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SAMMANFATTNING

Med syfte att kunna minska stråldosen till människor och husdjur, som vistas i
lantbruksbyggnader (djurstallar) efter radioaktivt nedfall, utfördes 1991/92 på
uppdrag av Statens strilskyddsinstitut ett pilotprojekt med studier av radioaktiv
beläggning pä takbeklädnad och utprovning av olika saneringsmetoder. Tak-
materialet bestod av stålplit (A) och tegel (B, C, D) med 4 ytor å ca 1 m2 från
varje försöksled. Takytorna hämtades från tre platser och totalt fyra byggnader
i områden som 1986, efter Tjernobylolyckan, hade en markbeläggning av*"Cs
på 30-40 kBq/m2 (A, B, Q resp. > 100 kBq/m2 (D).

Aktivitetsmätningarna på takytorna före och efter sanering gjordes med en
HPGe-detektor, skärmad med ett blyskikt med konformad öppning, vilken
medgav en effektiv observationsyta med 2 m diameter. Avståndet till mätobjek-
ten var 1 m eller 0£ m. Mättiden avpassades så att mätfelet skulle vara <5 %.

l37Cs-aktiviteten på tegelmaterialet före sanering (5 år efter depositionen;
uppmättes till 15,2 (B), 102 (C) och 42,7 (D) kBq/m2, medan stålplåt-
ytorna hade en aktivitet <0,l kBq/m2 (samtliga värden medeltal för fyra ytor).
Retentionen på takytorna av tegel var 38-56 % av den ursprungliga depositio-
nen, korrigerad för fysikaliskt sönderfall. För stålplåtytorna var motsvarande
värde <0,4 %.

Fyra olika saneringsmetoder prövades: 1. Högtryckstvätt med vatten. 2. Ijppre-
> pad högtryckstvätt med vatten. 3. Applicering av tvättskum (stallrengöringsmc-

del) och efterföljande högtryckstvätt med vatten. 4. Applicering av KG- lösning
och efterföljande högtryckstvätt med vatten.

i

I Saneringseffekten, uttryckt som procentuell minskning av aktivitetsbeläggningen
\ av ^'Cs, var i C i genomsnitt för alla metoder 55 %, dvs mer än hälften av ak-
j tiviteten hade tvättats bort. Detta materia) var före saneringen belagt med ett
I väl synligt lager av alger eller mossa, som effektivt avlägsnades vid saneringen.

IB var den genomsnittliga saneringseffekten 25 %. Minst var effekten, 3 %, i D,
som hade den ursprungligt högsta aktiviteten, men utan påväxt av organiskt
material. Aktivitetsnivån i A var före saneringen så låg, att några mätningar
efter saneringen inte ansågs motiverade. Saneringsmetod 4 var den effektivaste
metoden i B och C, 32 % resp. 64 %, medan metod 3 var den effektivaste i D,
5,7%.

Studien visar att god effekt kan uppnås vid sanering av radiocesiumkontamine-
rat takmaterial med utrustning och kemikalier som normalt finns tillgängliga på
ett lantbruk.



SUMMARY

Studies were made of radioactive fallout on roofis of farm buildings and of some
metods of decontamination. The aim was to find ways of reducing the external
radiation dose to fanners working and farm animals housed in stables in a fall-
out situation. The roof material studied was steel plate (A) and tile (B, C D),
each with four sample areas of ca. 1 nr~ The roof samples were collected at
three places and from totally four buildings in regions which in 1966 (after the
Chernobyl fallout) had a 137Cs ground deposition of 30-40 kBq/m2 (A, B, C)
and>100kBq/m2(D).

Activity measurements of the roof samples were made before and after the
decontamination procedure with a hyperpure Ge-detector, shielded by a layer
of lead with a conicalry shaped opening, which allowed an effective observation
area with a radius of 1 m. The distance to the measured objects was 1 or 0.5 m.
The measuring time was adapted to a maximum measurement error of S %.

The ^'Cs activity of the tile samples before decontamination (5 years after
deposition) was measured to be 15.2 (B), 102 (C) and 42.7 (D) kBq/m2, while
that of the steel plate samples was <0.1 kBq/m2 (all values refer to means of
four sample areas). The retention of the roof tile samples was 38-56 % of the
original deposition (corrected for physical decay). The corresponding value for
the steel plate roof samples was < 0.4 %.

