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1. Bevezetés 

 

Szakdolgozatom célkitűzése, hogy az ELTE TTK Atomfizikai Tanszékén 

működő Tricarb 1000 folyadék szcintillációs spektrométerrel meghatározzam a Rudas 

fürdő Diana-forrásának radon- és rádiumkoncentrációját. A forrás Magyarország egyik 

legnagyobb radon tartamával rendelkezik, de a természetes vizek rádiumtartalma 

általában kicsi (a radon koncentrációnak ezrede), ezért a rádiumtartalom meghatározása 

módszerfejlesztést is igényelt. Először a laboratóriumban rendelkezésre álló 

szcintillációs koktélokat megvizsgáltam, összehasonlítottam azért, hogy vizsgáljam 

alkalmazhatóságukat radon-222 és rádium-226 kimutatására. A módszerfejlesztés 

részeként további célkitűzésem kísérletet tenni ara, hogy a rendelkezésre álló 

eszközökkel a vizek rádiumtartalmát kibuborékoltatásos módszerrel levegő radon 

tartalmának mérésére vezessem vissza. Ennek megvalósítására a meglévő RAD7 

műszerhez gyakorlatban is alkalmazható rendszert állítsak össze, amit „aqua kit”-nek 

neveznek az irodalomban.   

Ezen célok megvalósulása és kedvező eredményei esetén, folyadék szcintillációval az 

eddig alkalmazott radon kutatásban alkalmazott koktélon felül új koktélok 

alkalmazására nyílik lehetőség, kíváncsiak voltunk a többi koktél esetleges előnyösebb 

tulajdonságaira.  

Célom eléréséhez az Eötvös Loránd Tudományegyetem Atomfizikai tanszékén korábbi 

kutatásokhoz alkalmazott eszközöket, eljárásrendeket, anyagokat felülvizsgálom, 

fejlesztem és tesztelem. Kísérleteimet ebből kifolyólag az ELTE TTK Atomfizikai 

tanszékén végeztem az ott rendelkezésre álló eszközpark segítségével. 

  A vizek rádiumtartalmának mérése környezettudományi szempontból hasznos 

lehet. Főleg az ivókúraszerűen felhasznált vizek rádium tartalma érdekes, de nyomjelző 

elemként is felhasználható ez az információ komplexebb környezettudományi 

vizsgálatoknál. A forrásvizek felhasználási lehetőségei egészségtani szempontból két fő 

lehetőséggel kecsegtetnek sok esetben alkalmazhatóak ivókúraként, vagy terápiás, 

élvezeti céllal fürdővízként. Nagyon fontos azonban, hogy ne feledjük a különböző 

ásványi anyagok mellet megjelennek radioaktív izotópok is. A radioaktív izotópok 

ismerete nélkülözhetetlen információ tartalom a forrásvizek felhasználása előtt, főként 

radiológiai szempontok miatt.  
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 Forrásvizekben számos izotóp jelenhet meg eltérő gyakorisággal. A trícium és a 

radiokarbon mellett a leggyakoribb a kálium radioaktív izotópjai. Ezek mellett a felszín 

alatti vizekbe általában beleoldódnak az urán és tórium hosszú felezési idejű izotópjai és 

ezek leányelemei. Ezen utóbbi izotópokat négy nagy radioaktív családba sorolhatjuk, a 

nevezéktan szempontjából mindig a kiindulási izotópból származtatjuk. Ez alapján a 

négy család: 238U-család; 235U-család; 232Th-család; 237Np-család. Mai 

kutatásokban főként egészségügyi hatások miatt kiemelt figyelmet szentelnek az 238U-

család hatodik tagjának a 222Rn-nek. A radon, mint atom a nemesgázok közé tartozik 

ezzel, számos érdekes tulajdonsággal rendelkezik, többek között, hogy légnemű, 

nemesgáz szerkezettel rendelkezik, így gyakorlatban nem reagál környezetével. Ezen 

két tulajdonságnak köszönheti rendkívüli mobilitását. A radon atom 222-es izotópja 

rádium-226 (226Ra) leányelemeként keletkezik, felezési ideje 3,8 nap, mely elegendő 

ahhoz, hogy a földtani közegben lévő anyaelem bomlása után képes távozni a kőzetből, 

majd az áramló földalatti vizekkel akár jelentős távolságokat is megtenni. Mivel a többi 

radioaktív izotóp nem rendelkezik nemesgáz szerkezettel így alacsony mértékű 

mobilitás jellemzi őket.  

A radioaktív izotópok környezet-egészségügyi hatása jelentős, ugyanis a 

szervezetünkben bekövetkező a természetesnél nagyobb számú bomlások növelhetik 

egyes betegségek például a daganatos megbetegedések kockázatát, így a modern 

környezettudománynak elengedhetetlen feladata a környezetben előforduló izotópok 

mérése és vizsgálata. 

 

2. Kutatáshoz szükséges elméleti ismeretek áttekintése 

 

2.1 Radioaktív izotópok eredete forrásvizekben 

A forrásvizekben a radioaktív izotópok széles skálája megtalálható különböző 

koncentrációkban geológiai háttértől függően.  

Elmondható, hogy a forrásvizekben főként radon jelenik meg hozzá képest kisebb 

mennyiségben jelenik meg a rádium.  Ennek oka Rama és W. S. Moore kutatásai 

alapján (Rama – Moore 1984) a geológiai környezetre tehető. Vizsgálataik során urán és 

tórium sor elemeinek mozgását vizsgálták kőzettest és földalatti víztest 

kölcsönhatásában, laboratóriumi vizsgálatok segítségével. Eredményeik alapján 

felállított elmélet értelmében az anyaelem magában a kőzettestben található, ahol a 

leányelem kijuthat a kőzettestben lévő vízzel telített nanopórusokba. A radon kémiai 
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szerkezetéből (nemesgáz) kifolyólag képes kijutni ezen pórusokon, azonban a többi 

izotóp abszorbeálódik a nanopórusok, mikrorepedések falán így a szabad víztestben kis 

koncentrációban vannak jelen.(1.ábra) (Rama – Moore 1984) 

 

1. Ábra- Radon és egyéb U-Th sor elemek kilépése a nanoporusokba  

(Rama – Moore 1984, módosította: Karlik M. 2015) 

 

2.2. Radon és anyaelemének bemutatása, környezet egészségügyi szempontok 

2.2.1 Radon általános bemutatása 

A radon, mint már említettük, nemesgáz szerkezettel rendelkezik, ebből kifolyólag inert 

gáz. A nemesgázok közé sorolható. A periódusos rendszer 86-os rendszámú eleme. 

