
Az élővilág sugárterhelésének Az élővilág sugárterhelésének 
jellemzése nukleáris jellemzése nukleáris 

létesítmény körül kiválasztott létesítmény körül kiválasztott 
élőhelyekenélőhelyeken  

Czébely A.Czébely A.11, Bihari Á., Bihari Á.1,21,2, Dezső Z., Dezső Z.11, Veres M., Veres M.11, , 
Vilmányi Cs.Vilmányi Cs.11  , Janovics R., Janovics R.1,21,2  

11Isotoptech Zrt., Isotoptech Zrt., 22MTA ATOMKIMTA ATOMKI  

Hertelendi Ede Környezetanalitikai LaboratóriumHertelendi Ede Környezetanalitikai Laboratórium  



A nemzetközi környezeti A nemzetközi környezeti 
sugárvédelem új törekvéseisugárvédelem új törekvései  

 AzAz  ICRPICRP  állásfoglalásaállásfoglalása    

 ÁtfogóÁtfogó  adatbázisadatbázis  szükségességeszükségessége  

 ICRPICRP  55..  BizottságaBizottsága::  ICRPICRP  20072007  RecommendationsRecommendations  
ofof  thethe  InternationalInternational  CommissionCommission  onon  RadiologicalRadiological  ProtectionProtection..  
ICRPICRP  PublicationPublication  103103..  ––  aa  sugárvédelemsugárvédelem  alapelveinekalapelveinek  
alkalmazásaalkalmazása  aa  nemnem  humánhumán  biótákrabiótákra  

 ÚjÚj  keretrendszerkeretrendszer  kidolgozásakidolgozása::  ICRPICRP  20092009  
EnvironmentalEnvironmental  protectionprotection::  thethe  ConceptConcept  andand  UseUse  ofof  
ReferenceReference  AnimalsAnimals  andand  PlantsPlants..  ICRPICRP  PublicationPublication  108108..    --  

származtatottszármaztatott  referenciareferencia  szintekszintek  aa  RAPsRAPs  alapjánalapján  



Az ERICA létrehozásának céljaAz ERICA létrehozásának célja  
(Environmental Risk from Ionising Contaminants: (Environmental Risk from Ionising Contaminants: 

Assessment and Management)Assessment and Management)  

 Az ICRP 103. és 108. ajánlása alapjánAz ICRP 103. és 108. ajánlása alapján  

 Az EU 6. Kutatási Programja hozta létreAz EU 6. Kutatási Programja hozta létre  

 ERICA Tool: referencia szervezetek ERICA Tool: referencia szervezetek 
használata, kockázatbecsléshasználata, kockázatbecslés  

  



Az ERICA Tool felépítéseAz ERICA Tool felépítése  

 SzintezettSzintezett  felmérésifelmérési  struktúrastruktúra  

 TierTier11  ––  konzervatív,konzervatív,  magasmagas  potenciálispotenciális  
szennyezésiszennyezési  transzfertranszfer  paraméterekparaméterek  

 TierTier22  ––  kvantitatívkvantitatív  

 TierTier33  ––  részletesenrészletesen  kvantitatívkvantitatív  

 EgyreEgyre  kevésbékevésbé  konzervatív,konzervatív,  egyreegyre  többtöbb  
bemenőbemenő  adatadat  

 KockázatiKockázati  tényezőtényező  (RQ(RQ  ––  TierTier11  ésés  TierTier22))  

 ValószínűségiValószínűségi  eloszláseloszlás  (Tier(Tier33))  



Az ERICA Tool működéseAz ERICA Tool működése  

 Egésztest dózisteljesítmény (Egésztest dózisteljesítmény (µµGy/h)Gy/h)  
számításaszámítása  

 A környezeti közeg AK értékeiből becsüli A környezeti közeg AK értékeiből becsüli 
az egésztest AK értékeketaz egésztest AK értékeket  

 Transzfer modellek Transzfer modellek ––  komplex és elemkomplex és elem--  
specifikus átvitelt befolyásoló folyamatokspecifikus átvitelt befolyásoló folyamatok  