Four different decontamination methods were tested: 1. High pressure wash-
ing with water. 2. Repeated high pressure washing with water. 3. Application
of foam of a sanitizing chemical for livestock buildings followed Dy high
pressure washing with water. 4. Application of a solution of KC1 followed by
high pressure washing with water.

In C, the effect of decontamination expressed as the percentage decrease of the
^'Cs activity was on average for all methods, 55 %, i.e., more than half of the
activity had been removed. This material was coated before the decontamina-
tion by a marked growth of algae or moss, which was effectively washed off
during the sanitizing procedure. In B, the average activity decontamination
effect was 25 %, while in D (with the highest original activity, but without
growth of organic material) the effect was very small, 3 %. In A, the activity
level before decontamination was so low that measurements after decontami-
nation were considered unnecessary. Method number 4 was the most effective
in B and C, 32 % and 64 %, respectively, while method number 3 was the most
effective in D, 5.7 %.

The results indicate that good effects can be achieved in radioactivity deconta-
mination of roof material with equipment and chemicals which are normally
available on farms.



INLEDNING

Efter utsläpp av radioaktiva ämnen kan mark och byggnader utsättas för radio-
aktiv beläggning. Detta var fallet efter Tjernobyiolyckan. da konsekvenserna i
Sverige blev särskilt märkbara i områden, där nederbörd föll samtidigt som det
radioaktiva molnet passerade.

Vid radioaktiv beläggning på byggnadsmaterial utgör beläggningen en källa för
extern bestrålning av människor och djur som vistas i eller omkring byggnader-
na. Stråldoser från beläggning på djurstallar utgör således främst ett arbets-
miljöproblem, men även djurskydds- och livsmedelshygieniska frågor kan upp-
komma i sammanhanget. Problemen skulle i allvarliga situationer manligt
kunna påverka vår försörjningsförmåga, när det gäller animaliska livsmedel.

Vid Sveriges lantbruksuniversitet bedrivs forskning rörande effekter av radio-
aktiv kontaminering av foder och livsmedelsproducerande djur (se bl.a. Anders-
son, 1989). Lantbruksbyggnaderna har dock inte uppmärksammats i detta sam-
manhang. Hittills utförda undersökningar beträffande dekontaminering/sane-
ring gäller främst urban miljö och har presenterats bl.a. i en rapport från IAEA
(1989) och i en översikt av Roed (1989). I Sverige har man med anledning av
Tjernobylolyckan från lantbrukarna! 1 efterlyst ökad kunskap om lämpliga
skyddsåtgärder och saneringsmöjligheter vid radioaktiv beläggning. Frågor som
gäller sanering av olika miljöer har också uppmärksammats i den statliga utred-
ningen "Samhällets åtgärder mot allvarliga olyckor" (SOU 1989:86).

Aktivitetsminskningen av kontamineringen på byggnaderna bestäms av nuklid-
sammansättningen (de radioaktiva ämnenas fysikaliska halveringstid) och av
borttransporten av de radioaktiva ämnena. Graden av borttransport varierar
troligen mycket beroende på olika byggnadsmaterials beskaffenhet vad gäller
fastläggning av de radioaktiva partiklarna, påväxt av organiskt material (t.ex.
alger) och nederbördsförhållandena.

För att kunna beräkna och genom åtgärder minska stråldoserna till de männi-
skor och djur som vistas i stallbyggnader ansågs det angeläget att kartlägga
materialbeståndet m.m. i dessa och redovisa byggnadernas skärmningsförmåga
(Andersson et al., 1993), samt att undersöka olika möjligheter till dekontamine-
ring (här presenterad rapport).

Undersökningen kan ses som ett pilotprojekt, om än utförd i halvstor skala. Vid
utprovning av olika dekontamineringsmetoder användes utrustning och preparat
som normalt finns tillgängliga på lantbruksföretag. Behandlingstider valdes, som
är lämpliga att applicera under praktiska förhållanden. Erfarenheter från tidi-
gare undersökningar vid lantbruksuniversitetet utnyttjades (Sundahl, 1974).

Undersökningen utfördes på uppdrag av Statens strålskyddsinstitut.