Minden izotópja radioaktív. A természetben három izotópja fordul elő. Kutatási 

gyakorlatban radonnak a radon-222-es izotópját nevezzük melynek felezési ideje 3,824 

nap. Anyaeleme pedig rádium-226-os izotópja melynek felezési ideje 1622 év és az 

urán-238-as bomlási sor tagja. Bomlását tekintve az anyaelem és a leányelem is 

alfabomlással bomlik. Thoronnak a radon-220-as izotópját nevezzük mely a thórium-

232-es bomlási sorának eleme. Aktionnak pedig a radon-219es izotópját nevezzük mely 

az urán-235-ös bomlási sorának a tagja. Természetben leggyakoribb a radon-222-es 

izotópja.  (w3.atomki.hu/atomki/radon/radonrol.htm) 
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2.2.2. Radon egészségügyi hatásai 

A radon felé fordított fokozott figyelem annak köszönhető, hogy az emberi szervezetet 

érő radioaktív sugárdózis  (2.ábra) jelentős részéért felelős, talajból illetve közöttesből a 

felszínre jutva zárt térben felhalmozódhat.  

 

 

2. Ábra: Radon részaránya világátlagban egy év alatt egy főre jutó ionizáló 

sugárzásból származó dózisból (WHO 2011 módosította Karlik Máté) 

 

Egészségügyi hatását tekintve nem közvetlenül a radon-222 hanem a bomlása során 

keletkező leányelemek a Po-218 és Po-214 okozza a megemelkedett radioaktív dózist. 

A radon, mint nemesgázt folyamatosan be- illetve kilélegezzük, mint a levegő egyik 

nemesgáz alkotóelemét. Ebből kifolyólag elsődlegesen csak akkor okoz sugárterhelést, 

ha az adott radon atom épp a tüdőnkben tartózkodik a bomlása során. A bomlási sor 

további elemei azonban nem rendelkeznek nemesgáz szerkezettel, általában a levegő 

szilárd részecskéin melyet belélegzünk vagy közvetlenül tüdőszöveten képesek 

kiülepedni. Az így már a tüdőszövettel közvetlenül érintkező radioaktív izotópok 

bomlásuk során a környezetükben lévő sejtet súlyosan károsíthatják, a sejt DNS-ében 

elváltozást okozhat ezzel növelve a tüdőrák kialakulásának kockázatát. A tüdőrák 

kialakulásának kockázatát igazolja számos állatkísérlet illetve a betegség gyakori 

előfordulása  urán, szénbányászok között. (Szeiler 2012; Prof. W. J. Angell et., al 2009) 

 

2.2.3. Rádium általános bemutatása 

A rádiumot 1898-ban a Curie házaspár fedezte fel. A periódusos rendszer 88. eleme. Az 

alkáli földfémekhez soroljuk.  Összesen 34 izotópja létezik, melyek radioaktívak. 
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Legnagyobb felezési idővel a rádium-226-os izotóp rendelkezik (1622 év), mely az 

urán-238-as bomlási sorának eleme s a radon-222 anyaeleme. A rádium-226 

alfabomlással bomlik radon-222-vé. A rádium izotópok a természetes előforduláson túl 

számos esetben kerülnek alkalmazásra orvosi gyakorlatban, terápiás kezelések és 

kimutatások során. (www.britannica.com)  

 

2.2.4. Rádium egészségügyi hatása 

A rádium izotópok kétféleképpen képesek bejutni az emberi szervezetbe, vagy 

lenyeléssel, vagy belélegzéssel. Attól függően, hogy a rádium milyen molekulában 

helyezkedik el attól függően képes felszívódni és az érrendszerbe jutni. Az érrendszeren 

keresztül elsődlegesen a lágyszövetben illetve a csontokban képes feldúsulni. A rádium 

sok szempontból hasonlít a kalciumra ugyanis mindkettő alkáliföldfém, ezért a 

szervezetben a kalcium helyére képes beépülni, azonban kiválasztás szempontjából 

eltérőek ugyanis a rádium elsődlegesen ürülékkel még a kalcium vizelettel távozik. A 

szervezetben maradt rádium ~90%-ban a csontok felszínén dúsul, fel ahol növeli a rákos 

megbetegedések kockázatát. A fennmaradó ~10% pedig a lágyszövetekben képes 

dúsulni, ahol szintén növeli a daganatos megbetegedések esélyét. Fontos paraméter 

továbbá, hogy a különböző rádium izotópok, ha bekerültek a véráramba és így a 

különböző szövetekbe hosszú tartózkodási idővel rendelkeznek, Ra-226 esetén 45 évre 

tehető. (Bodrogi E. 2005) 

 

2.3 Jogszabályi határértékek, ajánlások, lépések 

 

2.3.1 Magyarországi jogszabályok 

Magyarországon az ivóvizekre vonatkozó jogszabályi határértékek között megjelenik a 

radioaktivitás (első sorban a trícium), is mint indikátor vízminőségi jellemző melyről a 

201/2001. (X. 25.) kormányrendelet 1. számú mellékletének C, táblázata (Indikátor 

vízminőségi jellemzők) rendelkezik. Az ivóvizek radioaktivitására vonatkozó 

határértékeket az 1.táblázat tartalmazza. (net.jogtar.hu) 
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Trícium 100 Bq/l

Összes induktív dózis 0,1 mSv/év

1. számú melléklet 201/2001. (X.25.) Korm. Rendelethez C. 

táblázat részlet

 

1. táblázat: Ivóvizek radioaktivitására vonatkozó határértékek (net.jogtar.hu) 

 

Fontos kiemelnünk azonban, hogy jelen jogszabály értelmében az összes indikatív 

dózisba nem számít bele a trícium, kálium-40 és a radon bomlástermékei bomlásából 

származó dózis. Nem kell vizsgálni az ivóvizet sem tríciumra, radioaktivitásra az összes 

indikatív dózis szempontjából, ha más módszerekből számított indikatív dózis trícium 

szintje jóval a határérték alatt van. (net.jogtar.hu)  

 

2.3.1. Nemzetközi jogszabályok, ajánlások fogyasztási célú vizekre 

A folyékony élelmiszerekre így a fogyasztási célú vizek radioaktivitására is eltérő 

határértékeket tapasztalhatunk országok szintjén, számos esetben e határértékek 

összhangban vannak a nemzetközi ajánlásokkal. Megkülönböztethetünk olyan 

rendeleteket melyek kifejezetten egy izotóp mennyiségére támasztanak határértéket 

illetve olyan rendeleteket melyek bomlás szerinti aktivitásra vonatkozó értékeket 

tartalmaznak. Nemzetközi áttekintésre nyújt lehetőséget az alábbi 2. táblázat: 
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Paraméter Egység
WHO 

(2011)
EU 2004

USA 

IBWA

Kanada 

FDA

TrinkwV 

(2001)

