
Textil alapanyagú ruházati cikkek sugár-, vegyi-, 
bakteriológiai mentesítése 

lvanovics Iván mk. őrnagy és Erdélyi Tibor kpa. 

Minden háború esetén, amikor az ellenség tömegpusztító fegyvereket alkal · 
maz, számolni kell a felső-, esetenként az alsó ruházat sugár-, vegyi-, bakte
riológiai szennyeződésével is. Ezek a szennyeződések nagy tömegben fordulhat
nak elő, illetve nagy mennyiségű anyagot szennyeznek, ezért a számításba jöhető 
mentesítési eljárások közül azokat célszerű tervbe venni, amelyek a jelentkezó 
igényeket - a lehetőségekhez mérten - maximálisan képesek kielégíteni, azaz 
megfelelően nagy kapacitásúak. 

Véleményünk szerint a célnak a textiltisztító üzemek felelnek meg. Külö
nösen kedvező, hogy ezek az üzemek ma már szinte ki7.árólag lineáris elrende
zésű technológiai sorral üzemelnek. Az ilyen elrendezés mellett a mentesítési fo
lyamat bármelyik részén végezhető ellenőrzés és szükség esetén egyszerűen meg
oldható a még szennyezett ruha visszajuttatása a kívánt helyre. 

A tömegpusztító fegyverek fejlettsége olyan szintű, hogy alkalmazásukkal 
az egyes hadműveletek, vagy a háború kimenetelére döntő befolyást gyakorol
nak. A tömegpusztító fegyverekhez tartozik az atom, a vegyi-, és a bakterioló
giai fegyver is. 

A korszerű harceszközök között a leghatásosabb az atomfegyver. Atomfegy
vernek az olyan fegyvereket nevezzük, melynek pusztító hatását a robbanáskor 
felszabaduló energia adja. Atomfegyverek lehetnek: a nukleáris töltettel ellátott 
rakétafejek, légi bombák, tüzérségi lövedékek, tengeri torpedók, stb. 

Az atomrobbanás pusztító hatása a robbanás körzetében tartózkodó élőlé
nyekre általában néhány tényező együttes hatására jön létre, amelynek következ
tében a sebesülteken kombinált sérülés keletkezik. (Sebesülés, égés és sugár sé
rülés kombinációja.) 

A radióaktív szennyezettség az élőerőben veszteséget okozhat a külső su
gárzás, valamint a szervezetbe bejutó és a bőrfelületekre kerülő radióaktív anya
gok útján. 

Vegyi fegyvernek az olyan harceszközöket nevezzük, melyek pusztító hatá
sának alapját a mérgező harcanyagok toxikus tulajdonságai képezik. A vegyi 
fegyver rendeltetése az ellenfél élőerőinek megsemmisítése és lefogása, techniká
jának és a terep szennyezése. 

A toxikus hatás mellett a vegyi fegyver speciális tulajdonságai növelik azok 
harci hatásosságát. A mérgező harcanyag felhő a robbanás helyétől nagy távol-
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ságra elterjed (a pusztító hatása nagy területen a közvetlenül szennyezett cél mé
reteit több tizszeresen meghaladó területen következik be). 

A mérgező harcanyagok nagy toxikus hatással rendelkező, kémiai vegyüle
tek, amelyeknek harci alkalmazásával az élőerő pusztítása, vagy harcképességé
nek csökkentése érhető el. 

A mérgező harcanyagok az emberi szervezetbe behatolva, vagy a bőrfelü
lettel, nyálkahártyával, szemmel közvetlenül érintkezve pusztítanak. 

Az emberek szervezetére gyakorolt hatás jellegétől függően a mérgező harc
anyagok a következő csoportokra bonthatók: 

- idegbénító hatású mérgező harcanyagok 
foszgént tartalmazó organikus mérgező harcanyagok, pusztító hatásukat 
a légzőszerveken és bőrfelületen keresztül fejtik ki. 

- általános hatású mérgező harcanyagok 
az emberi szervezet általános mérgezését okozza. Ezek általában ciánt és 
arzént tartalmazó harcanyagok. 