MATERIAL OCH METODER

TakbckUdud

Prov av takbeklädnad insamlades hösten 1991 från tre platser och totalt fyra
byggnader (Objekt A, B, C och D) i Gävle- och Uppsalatrakten. De aktuella
områdena hade enligt flygmätningar maj-oktober 1986 en markbeläggning av
137Cs på 30-40 kBq/m* (A, B, C) resp. > 100 kBq/m2 (D) efter Tjernobyl-
olyckan (Sveriges Geologiska AB, SGAB, 1986).

Beskrivning av byggnader, takytor och provtagningsförfarande framgår av Fig. 1
och 2 (sid. 13-14) och av Tabell 1. Materialet i takbeklädnaden var varmför-
zinkad korrugerad stålplåt (A) resp. tegel (B, C och D). Byggnaderna A, B och
C var mycket gamla lantbruksbyggnader, ursprungligen använda som djurstallar
eller hölador men numera nyttjade som redskapsskjul. Även takmaterialet i B
och C tycktes vara mycket gammalt. Vägghöjden rörde sig i samtliga fall (A, B,
C) om 3-4 m. Byggnad D (och dess takmaterial), som var av betydligt yngre
datum, utgjordes av en skolbyggnad i tre plan (uppgifter om areor saknas).
Samtliga provytor av taken togs ut i den nedre delen av resp. tak; i den sydvästra
delen av A, i den norra delen av B och D, och i den västra delen av C.

Inför aktivitetsmätningar och sanering delades resp. takprover i fyra mindre ytor
å 0,8 m2 (Al - A4), å 1,1 m2 (Bl - B4), å 1,1 m2 (Cl - C4) och i tre ytor å 1,2 m2

(Dl - D3) och en å 0,6 m2 - andra halvan krossad - (D4) (Tabell 1). Uppdel-
ningen och arrangeringen i dessa mindre ytor gjordes efter den ordning som
pannorna eller plåtarna hade suttit på taket.

Markprov

För att få en uppfattning om aktuell aktivitet av • Cs i marken togs markprov i
anslutning till byggnaderna A, B och C. Byggnad D, omgavs av en hårdgjord yta,
varför markprov inte kunde tas där. Tre cylindriska prov (80 mir. diameter) togs
på 30 cm avstånd från varandra vid resp. byggnad och till ett djup av 150 mm.
Provtagningsborren medgav sektionering av jordcylindrarna i 30 mm segment,
dvs segment motsvarande djupet 0-20, 20-40, 40-60, 60-90, 90-120 och 120-150
mm. De tre segmenten från resp. nivå slogs ihop till ett prov för aktivitets-
bestämningar.

Sanering

Vid saneringen placerades takproverna i en specialtillverkad ramp med 30° lut-
ning (Fig. 3, sid. 15). Rampen var försedd med en uppsamlingsränna för tvätt-
vatten och med möjlighet att ta ut prov av detta.



Fyra olika saneringsförfarande användes pi vart och ett av takobjekten
(Tabell 1). Metoderna benämndes 1.2.3 och 4 och innebar följande:

1. Högt ryckstvätt* med vatten. För en yta om ca 1 m~ utfördes behandling
under 2 min. vid ett pumptryck på 180 bar (18 MPa). vilket motsvarade
totalt ca 301 vatten.
* (Högtrycksspruta KEW. 5203 K. Marknadsförare: KEW Industri AB.

Mölndal). (Fig. 4. sid 16).

2. Upprepad högtiyckstvatt Med vattea. a) För en yta om ca lm~ utfördes
behandling under 1 min. vid ett pumptryck på 80 bar (8 MPa). vilket mot-
svarade ca 71 vatten, b) Efter 30 min. förnyad högtryckstvätt. För en yta om
ca 1 m2 utfördes behandling under 2 min vid ett pumptryck på 180 bar. vil-
ket motsvarade ca 301 vatten.

3. Applicering av tvattslwni (stallrengöriiigsmeilel)** och efleriSUande hög-
tiyckstvätt awd vatten. Vid appliceringen av skummet användes en 20 %
brukslösning med pH-värde 12. Till 1 m2 ytmaterial användes därvid 0,5 1
koncentrat plus 2 I vatten. Pumptryck 80 bar. Efter 30 min. verkningstid
högtryckstvätt med vatten. För en yta om ca 1 nr utfördes behandling under
2 min. vid ett pumptryck på 180 bar, vilket motsvarade ca 301 vatten.
** (Agrosam stallrengöringsmedel. Alkaliskt flytande rengöringsmedel.