MTV 

(2004)
BFR

USA 

EPA
SRPO GRPC

Víztipus IV IV ÁV IV/ÁV IV IV IV IV IV IV

Alfa aktivitás Bq/l 0,5 0,55 0,1 0,56 1

Béta aktivitás Bq/l 1 1,85 1

U µg/l 30 20 15; <2

U-238 Bq/l 10

U-234 Bq/l 1

Ra-226 mBq/l 1000 600 125

Ra-228 mBq/l 100 500 20

Ra-224 mBq/l 185 2000

Összes iránydózis mSv/év 0,1 0,1 0,1 0,1 0,5

Forrás: 1

ÁV: Ásványvíz

Határértékek és ajánlások vízek radioaktivitására

SRPO: Svájci sugárvédelmi miniszteri rendelet

GRPC: Német sugárvédelmi bizottság

IV: Ivóvíz

Források:
1: WHO: Guidelines for Drinking-water 

Quality (2011)
2: Dr. Pálfi Á. 2008

3: H. Surbeck 1995

Rövidítések

IBWA:Nemzetközi palackozott víz szövetség

FDA: Élelmiszerügyi és gyógyszerhatóság

TrinkwV: Ivóvízrendelet

MTV: Ásvány- és ivóvízrendelet

BFR: Kockázatbecslési Szövetségi intézet

WHO: Egészségügyi világszervezet

USA EPA: Amerikai környezetvédelmi hivatal

2 3

 

2. táblázat:  Nemzetközi határértékek és ajánlások vizek radioaktivitására és 

izotóptartalmára (Dr. Pálfi Á. 2008 kiegészítette: Karlik M. 2015) 

 

Mint látható az ajánlások és szabályozások nem egységesek azonban értéküket tekintve 

hasonlóságokat mutatnak. Nemzeti határértékek kialakításakor elsődlegesen a WHO 

ajánlásai irányadóak. 

 

 

3. Mintavételi terület bemutatása, Budai termálkarszt 

Országos szinten vizsgálva a forrásvizek tekintetében elmondható, hogy az egyik 

legmagasabb radionuklid összetételű ásvány- és gyógyvizek a Budapest 

vonzáskörzetében találhatóak. (4.  ábra) (Papp. Sz.- Gaál L. 1936)  
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4. ábra: Ásvány- és gyógyvizeink radioaktivitása 

(Papp. Sz.- Gaál L. 1936)   

A mintavételi terület Budapest vonzáskörzetében található Budai termál karszt területén 

terül el. A Budai termál karszt földrajzilag magában foglalja a Budai hegységet, Vác-

Csövári rögöket illetve a Pilist. Vízrendszerét tekintve a Dunántúli középhegység 

vízrendszerébe kapcsolódik be. Határai északon a Diósjenői vonal; észak nyugaton a 

Rába vonal, észak keleten Romhényi rög, keleti irányból a Dachsteini mészkő széléig 

követhető, délkeleti és nyugati irányból pedig nem lehatárolható. A felszín alatti 

vízrendszer lecsapolódása Budapest területén történik, tektonikai vonalakhoz 

kapcsolódóan. Ebből a vízrendszerből fakadnak a Duna budai oldalán található 

források. (Palotai M. 2004) 

A Budai termál karszt területén fakadó vizek eredetéről két elméletet különítünk el, 

melyek kiindulópontokat tekintve megegyezőek. A víz csapadék formájában érkezik a 

vízgyűjtő területre, ahol gravitációs úton szivárog, a mélyebb rétegek felé mely 

folyamat során a víz minősége megváltozik ásványi anyagokat, kémiai elemeket old ki 

haladása során a vele érintkező talaj illetve kőzettestből. A két elmélet eltérése a víz 

útjában található. Az első elmélet értelmében a víz a kőzettestben megtalálható 

repedések és törések mentén halad gravitáció hatására, eltérő lejtési viszonyok mellett, 

majd mielőtt még mélyebb rétegeket érne el karsztforrásként lép ki az útját irányító 
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repedések mentén. Második esetben gravitáció hatására nem lép ki karsztforrásként, 

hanem lassú áramlás során folyamatosan mélyebb kőzettesteken hatol át (regionális 

áramlás része lesz). Az útja során jelentősen megnő oldott ásványi anyag tartalma, 

továbbá hőmérséklete is emelkedik. Ezen folyamat során a budai termál karszt 

vízgyűjtő területéről induló víz egészen az alföldi medence vízzáró réteg alá jut el. A 

vízzáró réteg alatt az ott lévő melegebb vizekbe folyamatos utánpótlás érkezik a vázolt 

folyamat során. A hidegebb víz nagyobb fajsúllyal rendelkezik mely hatására a 

melegebb ásványi anyagokban gazdag víz feláramlásra kényszerül a repedések mentén 

majd meleg vizű forrásként lép ki a felszínre. (Baradács E.M. 2002) 

A területen számos forrás fakad melyekre gyógyhatásuk miatt fürdők épültek. Az egyes 

források összetétele azonban fakadási helyük közötti igen kis távolságok ellenére is 

rendkívül eltérőek lehetnek.   

 

3.1 Budapest  forrásai és azok radioaktivitása  

Budapest területén számos fúrt kút és forrás található melyek felhasználása elsősorban 

gyógyászati, fürdővízként élvezeti célokat szolgál. Budapest jelentősebb forrásainak és 

kútjainak listája a következő (3. táblázat): 
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kőzete kora

Antal f. 1,6 56 Homokos iszap Holocén
Antal k. 53 Bryozoás márga F. eocén
Imre f. 1,6 55 Homokos iszap Holocén
István f. 1,5 59 Homokos iszap Holocén
János f. 1,4 55 Homokos iszap Holocén

Mária F. 1,6 51 Homokos iszap Holocén
Nádor f. 1,5 42 Homokos iszap Holocén
Török f. 1,4 27 Homokos iszap Holocén

Csepel Mélyfúrású kút 1,9 46 Lejtőtörmelék Triász
Csillaghegy Árpád f. 0,8 22 Homokos iszap Holocén

Elektromos f. Fürdő k. 0,9 41 Mészkő Eocén
Gellért gy. F. Medence f. 1,6 Ra: 4,5 44 Dolomit F. triász

Nagy f. 1,8 42 Dolomit F. triász
Mátyás f. 1,8 Ra:2,3 40 Budai márga A. oligocén
Kénes f. 1,9 S: 2,2 38 Dolomit F. triász

Király f. Király f. 1,2 47 Homokos iszap Holocén
Lukács k. 1,7 46 Budai márga A. oligocén

Harsányi k. 1,4 F: 2,6 45 Szürke márga A. oligocén
Dányi k. 1,7 S: 1 54 Pirites márga A. oligocén
Iszaptó 0,8 30 Iszap Holocén