- hólyaghúzó hatású harcanyagok, 
amelyek a bőrfelületet károsítják. JelJemző kémiai csoportjuk organikus 
kénvegyületet tartalmaz. 

- folytó hatású mérgező harcanyagok, 
melyek a légzőszervekre hatnak. Jellemző kémiai csoportjuk foszgén és 
difoszgén származékok. 

- ingerlő hatású harcanyagok, 
amelyek a szemek könnycsatornáit és a felső légutakat ingerlik. Ezek 
általában klóraceton-fenon származékok. 

- psziho-kémiai hatású mérgező harcanyagok, 
amelyek a sérültek pszichikai tevékenységében különböző zavarokat okoz
nak. Ezek a mérgező harcanyagok a Iizergén sav származékai. 

Bakteriológiai fegyvernek a baktériumokkal és más biológiai anyagokkal 
töltött lőszereket és különböző technikai eszközöket nevezzük, melyek rendel
tetése az emberek, mezőgazdasági növények és állatok tömeges pusztítása. 

A bakteriológiai eszközökhöz sorolják a patogénikus mikroorganizmusokat 
és az általuk termelt toxinokat. Bakteriológiai eszközök terjesztőiként felhasz
nálhatók a fertőzött ízeltlábúak és rágcsálók. 

A mentesítés fogalma és általános elvei 
A tömegpusztító fegyverek - alkalmazásuk esetén - különféle módon je

lenthetnek veszélyt az élő erőre. 
Az atomfegyver robbanásakor keletkező nagymennyiségú sugárzó anyag a 

mérgező harcanyagok maradó típusai a bakteriológiai fegyverek alkalmazásuk 
után hosszú ideig akadályozhatják, vagy megnehezítik az alegységek és a csa
patok harctevékenységét, veszélyeztetik azok harcképességét. A tömegpusztító 
fegyverek káros, visszamaradó hatása a vegyi- és sugárszennyezettség, valamint 
fertőzöttség, melyeknek az alegységek számára veszélyes következményei időben 
végrehajtott mentesítéssel (fertőtlenítéssel) számolhatók fel. 

A mentesítés magába foglalja mindazokat az intézkedéseket és eljárásokat, 
melyek a tömegpusztító fegyverek visszamaradó szennyező és fertőző hatásainak 
megszüntetésére, illetve csökkentésére irányulnak. 

A tömegpusztító fegyverek fajtáinak megfelelően az alábbi mentesítési tí· 
pusokat különböztetjük meg: 
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a) sugármentesítés: a sugárzó anyagok eltávolítása a szennyezett felületről. 

Módszerei: 
- száraz eljárások (porszívózás, porolás, stb.) 
- folyadékos (oldószeres) lemosás, (fizikai, illetve fizikai-kémiai módszerek) 
- kémiai módszerek. 

b) vegyi mentesítés: a mérgező harcanyagok eltávolítását, vagy hatástala
nítását biztosító műveletek végrehajtása. 

Módszerei: 
- kémiai, 
- fizikai (mechanikus), 
- fizikai-kémiai módszerek, 

e) fertőtlenítés: a fertőző betegségeket előidéző kórokozók megsemmisítése 
és az ezzel kapcsolatos intézkedések összessége. 

Módszerei: 
- fizikai, 
- kémiai. 

A mentesítést csoportosíthatjuk azok tárgya szerint is: 

- személyi állomány mentesítése, 
fegyverzet, technikai eszközök és felszerelés mentesítése, 

- ruházat és lábbeli mentesítése, 
- terepmentesítés. 

Ez utóbbi csoportosításnak megfelelően különböző eljárások és bizonyos 
mértékig eltérő eszközök szükségesek a mentesítés végrehajtására. Az ismertetett 
mentesítési eljárások közül mi csak a ruházat mentesítésével kívánunk foglal
kozni. 