Agrosam AB, Ystad). (Fig. 4, sid. 16).

4. Applicering av KC1* "-lösning (neutral) och efterföljande bögtryckstvätt
med vatten. 0 3 kg KCI blandades med varmt vatten till en total volym av
1,51. Efter upprepad omröring under ca en timme var kalisaltet tillfredsstäl-
lande löst. Lösningen, beräknad för en takmaterialyta på 1 m , applicerades
tillsammans med vatten på takmaterialet under 1,5 min. och med ett pump-
tryck på 80 bar, vilket motsvarade ca 111 vatten. Efter 30 min. verkningstid
högtryckstvätt med vatten. För en yta av ca 1 nr utfördes behandling under
2 min. vid ett pumptryck på 180 bar, vilket motsvarade ca 301 vatten.
••• (Kalisalt (KCI) med 49,8 % K (= 60 % K2O) och 47.0 % Cl. Supra AB.

Saluförs av Lantmännen). (Fig. 4, sid. 16).

I de fall ytorna avvek från 1 nr korrigerades behandlingstid och därmed prepa-
ratmängder, så att de blev desamma per ytenhet för samtliga objekt.

Uppgifter om material, aktuella areor och saneringsbehandlingar är samman-
ställda i Tabell 1.



Tabell 1. Takmaterial, areor och saneringsbehandlingar

Objekt Material Yta, nr Behandling
Area,mnr

Stålplåt 1. 800x950

B

Högtryckstvätt med vatten i 1,5 min.
180 bar.

2. 800x950 Högtryckstvätt med vatten i 50 sek. 80 bar.
Efter 30 min. högtryckstvätt med vatten i
1,5 min. 180 bar.

3. 800x1050 Appiic. av tvättskum i 12 sek. 80 bar. Efter
30 min. högtryckstvätt med vatten i 1,5 min.
180 bar.

4. 800x1050 Appiic. av KCMösning i 70 sek. 80 bar.
Efter 30 min. högtrycksvätt med vatten i
1,5 min. 180 bar.

Tegel 1. 1020x1100 Högtryckstvätt med vatten i 2 min. 180 bar.

2. 1020x1100 Högtryckstvätt med vatten i 1 min. 80 bar.
Efter 30 min. högtryckstvätt med vatten i
2 min. 180 bar.

3. 1020x1100 Appiic. av tvättskum under 15 sek. 80 bar.
Efter 30 min. högtryckstvätt med vatten i
2 min. 180 bar.

4. 1020x1100 Appiic. av KCMösning under 1,5 min. 80
bar. Efter 30 min. högtryckstvätt med
vatten i 2 min. 180 bar.

Tegel 1. 1020x1100 Som B.
2. 1020x1100 Som B.
3. 1020x1100 Som B.
4. 1020x1100 Som B.

Tegel 1. 1020x1200 Som B.
2. 1020x1200 Som B.
3. 1020x1200 Som B.
4. 510x1200 Appiic. av KG-lösning under 35 sek. 80

bar. Efter 30 min. högtryckstvätt med
vatten i 1 min 180 bar.



Aktivitet smäloiagar

Mätning av '- 'Cs i takproverna (areorna framgår av Tabell I) gjordes före och
efter sanering med hjälp av en HPGe-detektor (upplösning 1.9 keV. effektivitet
23 r r ) . Detektorn var skärmad med ett 10 cm tjockt blyskikt med en konisk
öppning, vilken medgav en effektiv observationsyta med ca 2 m diameter.
Detektorn var monterad så att objektet (takytorna) som skulle mätas kunde
placeras rakt under detektorn och på ett avstånd av 1 m från denna. Ytorna frän
objekt A med mycket låg aktivitet placerades dock på ett avstånd av 0.5 m. För
att takproverna skulle kunna placeras i exakt samma läge vid mätningarna före
och efter saneringen användes en träram för fixering.

Detektorn kalibrerades med ett '- Cs preparat med känd aktivitet. Kalibre-
ringspreparatet placerades på samma ställe som var och en av de 16 takytorna
var utplacerade på vid mätningen. Det så erhållna kalibreringsresultatet över-
fördes till den provuppställning (avstånd), som gällde för ytorna i objekt A.
Trots att ingen av ytorna var plan. var variationerna i avståndet mellan dem och
detektorn små och utan betydelse i sammanhanget.