Malomtó 0,9 23 Budai márga A. oligocén
Római f. 0,8 22 Homokos iszap Holocén
I. sz. k. 1 39 Kalcitos márga A. oligocén
II. sz. k. 1,8 69 Mészkő Eocén
III. sz. k. 1,1 S: 1,2 42 Mészkő Eocén

Óbuda Árpád f. 0,8 20 Meszes iszap Holocén
Pünkösd f. Ártézi k. 0,8 25 Dolomit F. triász
Római f. Tavi f. 0,7 23 Iszapos homok Holocén

Attila II. f. 2 Ra: 8,8 44 Dolomit F. triász
Árpád I. f. 1,8 Ra: 4,8 42 Dolomit F. triász
Beatrix f. 1,8 Ra: 7 38 Dolomit F. triász

Diana-Hygiea f. 1,7 Ra: 22,7 35 Dolomit F. triász
Gülbaba f. 1,9 Ra:6,7 41 Dolomit F. triász

Hungária I. f. 1,9 Ra: 5,6 35 Dolomit F. triász
Hungária II. f. 1,9 Ra: 5 46 Dolomit F. triász

Juventus k. 2 Ra: 5,7 45 Dolomit F. triász
Kinizsi f. Ra: 6,6 43 Dolomit F. triász

Mátyás F. 1,8 Ra: 6,7 42 Dolomit F. triász
Musztafa f. 1,6 Ra: 4,8 43 Dolomit F. triász
Rákoczi f. 1,9 Ra: 10,8 40 Dolomit F. triász

Szabadság f. 
(ma Dagály f.)

Béke k. 1 39 Mészkő K. oligocén

Dunában Szökevény  f. 40 Dolomit F. triász
Tétényi u. f. Ártézi k. 1,7 S: 1,2 50 Dolomit F. triász

I. sz. k. 1,8 74 Dolomit F. triász
II. sz. k. 1,9 76 Mészkő F. triász

Vízadó réteg

Városliget (ma 
Széchenyi gy.f.)

Helység Forrás, kút neve
Összes 

old. Alk. 
[g/l]

Fontos alk. 
Rész      

[mg/l mµC]

víz hőfok 
[°C]

Császár gy. F.

Imre gy. F. (ma 
Rác gy. F.)

Lukács gy. F.

Margit sziget

Rudas gy. F.

 

3.táblázat: A budapesti termális- ásvány- és gyógyvizek adatai (Cziráky J. 1960 részlet, 

módosította Karlik M. 2015) 
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Mint látható Cziráky J. Munkássága alapján az akkori technológiával kimutatható 

rádiumtartalommal a Rudas fürdő forrásai, Gellért fürdő felsorolt forrása és a 

Mátyásforrás tartalmaz. Az is megfigyelhető továbbá, hogy pusztán a vízadó közeg 

kőzettani elnevezése és kora nem ad információt az izotóptartalomra. Azonban az 

izotóptartalom megerősíthet geológiai feltételezéseket. Papp. Sz. – Gaál L. eredményei 

és adatgyűjtései eredményét láthatjuk az alábbi térképen, ahol a vizek teljes aktivitás 

alapján történik az egyes fürdők besorolása (5. ábra): 

 

 

5. ábra: Budapest gyógyvizeinek radioaktivtása  

(Papp. Sz.- Gaál L. 1936)   

Mint látható a fentebb ismertetett eredmények és térképi vetület esetén is kiugró 

értékeket mutatnak a Rudas fürdő forrásai, melyek a Gellért hegy tövében fakadnak.  

Maga a Budai termál karszt forrásain számos kutatásokat végeztek az idők során, 

melyek nem mellőzték a radioaktív izotóp összetételt is.  

Az eddigi fontosabb publikált eredményeket Palotai Márton foglalta össze 4-5. táblázat 
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4. táblázat: Gellért hegyi források radon tartalma [Bq/l]  

(összefoglalta: Palotai M. et al., 2005) 

 

 

5. táblázat: József hegy környezetében mért radon koncentrációk [Bq/l] 

 (összefoglalta: Palotai M. et. al., 2005) 

Mint az adatokból jól kitűnik a Diana forrással kapcsolatban kevés publikált adat áll 

rendelkezésre, ez is indokolja jelen vizsgálatokat. A kevés mérési eredmény azzal 

indokolható, hogy mintavételezése engedély köteles és a Rudas fürdő műszaki területén 

az épületen belül található a mintavételi pont. 
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4. Mérési módszerek bemutatása 

4.1. Folyadék szcintillációs módszer 

Szcintillátor definíciója a következő: ”Olyan anyag, amelynek atomjai, molekulái 

gerjesztés után látható fény kibocsátásával, fényfelvillanással, szcintillációval 

szabadulnak meg az energiájuktól.” (Minilexikon - atomfizika.elte.hu) A 

szcintillátoroknak fizikai minősége eltérő lehet, például lehet egykristály pl.: NaI 

kristály, vagy folyadék pl.: Optifluor O.  

A folyadék-szcintillátor vegyszereket a kutatási gyakorlatban koktélnak nevezzük. A 

koktélok nagy előnye a többi szcintillátorhoz képest, hogy elkeverednek a vizsgálni 

kívánt radioaktív izotópokkal (magával a vízmintával nem mindig) ezáltal a bomlások 

során keletkező ionizáló sugárzás rögtön a szcintillátor anyagában kezdi meg útját. A 

koktélok elsősorban oldószert, primer és szekunder szcintillátor anyagot tartalmaznak. 

Az ionizáló részecske útja során gerjeszti a koktél molekuláit, majd a gerjesztett 

állapotból alapállapotba jutó molekulák a fölösleges energiájukat foton formájában 

adják le. A koktél további összetevői módosítják a foton hullámhosszát ezáltal 

biztosítva, hogy a foto elektron-sokszorozóra jutó foton a lehető legnagyobb 

valószínűséggel képes legyen detektálódni. (TRI mérés leírása, -atomfizika.elte.hu) 

 

4.1.1. Tricarb 1000 TR működési elve 

Az Eötvös Loránd Tudományegyetem Atomfizikai tanszékén található Packard TRI-

CARB 1000 TR berendezését alkalmaztam (6. ábra) melynek gyári száma: 405691. 

A berendezés folyadék-szcintillációs mérések elvégzésére szolgál. Műszaki felépítését 

tekintve, ha a küvettából induló információ útját követjük a következő: az elkészített 

küvettát egy emelőszerkezet és továbbító rendszer viszi a mérőkamrába. A 

mérőkamrában egy elzárt Ba-133 forrás található mely eredeti aktivitása 1994.02.01-én 

659 kBq volt. Ez a forrás tSIE érték meghatározásához szükséges. A t-SIE 

(Transformed External Standard Spectrum) érték megadja a minta átlátszóságát. A 

mérőkamrában található továbbá két foto elektronsokszorozó melyek egymással 

szemben helyezkednek el a minta körül. A két foto elektronsokszorozó koincidenciába 

van kapcsolva, melyből kifolyólag a sokcsatornás analizátorra, jelfeldolgozó rendszerre 

csak azok a jelek jutnak melyek valóban a mintában végbemenő bomlásokból fakadnak. 