A kárfelszámolási munka jelentős részét teszi ki a szennyezett, illetve fertő
zött területen maradt raktárak készleteinek, vagy mentesítési munkálatokra be
vont személyek ruházatának mentesítése, fertőtlenítése. Az anyagmentesítés és 
fertőtlenítés végrehajtásának sorrendjét illetően gondosan mérlegelni kell, hogy 
a ruházatok, felszerelések közül miket lehet egy bizonyos ideig nélkülözni. A 
felületek szennyezettségének mértéke az idő előrehaladásával csökken. A rádió
aktív izotópok felezési idejük függvényében lebomlanak, a biológiai harcanya· 
gok különböző külső behatásokra részben elvesztik megbetegítő képességüket, 
a vegyi anyagok elpárologhatnak, elbomolhatnak, stb. A hosszú felezési idejű 
radióaktív izotópok a nagyobb megbetegítő képességű biológiai harcanyagok, a 
maradó vegyi harcanyagok ugyanakkor tartós szennyeződést okozhatnak. 

A mentesítés és a fertőtlenítés komplikált feladat, sok hozzáértést és ala
pos munkát igényel. Hatásosságát számos tényező szabja meg, melyek egy ré
szét nem is lehet könnyen befolyásolni, vagy megváltoztatni. 

A mentesítési technológiai folyamatok általános ismertetése 
A szennyezett ruha átvétele után ellenőrzés következik, melynek alapján a 

ruhákat vegyi, illetve sugárszennyezettekre osztják. 
A sugárszennyezett ruhát az előmentesítő helyre szállítják. Az előmentesí

tést száraz úton, ipari, vagy háztartási porszívókkal végzik. Az elömentesítés 
után a ruhák sugárszennyezettségét ellenőrizni kell. A tiszta - sugármentes - ru· 
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ha a tisztaruha raktárba - ha -egyébként nem igényel hagyományos textiltisztí
tást - míg a sugárszennyezett ruhák folyadékos sugármentesítésre kerülnek. A 
folyadékos sugármentesítés mosógépekben történik. A sugármentesítés vizes kö
zegben játszódik le, segédanyagként az iparban szokásos mósoszereket kell ada
golni. A folyadékos sugármentesítést ismételt ellenőrzés követi. Az ellenőrzés 

eredményeitől függően a tiszta ruhát a feldolgozó területen keresztül a tiszta
ruha raktárba, a szennyezett ruhát pedig ismételt mentesítésre szállítják. 

A vegyi szennyezett ruha az oldószeres előmefitesítés helyiségbe érkezik. Az 
oldószeres előmentesítésre vegytisztító gépeket használunk fel. Ezekben perklór
etilén felhasználásával a mérgező harcanyagok nagyrészét kioldják a textiliából. 
Mentesítő anyagok adagolásával a mérgező harcanyagokat nem mérgezőkké ala
kítjuk át. Az oldószeres mentesítés után ellenőrzést kell végezni. Az ellenőrzés 
eredményétől függően a ruha_ a tisztaruha raktárba, il1etve mentesítőszeres ve
gyi mentesítésre kerül. A mentesítőszeres vegyi mentesítés mosógépekben tör
ténik. Oldószerként vizet, mentesítőszerként hidrogénperoxidot, illetve nátrium
hypokloridot és mosószereket használunk. A mentesítőszeres vegyi mentcsíté~ 
után ellenőrzést kell végeznünk. Ha szükséges, a ruhát ismételten mentesíteni 
kell, ha nem a feldolgozó területen keresztül a tisztaruha raktárba szállítj·ák. 
Mind a vegyi mentesítés, mind a sugármentesítési technológiai folyamat szigorú 
an lineáris elrendezésű, aminek eredményeképpen a ruhák visszaárarnoltatása az 
ellenőrzési pontoknál lehetséges_. Ezzel az elrendezéssel biztosított, hogy a men
tesített ruha ismételten nem szennye~ődhct. 

A bakteriológiailag szennyezett ruha részben a sugármentesítést, részben az 
oldószeres előmentesítést követő technológiai folyamat során (vasalás, mángor·· 
lás magas hőmérsékleten) megtisztul. Bakteriológiailag inaktívvá válik. 

A mentesítési technológia folyamatágát az 1. sz. ábra szemlélteti. 

Sugármentesítés 
A sugármentesítés alkalmával a sugárzó porokat távolítják el a ruhából. Ad

dig végzik a mentesítést, míg a ruhán mérhető sugárszennyezettség a megenge
dett szennyezettségi érték alá nem csökken. 