Mättiden avpassades så att mätfelet inte skulle överstiga 5c/e. Detta innebar att
antalet sönderfall av Cs i 661 keV området (före saneringen), borde översti-
ga 10 . vilket medförde att mättiden i vissa fall blev ca 12 timmar.

Aktiviteten av '- Cs i jordproverna bestämdes med hjälp av samma detektor-
utrustning som nämnts ovan.

Prov av tvättvatten (2 i från var och en av de 16 tvättningsprocesserna) har ännu
inte analvserats.

RESULTAT OCH DISKUSSION

Aktiviteten av '• 'Cs i takmaterialet före och efter sanering med de olika meto-
derna liksom aktuell markdeposition ned till 150 mm djup enligt analys av
jordproverna samt markdeposition enligt SGAB:s flygmätningar 1986 anges i
Tabell 2.

Den vertikala fördelningen av aktiviteten i jordprofilen anges inte här.

Upprepningar av de prövade sancringsmetodema inom varje objekt var inte
möjligt att genomföra. Materialet tillåter av det skälet inte några statistiska
analyser av resultaten av saneringsprocesserna.



Av Tabell 2 framgår att objekt A (stålplit) före saneringen hade mycket lägre
aktivitetsbeläggning. < 100 Bq/nr. än övriga objekt (tegel). Objekt B och C.
som var hämtade från områden med en markbeläggning av 13^Cs på 30-40
kBq/m^ hade en aktivitet av ungefär samma inbördes storleksordning, i
genomsnitt 15.2 kBq/m2 resp. 10,2 kBq/irr (dock är signifikansnivån
0,01 <p<0,05). Objekt D, som hämtats från ett område med högre markbelägg-
ning. > 100 kBq/nr, uppvisade en högre aktivitet, i medeltal 42.7 kBq/m2 (sig-
nifikant skild från B och C. p< 0.001).

Mätresultaten visar således att ännu 5 år efter Tjernobylolvckan fanns en avse-
värd del av ^Cs-aktiviteten kvar på tak av tegel. Om uppgifter om mark-
beläggningen i aktuella områden maj-oktober 1986 används som utgångspunkt
(med korrigering för fysikaliskt sönderfall) kan retentionen beräknas till 56,0 %
(B). 37,6 % (C) och <55.1 % (D) av depositionen. Vid beräkningarna korri-
gerades takaktivitetsvärdena med hänsyn till taklutningen för att korrekt jäm-
förelse med horisontalplanet (markbeläggningen) skulle kunna göras. Den
porösa ytan i tegelmaterialet och påväxten av organiskt material bidrog uppen-
barligen till den effektiva kvarhållningen av aktivitet. Tak av stålplåt (A) hade
däremot en avsevärt mindre kvarhållningsförmåga, <0,4 %.

Ännu högre retention i tegelmaterial än den som observerades här redovisas
från Storbritannien (Nicholson & Hedgecock, 1991). I områden med torrdepo-
sition efter Tjemobylolyckan var retentionen av '•* Cs på två byggnadstak 78%
resp. 97 % efter 1 år och 76% resp. 95 % efter 3 år. I något fall noterades tom.
en ökning av aktiviteten.

I en norsk studie visades aktivitetsminskningen på takmaterial (plastöver-
dragen plåt resp. tjärpapp) efter olika lång tid och efter olika stora nederbörds-
mängder (Qvenild och Tveten, 1984, ref. av Roed, 1989; Tveten, 1985, ref. av
IAEA, 1985). Takmaterialet kontaminerades med ^ C s under torra väderleks-
betingelser. Efter 2 dygn och 7 mm nederbörd återstod 29 % och 97 % av
den ursprungliga aktiviteten på resp. takmaterial. Efter ytterligare 15 dygn
och 51 mm nederbörd var motsvarande värden 22 % och 85 %. Efter 8 månader
och totalt 589 mm nederbörd återstod 61 % av den ursprungliga aktiviteten på
tjärpapptaket.

Saaeringseflelrt

Aktivitetsnivån i objekt A (stålplåt) var som ovan nämnts mycket låg, och några
mätningar efter saneringen ansågs därför inte motiverade (jfr Fig. 5, sid. 17, som
illustrerar att det inte var några skillnader i materialytans utseende före och
efter behandlingen).