A sokcsatornás analizátorból kijövő jel jelerősítőn megy keresztül. Az gép rendelkezik 

adatfeldolgozó rendszerrel így az eredményeket az előre beállított csatornaszámok 

között integrált beütésszámokat előre kiválasztott mértékegységgel, nyomtatott 
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formában adja ki, magát a spektrumot pedig a tanszéken készített „Tri-Carb 

communication” nevű programmal olvashatjuk ki az eszköz memóriájából. (Tricarb 

Műszer - atomfizika.elte.hu; Tri-carb operation manual)  

  

 

6. ábra: A Tricarb műszer 

4.1.2.Radon mérési módszere 

Folyadék szcintillációs technológiát előszeretettel alkalmazzák a radon kutatásban. 

Általában 20 ml-es küvettákba történik a standard koktél és a minta töltése. Az 

alkalmazni kívánt koktéltól függő paraméter az az időtartalom, amíg a koktél és a minta 

között a radon tartalom diffúziós egyensúlya beáll. A várható izotópmennyiségtől 

függően kell megválasztanunk a megfelelő koktélt. Ultima Gold F esetén az elérhető 

legkisebb kimutatásai határ megfelelő technológiával ötvözve Rn-222-re 170 mBq/l. 

(M. Schubert et. al., 2014) A radonra jellemző folyadékszintillációs spektrum az 

alábbiakban látható 7. ábra: 
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7. ábra:  Radon és leányelemeinek folyadék szcintillációs spektruma  

(M. Schubert et. al., 2014 módosította : Karlik M. 2015) 

 

Az Eötvös Loránd Tudományegyetemen a korábbi radonkutatásokban Optifluor O 

koktélt alkalmaztak mely a gyártói ajánlás alapján is kiválóan megfelel radonkutatásra, 

nagy előnye a koktélnak, hogy jobban oldja a radont, mint maga a víz így a koktélban a 

radon tartalom feldúsulása figyelhető meg. A vízminta küvettázásra kerül mely során 10 

ml Optifluor O és 10 ml vízminta kerül bemérésre 10 ml es orvosi műanyag fecskendő 

segítségével. Ezek után a küvetta lezárásra kerül kupakkal és parafilmmel, ezzel 

biztosítva a radon szökésének megakadályozását. Az eljárási rend egy nap várakozást 

vagy rázás után (mellyel a radon diffúziója gyorsítható) másfél órát ír elő. 

(atomfizika.elte.hu) 

 

4.1.3. Rádium mérési módszere 

A rádium folyadékszcintillációval történő kimutatását nagyban nehezíti, a legtöbb 

esetben igen alacsony koncentráció mellyel természetes eredetű vizek rendelkeznek. A 

szakirodalomban elsődlegesen a rádium szelektív megkötése vagy dúsítása jelenik meg, 

mint minta előkészítés, a mérés megkezdése előtt.  Koktéltól függően lehetséges a 

direkt mérés, illetve számos esetben a szekuláris egyensúly beállta után a leányelemek 

detektálása történik. (S. Suursoo et. al., 2014) 

A korábbi kutatások során, egyetemünkön nem ált rendelkezésre folyadékszcintillációs 

technológiával, rádium kimutatására vonatkozó eljárási rend. 
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4.2. Rad7 detektor bemutatása 

A Rad7 detektort a Durridge Radon Instrumentation cég gyártja. Célját tekintve a 

radontartalom kimutatására szolgál. Aktív detektor könnyen hordozható, programozható 

a kívánt paraméterekre. Alkalmas több napos vagy heteken át tartó folyamatos mérésre 

alkalmas. Számos külön megvásárolható kiegészítővel rendelkezik, melyek alkalmassá 

teszik vízminták radon tartalmának elemzésére. A radontartalom mellet a radon 

leányelemeiről is kapunk információt. Továbbá alkalmas Thoron mérésére is. A 

radontartalom mérése közvetett módon történik a leányelemeken keresztül. (Rad7 

detector user manual) 

 

4.2.1. Rad7 detektor alkalmazása radon mérésére folyadékokban 

A Rad7 detektor alkalmazható vízminták radontartalmának mérésére melyhez a gyártó 

kiegészítőket, úgynevezett aqua kit-et és water kit-et ajánl megvételre. Lényegét 

tekintve minden egyes verzió a Rad7 detektorral zárt rendszert alkot, két fő elemmel 

rendelkezik maga az aqua kit, páralekötő egységgel és egy a gázmosó palackkal ahol a 

radon tartalom kibuborékoltatása zajlik a mintából. (Rad7 detector user manual). A 

mérés elvégzése során fontos, hogy a mintavételtől számított rövid időn belül 

elvégezzük a mérést tekintettel arra, hogy az exponenciális bomlástörvényből és a radon 

3,824 napos felezési ideje miatt a mérhető koncentráció dinamikusan csökken az idő 

előrehaladtával.  

 

4.2.2. Rad7 detektor alkalmazása rádium mérésére folyadékokban 

A Rad7 detektor alkalmazható rádium-226 közvetett mérésére abban az esetben, ha a 

vízmintát gázmosó palackba helyezzük és  légmentesen zárhatjuk. Az exponenciális 

bomlás törvényből kifolyólag a radon felezési idejének ötszöröse után már a 

rádiumtartalommal szekuláris egyensúlyban lévő radon tartalmat detektálhatjuk.  

.  

5. Folyadék szcintillációs koktélok összehasonlítása 

 

5.1. Rendelkezésre álló koktélok bemutatása  

A vizsgálatokhoz az ELTE TTK Atomfizikai tanszékén rendelkezésre álló koktélokat 

alkalmaztam melyeket az alábbi táblázat foglalja össze a későbbiekben alkalmazott 

rövidítésekkel (6. táblázat): 
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Koktél Rövidítés
Szavatossági idő 

lejárt
Insta-Fluor IF Igen
Optifluor O OU Nem
Optifluor O OR Igen

Pico-Fluor LLT PL Igen
Ultima Gold UG Igen

Ultima Gold AB UA Igen  

6. táblázat: A mérésben használt folyadékszcintillációs koktélok és rövidítéseik 

 

5.1.1 Insta-Fluor (IF) 

Az Insta-Fluor a jelenleg kapható Insta-Fluor Plus elődje. Alapját 1,2,4-Trimetilbenzén 

és xilol adja. Gyártói ajánlás alapján alkalmas organikus és nem víz alapú minták 

mérésére. Forgalmazása megszűnt. (www.perkinelmer.com) 

 

5.1.2 Optifluor O (OU;OR) 

Az Optifluor O alkalmas organikus nem víz alapú minták mérésére, továbbá vizek 

radon tartalmának mérésére. Helyettesíthetők vele a toluol, xilol és 1,2,4-

Trimetilbenzén alapú koktélok. (www.perkinelmer.com) 

 

5.1.3 Picofluor LLT (PL) 

1,2,4-Trimetilbenzén alapú koktél elsődlegesen vízminták mérésére lett kifejlesztve. 