A porok eltávolítása történhet mechanikai és fizikai - kémiai - módszerek 
alkalmazásával. 

A ruházat mentesítéséaél kézenfekvő mechanikai módszer a porszívózás, 
amely a szennyeződések durva eltávolítására - előmentesítésére - megfelelő. 

Az előmentesítés után célszerűen - ha szükséges - fizikai-kémiai módszere
ket alkalmazhatunk. Erre a célra kisebb módosításokkal alkalmasak a textil· 
tisztító üzemek mosási technológiái. 

A használatos mosószerek tartalmazzák azokat az adalékanyagokat - emul
geátorok, habképzők - melyek a sugárzó porok eltávolítását elősegítik. 

Folyadékos sugármentesítés 
A szennyezett ruhaféleségek gépi mosásánál a mosógép működése közben 

fellépő mechanikai hatás és a jól megválasztott mosószer kémiai hatása együttc· 
seQ eredményezi a szennyeződés eltávolítását. 
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A gépi mosás az alábbi részfolyamatokhól tevődik össze: 

előmosás, 

tisztára mosás, 
öblítők. 



Az automata mosó-csavaró· gépeknél közbeiktatott víztelenítések és a centri
fugálás a tökéletesebb öblítési hatást biztosítja. 

Előmosás 

Célja, a textilia tökéletes átnedvesítésc, a könnyen oldódó szennyeződések 
eltávolítása, az erősen kötődöttek fellazítása és a mérgező harcanyagok egy ré
szének kémiai átalakítása. 

Tisztára mosás 
Az előmosásnál fellazult szennyeződések végleges eltávolítása, illetve to

vábbi kémiai mentcsité.,. 

Öblítők 

Feladatuk feloldott és emulzióban lévő szennyeződések, valamint a mosf>~ 
szer maradványok minél tökf:letesebb eltávolítása. 

A rncntesítf:s eredményességét befolyásoló ténye::.ök: 

a mosógép leterhelése, 
a mosási részfolyamatok fürdőarányai, 
a mosási részfolyamatok hőmérsékleti értékei, 

- a mosási részfolyamatok ideje. 
az alkalmazott mosó- és rnentesítőszer összetétele, adagolása, 

- segédanyagok megválasztása, adagolása, 
- felhasznált víz keménysége. 

A mentesítés eredményességét befolyásoló tf:nyezők részletes taglalá<iára 
nem térünk ki, mivel azok a textiltisztító szakemberek számára közismertek. 
Sugármentesítt!s szempontjából az iparban használatos mosószerek bármelyike 
megfelel. Mivel a mentesítőszeres vegyi mentesítés is ugyanazzal a technológiá
val történik - a segédanyagok adagolását kivéve - mint a folyadékos mentesí
tés, ezért célszerűnek tartjuk a segédanyagok szerepét kihangsúlyozni a mentesí
tőszeres vegyi mentesítésnél. A vízben oldódó harcanyagok legelterje4tebb men
tesítőszcre a hipoklorit és hidrogénperoxid származékok. A mosódákban mind
két segédanyag közismert. A nátrium hypoklorit nagyon jól oldódik vízben, ezért 
a technológia során történő alkalmazásának nincs korlátja. A hidrogénperoxid 
vizes állapotban fordul elő, tehát ez a segédanyag is tökéletesen használható, 
mentesítőszerként. Fel kell azonban hívni a figyelmet arra, hogy mint általá
ban az oxidálószerek a hypoklorit és a peroxid is főleg magasabb hőmérsékle
ti tartományokban igen erős szálroncsoló hatásúak. A mentesítéskor tehát figye
lembe kell venni egyrészt a ruházati anyag fizikai állapotát, valamint hogy men
tesítés után ezeket a ruhaféleségeket milyen célra kívánjuk felhasználni. Az 
oxidálószerek ugyanis a textilszálas alapanyagokon kívül a textil színezéket i,; 
roncsolják. Mint szélsőséges esetet kiemelhetjük, hogy nem lehet történetesen 
keki színű gyakorló ruhát magas hőmérsékleten oxidáló szerek használatával 
mentesíteni, mert azok színe lefakul, es nem tölti be azt a funkcióját, ami miatt 
ilyen színre lett befestve. 