Saneringseffekten, uttryckt som procentuell minskning av aktivitetsbeläggning-
en, framgår av Tabell 2. i objekt C vsr effekten i medeltal för samtliga metoder
55 fr, dvs mer än hälften av aktiviteten hade tvättats bort. Detta material var
före saneringen belagt med ett väl synligt lager av alger eller mossa, som i hög
grad avlägsnades vid saneringen (Fig 6a och 6b, sid 18-19). I objekt B var den
genomsnittliga saneringseffekten 25 cfc. Minst var effekten i objekt D (i medel-
tal 3.4 fr) med den ursprungligt högsta aktivetetsbeläggningen men utan påväxt
av alger/mossa. Motsvarande dekontamineringsfaktorer (DF). dvs relationen
mellan aktiviteten före och efter dekontaminering. var 2,3 (C). 1.3 (B) och
1.0 (D).

Saneringsmetod 4. behandling med KCl-Iösning med efterföljande högtrycks-
tvätt med vatten, var den effektivaste metoden i objekten B och C (32 c/c resp.
64 fe minskning av aktiviteten), medan metod 3 var effektivast i objekt D
(5.7 fr). Genomsnittliga värden totalt för resp. metod var 23 CA (1). 27 % (2).
29 % (3) och 33 % (4).

Uppgifter enligt Owen et al. (1960). ref. av Roed (1989) visar dekontamine-
ringsfaktorer på > 10 för vissa takmaterial vid vattenspo'uiing med brandspruta.
Miller (1960), ref. av Roed (1989) redovisade en dekontamineringsfaktor på 3
för betongtak. Det påpekas att de två studierna gällde större partiklar, varför de
refererade värdena måste betraktas som en övre gräns för vad som kan crhålllas
vid dekontaminering av beläggning med mindre partiklar. Partikelstorleken
efter kärnvapennedfall överstiger oftast 10 fim (diameter), medan partiklar vid
ett nedfall efter kämreaktorolycka är endast ett par ftm i diameter (IAEA.
1989).

I andra studier (Gjörup et al.. 1985. ref av Roed, 1989) noterades ingen effekt
av vattenspolning och mekanisk rengöring på tegelmaterial, som var belagt med
"gammalt" " 'Cs, medan samma behandling på korrugerad eternit resu'terade i
en dekontamineringsfaktor på omkring 2.

Effekten av tvättning med vatten kan förbättras vid närvaro av joner som Na + ,
K + , C s + , N H 4

+ enligt Sandalls (1987), ref. av IAEA (1989). En 0.05 M lösning
av NH4NO3 visades vara effektiv vid sanering av flera material och konstruk-
tioner i urban miljö. I några fall avlägsnades uppåt 90 % av aktiviteten under
loppet av 3 timmar. Tegelmaterial var det som var svårast att sanera; 38 % av-
lägsnades under 20 timmar. Angivna metoder har dock endast provats i labora-
torieskala. Fördelen med att som i aktuell undersökning använda kaliumklorid
är att saltet är relativt ofarligt att hantera (ej explosivt som vissa kväve-
föreningar kan vara).
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Tabell 2. Aktivitetsbeläggning ( _Cs) på olika takmatenat före och efter
sanering. Medelvärde (x), standardavvikelse (SD) och variations-
koefficient (CV). Saneringseffekt uttryckt som proc. minskning av
aktiviteten, resp. förhållandet mellan aktiviteten före och efter sane-
ring (DF). Markbeiäggning enligt analyser av jordprov från 1991 och
enligt SGAB:s flygmätningar 1986

Objekt
Material

A
Stål-
plåt

B
Tegel

C
Tegel

D
Tegel

Sanerings-
metod

1
2
3
4

1
2
3
4

X

SD
CV, %

1
2
3
4

X

SD

cv,%
1
2
3
4

X

SD

cv,%

Aktivitet,

Före
sanering

< 0,1
<0,l
< 0,1
<0,l

15,8
15,4
15,7
13,9

15,2
0,9
5,8

9,64
9,97
9,77
11,4

10,2
0,8
8,0

42,0
40,3
48,3
40,0

42,7
3,9
9,1

kBq/m2

Efter
sanering

_
-
-
-

12,4
12,5
11,4
9,5

11,5
1,4
12,2

5,35
4,09
4,58
4,05

4,51
0,61
13,53

40,7
39,2
45,6
39,3

41,2
3,0
7,3

Sanc ringseffekt

_
-
-
-

21
19
27
32

25

45
59
53
64

55

3,0
2,9
5,7
1,8

3,4

DF

_
-
-
-

1,3
1,2
1,4
1,5

1,3

1,8
2,4
2,1
2,8

2,3

1,0
1,0
1,1
1,0

1,0

Markbcjaggntnii.
kBq/m'