Forgalmazása megszűnt helyette Pico-Fluor 15; Pico-Fluor 30; Pico-Fluor 40 van 

forgalomban. (www.perkinelmer.com) 

 

5.1.4 Ultima Gold (UG) 

Az Ultima Gond egy sokoldalú koktél mely alkalmas organikus és víz alapú minták 

mérésére. További előnye, hogy biológiai úton lebomló, a kioltás jelensége (szennyezett 

minták esetén) a többi koktélhoz képest kisebb mértékben csökkenti a fényhozamot. 

Kifejezetten alkalmas Trícium mérésére, a hatásfoka ilyenkor nagyobb, mint 56%. 

(www.perkinelmer.com) 
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5.1.5 Ultima Gold AB (UA) 

Az Ultima Gold AB sajátossága, hogy képes megkülönböztetni az alfa és a 

bétabomlásból származó ionizáló sugárzást, ha megfelelő detektorral mérjük a 

fényhozamát. Ideális víz és sav alapú minták elemzésére. (www.perkinelmer.com) 

 

5.2 Koktélok fizikai és kémiai tulajdonságainak összehasonlítása 

Koktélok kitöltésénél elsődlegesen megfigyelhető paraméter a koktélok színe. (8. ábra) 

 

(8. ábra): Koktélok színe minta hozzáadása előtt. 

 

Mint látható a jobb oldalon elhelyezkedő Optifluor O (új) teljesen átlátszó, a mellette 

lévő Optifluor O (lejárt) már enyhe elszíneződést mutat. Ennél egy fokkal sárgább az 

Ultima Gold AB-t tartalmazó küvetta mely balról a 3dik. A Pico-Ffluor LLT Insta-Fluor 

és az Ultima Goldot tartalmazó küvetta egyértelmű sárgás színnel rendelkezik.  

Töltés közben megfigyelhető a koktélok illata is ebből a szempontból kiemelkedő a 

Pico-Fluor LLT mely kifejezetten szúrós szagú nyálkahártyát irritálja. A többi koktél 

ebből a szempontból lényeges különbséget nem produkál.  

Kémiai szempontból elkülöníthetünk két csoportot a koktélok között attól függően, 

hogy a vízmintával elegyedik, vagy vízzel két fázist alkot. (9. ábra) 



 23 

 

9. ábra: Koktélok fázisalkotása vízzel desztillált víz mintáján 

Mint látható balról az első, második és a negyedik küvettában a koktél két fázist alkot  

vízzel. Felsorolva:  Optifluor O (OR); Optifluor O (OU) és Insta-Fluor. A balról 

harmadik, ötödik és hatodik küvettában a koktélok vízzel majdnem teljesen elegyednek, 

Ezek a koktélok: Ultima Gold AB; Ultima Gold és Pico-Fluor LLT.  

Az elegyedő koktélok esetén megfigyelhető, hogy képes e felvenni a térfogatával 

megegyező mintamennyiséget Az Ultima Gold AB első kísérletre képes volt felvenni a 

hozzáadott vele megegyező mennyiségű mintát jól látható határ nem különíti el. Az 

Ultima Gold és a Pico-Fluor LLT esetén azonban jól elkülönülő fázisként jelent meg a 

már fel nem vehető mintamennyiség. Ebből kifolyólag vizsgálatok során e koktéloknál 

a küvettába 10 ml koktél és 5 ml minta került betöltésre, a többi koktélnál 10 ml koktél 

és 10 ml minta mennyiséget alkalmaztam.  

További megfigyelés, hogy az elegyedő koktélok esetén a koktélt tartalmazó küvettába 

mintát töltve tejszerű elegyet kapunk mely későbbiekben megszűnik, e folyamat 

rázással gyorsítható. Ez felveti a minta időfüggő fényáteresztó képességének, és így 

kioltásának, kérdését.  

 

5.3 Koktélok spektrumának összehasonlítása 

 

5.3.1 Attila forrás 1. sorozat - mintavételi stratégia és minta előkészítés jóságának 

vizsgálata 

Attila forrás vízmintáját 2015.02.09-én a Rudas fürdő ivócsarnokában a  kifolyó csapról 

két befőttesüvegbe vettem. Helyszínen parafilmeztem. A későbbiek során is azonos 

mintaelőkészítést alkalmaztam a két mintavételi befőttes üveg (arany kupakú, fehér 

kupakú) esetén. Azért vettem két mintát, hogy a koktélok spektrumait össze tudjam 
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hasonlítani a két mintán, így a meghatározás statisztikus és szisztematikus hibáira fény 

derüljön. Az alábbi táblázatokban láthatóak az egymásra rajzolt spektrumok (10-13. 

ábra): 

 

 

 

10. ábra: Spektrumok összehasonlítása két külön edénybe vett minták esetén (1) 

 

11. ábra: Spektrumok összehasonlítása két külön edénybe vett minták esetén (2) 
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13. ábra: Spektrumok összehasonlítása két külön edénybe vett minták esetén (3),  

a B-jelzéssel ellátott spektrumok 5 ml vízmintával készültek 

 

Mint látható az „Attila forrás-1” sorozat spektrumai alapján minden koktél mindkét 

mintára lényegében azonos spektrumot produkált. A második spektrum alig látszik az 

első rajza alatt. Ez alapján elmondható, hogy a mintavételi stratégia és a minta 

előkészítés nem módosítja az eredményeket. 

 

5.3.2. Attila forrás 1 sorozat (A1): Koktélok vizsgálata spektrumok alakja alapján 

Az azonos mintát, de eltérő koktélt tartalmazó méréseinkkel azt vizsgáltuk, hogy  az 

adott izotóp  spektrumának alakja milyen azonosságokat és különbségeket mutat az 

egyes koktélokban. .  

Az Attila forrás vizében kb. 300 Bq/l radontartaom mérhető korábbi mérések alapján, ez 

adja a minta radioaktivitásának döntő részét. Ezért ebben a fejezetben radon-

spektrumokat hasonlítunk össze. A mérés részletes leírását a mellékletekben lehet 

megtekinteni, a Mintavételi jegyzőkönyvek sorában.  