A vegyi mentesítés 
A vegyi mentesítési módszerek kialakításánál abból az alapelvből indultunk 

ki, hogy a mf:rgező harcanyagok toxicitási tulajdonságait a molekula szerkeze
tük határozza meg. Következésképpen a kémiai mentesítés lényegét tekintve a 
mérgező molekula átalakítása kevésbé mérgező, illetve nem mérgező vegyületté. 
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A mentesítés sikerét - még megfelelő mentesítöszer birtokában is - számos 
körülmény befolyásolja. Ilyenek pl.: 

- a mentesítő anyag koncentrációja, 
- az alkalmazott hőmérséklet, 
- az oldószer fizikai-kémiai tulajdonságai, a közeg kémhatása. 

Ezeket a mentesítési technológia tervezésekor feltétlenül figyelembe kell 
venni. A mentesítés hatásossága szempontjából tekintettel kel1 lenni arra is, 
hogy a mentesítő anyag a mérgező harcanyag molekulái és az alkalmazott oldó
szer azonos fázisban legyenek, vagy ha ez nem lehetséges, akkor megfelelő ada
lékanyaggal biztosítsák a molekulák bensőséges érintkezését. 

A számításba jöhető mentesítőszerek közül két típust célszerű a technológi· 
ában alkalmazni: 

- oxidáló sajátosságú, aktív klórtartalmú (nátrium hypoklorit, kalcium hy
poklorit, klóramin), 

- hidrolitikus sajátosságú lúgos kémhatású vegyületeket. 

A hypoklóros sav vizes közegben történő diszociációja következtében több
féle reakcióképes csoport keletkezhet. Ezek '3 mérgező harcanyag molekulákat 
- nem teljesen tisztázott reakciómechanizmus szerint - nem mérgező vegyületté 
alakítják át, klórozás és oxidáció egyidejű lejátszódása mellett. 

A kén-, és nitrogén mustárokat sósavas sói formában bontják le, ezek a sók 
viszonylag állandók, ezért a további oxidációhoz magas hőmérsékletre (kb. 70 C0

) 

van szükség. 
A mustárok igen intenzíven lépnek reakcióba a diklóraminok mentesítősze

reivel, mivel ezek a vegyületek szerves oldószerekben (pl. széntetraklorid, tri
klóretán, perklóretilén) jól oldódnak (hasonlóan a mustárokhoz) a technológia 
kialakításánál számoltunk alkalmazásukkal. 

A szerves foszforvegyületek szerves oldószerekben (klórozott szénhidrogé
nek) jól oldódó vegyületek. A szarin pl. vízben is jól oldódik. A molekulában 
már statikus állapotban is létrejövő elektron eltolódások már azt eredményezik, 
hogy ezek a vegyületek nukleofil reagensekkel támadhatók. Ilyen raekciók ját
szódnak le pl. lúgos hydrolizisnél, vagy hypokloritok hatására is. A reakció se
bességét réz (II) komplexek hozzáadásával nagymértékben meg lehet gyorsítani. 

A vegyi anyagok szerves oldószerekben jól, vízben kevésbé oldódó vegyü
letek. Vizes-lúgos közegben klórozó ágens feleslegében a klórozási reakciók le
játszódnak. 

Oldószeres előmentesítés 
Vegyi előmentesítésre kerülnek azok az anyagféleségek, amelyek vegyileg 

szennyezettek. 

A vegyi előmentesités az erre a célra kialakított zárt rendszerű vegytisztító 
gépben szerves oldószer - perklórecilén felhasználásával történik. A vegytisztító 
gép tulajdonképpen a mosógéphez hasonlít. Egy olyan speciális mosógép, mely
ben víz helyett perklóretilént használunk közegként. A perklóretilén alacsony 
forráspontja, toxikus hatása, és nem utolsó sorban magas ára miatt ismételt fel
használásra kerül olymódon, hogy a gép mellett elhelyezett desztilláló beren
dezésen keresztül a szennyező anyagoktól megtisztulva ismét a rendszerbe hoz -
ható. 
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Ezt a drkulációs folyamatot segítik elő a gépben elhelyezett berendezések, 
mint például szűröegység, hűtőrendszer, vízleválasztó, stb. 