Jord-
prov

9,0

64,5

>45,O

\ enligt

Flyg
mät-
ning

30-40

30-40

30-40

>100

Sanering av det slag som prövats i aktuell undersökning innebär i realiteten att
det radioaktiva materialet förflyttas från taket på stallbyggnaden till avloppet
eller den omgivande marken. Det är därför önskvärt att tvättvätskan kan samlas
upp och transporteras bort från områden där djurskötare och djur vistas. Jon-
bindande preparat som kalisalt eller bentonit skulle kunna användas i samman-
hanget. Teoretiska beräkningar av strålnivån inuti byggnader efter sanering av

11



tak eller omgivande mark presenteras i det inledningsvis nämnda arbetet av
Andersson et al. (1993).

Föreliggande studie visar att god effekt kan uppnås vid sanering av radiocesi-
umkontaminerat takmaterial med utrustning och kemikalier som normalt finns
tillgängliga på ett lantbruk.
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OBJEKT A
OBJEKT B

OBJEKT C

OBJfcKT A

Placering: T km vaster om Gävle. Valbo fors.

Användning: Redskapsskjul/tidigare hölada.
Vägghöjd: 3 m.
Takbeklädnad: Varmförzinkad korrugerad stålplåt.
Takvinkci: 33°.
Takprov: 2 st plåtar om vardera ca 0,Kx2 m~.

Delades i 4 st om vardera ca 0,8x 1 m .̂

OBJEKT B

Placering: 7 km väster om Gävle. Valbo förs.
Användning: Redskapsskjul.
Vägghöjd: 3 m.
Takbeklädnad: Tegelpannor.
Takvinkel: 31°.
Takprov: 48 st takpannor med en sammanlagd yta av ca 4 m~ (ordningsföljd, se

skiss). Delades upp i 4 sektioner om vardera 16 pannor.

OBJEKT C

Placering: 40 km nordväst om Uppsala, Järlåsa förs.
Användning: Redskapsskjul/tidigare djurstall/foderlada.
Vägghöjd: 4 m.
Takbeklädnad: Tegelpannor.
Takvinkel: 28°.
Takprov: 48 st takpannor med en sammanlagd yta av ca 4 m"- (ordningsföljd, se

skiss). Delades upp i 4 sektioner om vardera Ib pannor.

OBJEKT D

Placering: 10 km sydväst om Gävle. Ytterharnäs.
Användning: Skola.
Vägghöjd: 3 plan.
Takbeklädnad: Tegelpannor.

Takprov: 48 st tegelpannor med en sammanlagd yta av närmare 5 m^. Delades
upp i 4 sektioner om vardera 16 pannor.

Fig. 1. Beskrivning av byggnader och provtagningsförfarande.

Anger provtagningsställe. Skiss av byggnad D saknas.
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Fig. 2. Byggnaderna A (längst upp), B (mitten) och C (längst ned), varifrån
takmaterial hämtades.
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Fig. 3. Anordning vid sanering av takmaterialet. Rampen har 30° lutning och är
försedd med en uppsamlingsränna för tvättvatten.
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Fig. 4. Högtrycksspruta, stalltvättmedel och kalisalt - utrustning och preparat,
som användes vid sanering av takmaterialet.
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Fig. 5. Plåttaket (Objekt A) hade ingen synbar påväxt av organiskt material och
mycket låg aktivitet av '-^Cs (< 100 Bq/m^). Övre bilden visar ytan
före, nedre visar ytan efter högtryckstvätt med vatten (metod 1).
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Fig. 6 a. Objekt C (tegel) var starkt belagt med påväxt av organiskt material.
En stor del av detta liksom aktiviteten kunde tvättas bort genom blöt-
läggning och högtryckstvätt med vatten (metod 2).
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Fig. ft b. Ännu effektivare var dock högtryckstvätt med vatten i kombination
med något preparat. Bilderna visar effekten av sanering med stall-
rengöringsmedel i form av tvättskum och efterföljande högtryckstvätt
med vatten (metod 3).
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