Jelen vizsgálatokat az „arany” jelzéssel ellátott  mintavételi üvegből származó minták 

mérési eredményein végeztem el, mely a feliratban jelen sorozat esetén 2-essel van 

jelölve. 
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Azonos koktéllal, de eltérő mintamennyiséggel (5 ml ”B” jelölés illetve 10 ml) felvett 

spektrumok egymásba alakíthatósága (14-15. 

ábra)  

14. ábra: Azonos koktél de eltérő mintatartalom esete (1) 

 

15. ábra: Azonos koktél de eltérő mintatartalom esete (1) 

 

Mint látható a fele annyi  mintát tartalmazó mérések spektrumát kettővel megszorozva 

nagyjából visszakapjuk a a 10 ml-es minták spektrumait. A Pico-Fluor LLT koktélnál 

kioltásbeli különbség is mutatkozik a két spektrum között. 

Azonos radonminta, eltérő koktélokkal történt mérési spektrumainak  egymásba 

alakíthatósága. (16. ábra) 
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16. ábra: Spektrumalak egymásba alakíthatósága 

Az ábra alapján elmondható, hogy minden koktél esetében egymásba alakíthatóak a 

spektrumok egy nyújtás (L’=L*α) és egy nagyítás (P’=P*β, ahol P=CPM/csatorna) 

segítségével. Ha az Optifluor O (új) koktélt spektruma a referencia spektruma akkor az 

ábrán látható szorzófaktorokkal történhet az átalakítás.  

 

5.4 Koktélok teljes fényhozamának összehasonlítása Attila forrás mintáján 

Ebben a fejezetben a fényhozam-spektum integráljára (mindig az 50 keVee – 900 keVee 

tartományban történt az integrálás), azaz a mért CPM értékre vonatkozóan végzek 

vizsgálatokat.  

 

5.4.1 Koktélok háttér mérése – Desztillál víz 1 sorozattal (D1) 

Koktélok hátterének mérése rendkívül fontos a folyadékszcintillációs technológiában. A 

koktélokból minta nélkül származó beütésszámok és így CPM értékek befolyásolják a 

mérés során kapott eredményeket. Az adatok kiértékelése során a hátteret fel kell 

használnunk. Koktélok háttérmérését oly módon végeztem, hogy a minta előkészítés 

során hozzáadott mintaként desztillált vizet alkalmaztam. A méréseket minden esetben 

C-14-el történő normalizáció előzte meg (nagyfeszültség beállítása). Méréseket Tri-

Carb Tr 1000-géppel végeztem. Az alábbi 7. táblázatban a mérési eredményeket és a 

mérés, minta előkészítés fontosabb adatai olvashatóak: 
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D1

Felirat
Küvettázás 

időpont

Mérés 

időpont
Minta Minta [ml] koktél Koktél [ml]

Parafilmmel 

lezárva
CMP/A CPMA hib. % Mérési idő [perc]

DIF1 2015.03.16 2015.03.18 Deszt. Víz 10 Instafluor 10 Igen 12,51 2,3 600 (40*15 perc)

DOR1 2015.03.16 2015.03.18 Deszt. Víz 10 Optifluor O (régi) 10 Igen 13,52 2,2 600 (40*15 perc)

DOU1 2015.03.16 2015.03.23 Deszt. Víz 10 Optifluor O (új) 10 Igen 12,36 2,3 600 (40*15 perc)

DPL1 2015.03.16 2015.03.26 Deszt. Víz 5 Picofluor LLT 10 Igen 15,63 2,1 600 (40*15 perc)

DUA1  2015.03.16 2015.03.24 Deszt. Víz 10 Ultima Gold AB 10 Igen 17,86 1,9 600 (40*15 perc)

DUG1  2015.03.16 2015.03.25 Deszt. Víz 5 Ultima Gold 10 Igen 14,92 2,1 600 (40*15 perc)

Koktélok hátterének kimérése desztillált víz segítségével 

 

7. táblázat: Koktélok háttér mérés adatai 

Az összesen 600 percig tartó mérési időnek köszönhetően 5% alatti hibával sikeresen 

meghatároztam a koktélok háttér értékét, mely egy a koktélra jellemző paraméter. A 

mért spektrumok az alábbi 17. ábrán láthatóak: 

 

17. ábra: Koktélok háttér spektruma 

Mint látható a legalacsonyabb energiáktól eltekintve 4 beütésnél többet egyik koktél 

esetén sem került detektálásra csatornánként. Jellemző csoportosulás, spektrum alak 

nem figyelhető meg. A mérés eredményeként a koktélok háttere az alábbi 18. ábrán 

látható: 
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18. ábra: A folyadékszcintillációs koktélok háttér CPM-jei 10 órás mérések alapján  

 

Mint látható a koktélok háttér értéke 12 cpm től 18 cpm-es értékeket vesznek fel. 

Elmondható, hogy az Instafluor háttere (DIF1) hibahatáron belül átfed az Optifluor O 

hátterével (DOU1). Az régi OptiFluor O háttere nagyobb, mint az újabb verzióé.  

 

5.4.2. Koktélok fényhozamának összehasonlítása 

A koktélok fényhozamai nagyságának ismerete egy a koktélt jól jellemző paraméter 

mely segíthet kutatások tervezésénél, a megfelelő koktél kiválasztásánál. A fényhozam 

esetünkben relatív fényhozam. A fényhozam összehasonlítást az Attila forrás 1 

sorozatán végeztem. Tekintettel arra, hogy vizsgálatok során olyan koktélokat is 

alkalmaztam melyek elegyednek a mintával így a különböző koktélok háttér 

koncentrációjának figyelembevételén kívül korrekcióként figyelembe kell venni a 

mintában lévő esetleges rádiumtartalmat. Mivel az előzőekben bizonyítást nyert, hogy a 

két különböző mintavételi edény nem befolyásolja a mérés eredményét, ezért az 

aranyszínű kupakkal ellátott minta mérési eredményeivel folytatom vizsgálataimat. 

További szűkítést teszek oly módon, hogy azon eredményeket mutatom csak be, ahol az 

elegyedő koktélok képesek voltak felvenni a befecskendezett mintát.  