A szűrőegység feladata a tisztítás során az oldószerbe került lebegő szeny
nyezödések megkötése, az egységben lévő lamellákra feliszapolt szűrőpor segít
ségével. 

Ez az egység teszi lehetővé, hogy a mérgező harcanyagok hatástalanítására 
szolgáló hypoklorit és diklóramon származékokat ez egységben helyezzük el. Az 
oldószer által kioldott mérgező harcanyagok ugyanis a szűrőn keresztül haladva 
közvetlenül bensőséges kapcsolatba kerülnek a mentesítöszerekkel és így hatás
talanná válnak. Az oldószer - megszabadulva a szilárd szennyeződésektől - a 
desztilláló tartályba kerül, ahol elpárologtatás és visszahűtés során ismét vegy
tiszta, cseppfolyós oldószerként felhasználhatóvá válik. Az oldószerbe került 
mérgező harcanyagok és a rnentesítőszerek jobb kölcsönhatása érdekében a tisz
títási folyamat során oldószert, erősítőt adagolunk. A mosóaktív anyag tartal · 
mú oldószer erősítő vizes oldatának hatására egy mikro-mosási folyamat ját
szódik le vegyi előmentesítés közben, mely a vízoldható szennyeződések egy ré
szét eltávolítja. Az oldószer erősítő a desztillálás során a vízből - különböző 
forráspontjuk miatt - eltávolítható. A technológiai folyamat végén az oldószert 
tartalmazó ruhanemüket forró levegő befújásával szárítják. A meleg levegő ha
tására a ruhában lévő oldószer elpárolog, a kiáramló levegő külön csővezetéken 
keresztül aktívszenes visszanyerő berendezésen át jut a szabadba. 

A folyamat végéig a desztillátorba megengedett oldószer ledesztillálódik. 

A gép elindítása előtt az előre elkészített oldószer erősítőt és a perklóreti
lén súlyára számított 10°/o-os klóramint a gép erre a célra szolgáló adagolójába 
kell önteni. Hasonló módon a gép szürőjébe a szűrőporral egyidőben kalcium 
hypoklorit adagolására is szükség van. 

A szárítás ideje alatt a visszanyerés hőmérséklete műszálas anyagféleségek· 
nél 90 C°, az egyéb tcxtiliáknál 120 C°. 

Mentesitószeres vegyi mentesítés 
Technológiája a folyadékos sugármentesítés technológiájával megegyezik. 
Mind a sugár, mind a vegyi mentesítés után a technológiai sorban a vasa·· 

lás következik. 

Vasalás 
A vasalás tulajdonképpen nem más, mint a ruhadarabok feszített - kisimí

tott - állapotban történő megszárítása. A vasalás vasalógépekben történik, a ru
házat megjelenési formájától függő célgépeken. 

A sima, fazonmentes - ágy- és asztalnemű - ruhadarabok vasalása folya
matosan működő vasalógépeken - kalandereken - történik. A vasalás - és je
len esetben a fertőtlenítés - hatásfoka a vasaló felületek hőfokától, az alkal
mazott nyomástól és a vasalás idejétől függ. 

A textiltisztító iparban az elterjedt vasalási hőmérséklet 140-160 C 0 körül 
mozog. 

A vasalási idő megválasztása az anyag minőségétől és a kórokozók tűrő
képességétől függ. 

A mentesítés során keletkezett s:::.ennrező anyagok ke,:;,elése 
- Az oldószeres mentesítésnél keletkezett szennyeződések: 

a desztillálási maradékot és a szűrőkben lévő szilárd szennyeződéseket 
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harcanyagként kell kezelni függetlenül attól, hogy azokban már bizonyos 
fokú mentesítési reakciók lejátszódtak. 

A sugárszennyezett ruhák előmentesítésekor keletkezett szennyezők: 
porszívó porzsákjaiban felfogott radióaktív porokat a biztonsági rend-

szabályok betartása mellett az arra kijelölt helyre kell szállítani. 