 Leegyszerűsített transzfer modell Leegyszerűsített transzfer modell 
szükségességeszükségessége  



Az ERICA Tool működéseAz ERICA Tool működése  

 Nagy számú radionuklidNagy számú radionuklid--
szervezet kombinációszervezet kombináció  

 Alapértelmezett Alapértelmezett 
szervezetek: Referencia szervezetek: Referencia 
OrganizmusokOrganizmusok  

 Ezekre származtatja a Ezekre származtatja a 
transzfer paramétereket: transzfer paramétereket: 
szervezet/közeg szervezet/közeg 
koncentráció arányokat koncentráció arányokat 
(CR értékek)(CR értékek)  



A kockázat értékeléseA kockázat értékelése  
 Az eredmények viszonyítása: Az eredmények viszonyítása: 

PNEDRPNEDR  

 SF és SSD megközelítés SF és SSD megközelítés 
alkalmazásaalkalmazása  

 EDREDR10 10 ––  az összes fajra az összes fajra 
kiszámítják,meghatározzák az kiszámítják,meghatározzák az 
SSDSSD--tt  

 HDRHDR55  ––  fajok 5%fajok 5%--hoz tartozó hoz tartozó 
10%10%--os hatást eredményező os hatást eredményező 
dózisteljesítménydózisteljesítmény  

 PNEDR=HDRPNEDR=HDR55/SF≈10/SF≈10µµGy/hGy/h  

 Csak járulékos Csak járulékos 
dózisteljesítményhezdózisteljesítményhez  

 Nem számol a háttérrel!Nem számol a háttérrel!  

  

  



A kockázat értékeléseA kockázat értékelése  

 Egyetlen általános Egyetlen általános 
vonatkoztatási vonatkoztatási 
(screening) érték(screening) érték  

 63 alapértelmezett 63 alapértelmezett 
radionuklid, limitáló radionuklid, limitáló 
organizmusokorganizmusok  

 Csak a kitettséggel Csak a kitettséggel 
számol, az számol, az 
érzékenységgel érzékenységgel 
nemnem  

 ICRP ICRP ––  DCRLs DCRLs   



Az ERICA használata sugárterhelési Az ERICA használata sugárterhelési 
alapszint felméréséhezalapszint felméréséhez  

 Közel 30 év adatai (közeg, élőlények)Közel 30 év adatai (közeg, élőlények)  

 Kijelölt szárazföldi és vízi élőhelyekKijelölt szárazföldi és vízi élőhelyek  

 Kijelölt organizmusokKijelölt organizmusok  

 Saját mérési eredményekSaját mérési eredmények  

 Természetes, globális kihullásból származó Természetes, globális kihullásból származó 
és erőművi eredetű radionuklidok AK és erőművi eredetű radionuklidok AK 
adatainak feldolgozásaadatainak feldolgozása  



Az ERICA használata sugárterhelési Az ERICA használata sugárterhelési 
alapszint felméréséhezalapszint felméréséhez  

  



Az ERICA használata sugárterhelési Az ERICA használata sugárterhelési 
alapszint felméréséhezalapszint felméréséhez  

  



ÖsszefoglalásÖsszefoglalás  

 Nemzetközi törekvések az élővilág Nemzetközi törekvések az élővilág 
sugárvédelmének területén: ICRP, EU sugárvédelmének területén: ICRP, EU 
COM (2011) 593 (IX. fejezet)COM (2011) 593 (IX. fejezet)  

 Az ERICA Tool alkalmas nukleáris Az ERICA Tool alkalmas nukleáris 
létesítmények körül az élővilág létesítmények körül az élővilág 
sugárterhelésének felmérésére sugárterhelésének felmérésére ––  mind egy mind egy 
alapszint, mind egy esetleges szennyezés alapszint, mind egy esetleges szennyezés 
hatásainak becslésérehatásainak becslésére  



  

Köszönöm a figyelmet!Köszönöm a figyelmet!  