- A mentesítőszeres vegyi mentesítésnél és a folyadékos sugármentesítésnél 
keletkezett szennyez.ők: 

a mentesítőszeres vegyi mentesitésnél és a folyadékos sugármentesítésnél 
keletkezett víz mentesítőszer maradványa mérgező harcanyagokat, sugár
zó porokat tartalmaz. Ez a szennyvíz az üzemi csatornahálózatba kerül. 
Ahhoz, hogy ezt a szennyvizet közmű csatornába engedjük, a következő 
előfeltételeket kell teljesíteni: 

A szennyvíz nem tartalmazhat megengedett hatásértéken felül radíóak
tív porokat, mérgező harcanyagokat, és egyéb vegyszereket. Ennek biz
tosítása érdekében a szennyvizet megfelelő módon kezelni kell. 

A textiltisztító üzemek jelenleg megfelelő hatékonyságú szennyvíz tisztító 
technológiával nem rendelkeznek. Az elkövetkező időszakban azonban mind 
sZigorúbbá váló környezetvédelmi előírások miatt várható olyan szenny
víztisztító berendezések létesítése, melyek a kívánt követelményeknek 
megfelelnek. Az országban jelenleg is működik két ilyen textiltisztító 
üzem (mind a kettő a MN Textiltisztító és Javító Üzem üzemegységei
ben). A szennyvíz tisztítás azon alapszik ezekben az üzemegységekben, 
hogy vaskloridot mészhidráttal és polielektrolittal összekeverve olyan 
vashidroxid csapadék alakul ki, mely a kolloid oldatokat megbontja. A 
keletkező zagyot „dór" üllepítőbe vezetik. A vashidroxid hatására a ra~ 
dioaktív porok az üllepítő alján gyűlnek össze, azokkal a vegyszerekkel, 
melyek csapadék formájában kiválnak. A „dór" üllepítő tetején szilárd 
szennyeződésektől mentes szennyvíz távozik. A keletkező iszapot a depo
náló tartályból meghatározott időnként a sugárzó anyagokra előírt biz
tonsági rendszabályok mellett az arra kijelölt helyre kell távolítani. A 
szennyvíz sugárszennyezettség 5-20°/o-ban, oldott formában lehet jelen. 
Az ilyen szennyeződés mechanikai módszerekkel nem távolítható el, ezért 
a mechanikai szennyvíztisztítás után szükséges egy ioncserélő beiktatása 
is. Erre a célra a „varion" műgyanta család felhasználását javasoljuk. 
A textiltisztító üzemek rendelkeznek ioncserélő gyanták elhelyezésére 
szolgáló berendezésekkel. 

A fertőtlenítés 

A biológiai szennyezettség megállapítása és azonosítása, továbbá a fertőt
Jenítő intézmények, egészségügyi és közegészségügyi jellegűek. Ezért a munká
ban e területet részleteiben nem is kívántuk érinteni. 

Megjegyezzük azonban, hogy az általunk javasolt mentesítő technológiák 
intenzív fertőtlenítő hatással is rendelkeznek. További fertőtlenítési (sterilizá
lási) igény esetén a fenti intézetek sterilizáló berendezései alkalmazhatók. 

A téma feldolgozása során nem tértünk ki jó néhány olyan részletkérdésre, 
- mint pl. a gépi berendezések sugár- és vegyimentesitésére, általános baleset
védelmi óvórendszabályokra stb. - melyeket úgy ítélünk meg, hogy azok sza
bályzatokban egyértelműen meghatározottak. 
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Felhasznált irodalom 

1. Légoltalmi radiológiai-, biológiai- és vegyi védelem kézikönyve 
(személy és anyagmentesítés) 

2. Tábori belgyógyásmt (segédlet) Eü. 4. 
3. Egészségügyi zsebkönyv Eü. 89. 
4. A tömegpusztító fegyverek és az ellenük való védelem V. v. 101. 
5. Rövid emlékeztető az atomfegyver harci sajátosságairól és az atomvédelemről 

V. V. 22. 
6. Steven Rose Vrádirat a vegyi és biológiai hadviselés ellen 

(Az 1. sz. melléklet a folyóirat végén található). 
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