A számítások során a kiindulási és korrekcióhoz szükséges adatok az alábbiakban 

láthatóak. (8. táblázat) a hibák %-ban kifejezve. 
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Mintavételi 

időpont
Mérés időpont Minta Minta [ml] koktél Koktél [ml] Parafilm CMPA

CPMA 

hiba [%]

Mérési idő 

[perc]

Mintavevő 

edény

2015.02.09 2015.02.10 Attila f.v. 10 Instafluor 10 Igen 406,67 2,56 15 Fehér

2015.02.09 2015.02.10 Attila f.v. 10 Instafluor 10 Igen 437,93 2,47 15 Arany

2015.02.09 2015.02.10 Attila f.v. 10 Optifluor O (régi) 10 Igen 519,13 2,27 15 Fehér

2015.02.09 2015.02.10 Attila f.v. 10 Optifluor O (régi) 10 Igen 511,87 2,28 15 Arany

2015.02.09 2015.02.10 Attila f.v. 10 Optifluor O (új) 10 Igen 550,13 2,20 15 Fehér

2015.02.09 2015.02.10 Attila f.v. 10 Optifluor O (új) 10 Igen 525,67 2,25 15 Arany

2015.02.09 2015.02.10 Attila f.v. 10 Picofluor LLT 10 Igen 487 2,34 15 Fehér

2015.02.09 2015.02.10 Attila f.v. 5 Picofluor LLT 10 Igen 220,27 3,48 15 Fehér

2015.02.09 2015.02.10 Attila f.v. 10 Picofluor LLT 10 Igen 511,27 2,28 15 Arany

2015.02.09 2015.02.10 Attila f.v. 5 Picofluor LLT 10 Igen 226,93 3,43 15 Arany

2015.02.09 2015.02.10 Attila f.v. 10 Ultima Gold AB 10 Igen 557,27 2,19 15 Fehér

2015.02.09 2015.02.10 Attila f.v. 10 Ultima Gold AB 10 Igen 548,33 2,21 15 Arany

2015.02.09 2015.02.10 Attila f.v. 10 Ultima Gold 10 Igen 516,67 2,27 15 Fehér

2015.02.09 2015.02.10 Attila f.v. 5 Ultima Gold 10 Igen 236,4 3,36 15 Fehér

2015.02.09 2015.02.10 Attila f.v. 10 Ultima Gold 10 Igen 503,8 2,30 15 Arany

2015.02.09 2015.02.10 Attila f.v. 5 Ultima Gold 10 Igen 277,7 3,10 15 Arany

Attila forrás vízmintájának mérési eredményei

 

8. táblázat: Attila forrásvíz minta mérési eredmények 

 

Az Optifluor O (OR) koktélra rendelkezésre álló kalibráció alapján radontól származó 

aktivitása az Attila forrásvíz mintának a mintavételkor 300,0 ± 6,8 Bq/l. A mérési 

adatokon háttér és időkorrekciót hajtottam végre mellyel egy időpontra számoltam 

vissza az egyes CPM értékeket. A számítások elvégzése után az alábbi értékeket 

kaptam, ahol az Optifluor O (új) koktélt jelöltem ki 100%-nak (19. ábra) 

 

19. ábra: koktélok relatív fényhozama 

Mint látható kiugróan magas fényhozammal az Insta-Fluor rendelkezik, legalacsonyabb 

értéket pedig az Ultima Gold veszi fel. További koktélok fényhozama közel azonos. 
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A2

Felirat Mintavétel időp.Mérés Időpontja Minta Minta [ml] koktél Koktél [ml] Parafilm CMPA CPMA hib. Mérési idő [perc] Mintavevő edény

ACIF1 2015.02.09 2015.03.16 Attila f.v. 10 Instafluor 10 I 15 13,33 15 Fehér

ACIF2 2015.02.09 2015.03.16 Attila f.v. 10 Instafluor 10 I 15,33 13,19 15 Arany

ACOR1 2015.02.09 2015.03.16 Attila f.v. 10 Optifluor O (régi) 10 I 16,27 12,8 15 Fehér

ACOR2 2015.02.09 2015.03.16 Attila f.v. 10 Optifluor O (régi) 10 I 15 13,33 15 Arany

ACOU1 2015.02.09 2015.03.16 Attila f.v. 10 Optifluor O (új) 10 I 15,27 13,22 15 Fehér

ACOU2 2015.02.09 2015.03.16 Attila f.v. 10 Optifluor O (új) 10 I 16,73 12,62 15 Arany

ACPL1 2015.02.09 2015.03.16 Attila f.v. 10 Picofluor LLT 10 I 23,87 10,57 15 Fehér

ACPL1B 2015.02.09 2015.03.16 Attila f.v. 5 Picofluor LLT 10 I 15,47 13,13 15 Fehér

ACPL2 2015.02.09 2015.03.16 Attila f.v. 10 Picofluor LLT 10 I 22,47 10,89 15 Arany

ACPL2B 2015.02.09 2015.03.16 Attila f.v. 5 Picofluor LLT 10 I 19,53 11,68 15 Arany

ACUA1 2015.02.09 2015.03.16 Attila f.v. 10 Ultima Gold AB 10 I 21,2 11,22 15 Fehér

ACUA2 2015.02.09 2015.03.16 Attila f.v. 10 Ultima Gold AB 10 I 24,07 10,53 15 Arany

ACUG1 2015.02.09 2015.03.16 Attila f.v. 10 Ultima Gold 10 I 21,2 11,22 15 Fehér

ACUG1B 2015.02.09 2015.03.16 Attila f.v. 5 Ultima Gold 10 I 18,67 11,95 15 Fehér

ACUG2 2015.02.09 2015.03.16 Attila f.v. 10 Ultima Gold 10 I 22,27 10,94 15 Arany

ACUG2B 2015.02.09 2015.03.16 Attila f.v. 5 Ultima Gold 10 I 17,8 12,24 15 Arany

A1 sorozat újramérése

 

9. táblázat: Attila forrás víz minta, újramérés eredményei 

Az elkészített küvettákat több, mint 1 hónap elteltével újra lemértem (9. táblázat). 

Ekkor a radontartalom nagy része elbomlott, és a háttérhez közeli CPM-eket vártunk. A 

háttér mellett megjelenhet a minta rádiumtartalmából adódó beütésszám. Mint látható a 

küvetták újramérése a szekuláris egyensúly beállta után történt. Ezért ha volt rádium a 

mintában, akkor azzal azonos aktivitású radontartalom is megtalálható a megismételt 

mérésében.  

Feltesszük, hogy a rádiumtartalomnak köszönhető az A2 sorozat mérési értékeinek 

eltérése a koktélok hátteréhez képest. 

 

 

6. Rádium kalibráció Tri-Carb-bal 

6.1. Rádium standardek  

A rádium kalibrációhoz a desztillált vizes méréseken túl két ismert rádiumtartalmú oldat 

mérése elegendő lenne. Ismert rádiumtartalmú oldat vásárlása azonban drága, és nem 

állt rendelkezésre a méréskor. Korábbi kalibrációs oldatokból rendelkezésre állt több dl 

mennyiségű RaCl oldat, de a koncentrációkról nem volt információ. A két oldatot T1 és 

T2 oldatoknak nevezzük (törzsoldatok). Ezeket higitottuk, hogy megfelelő mennyiségű 

rádiumtartalmú oldatot tudjunk a kalibrációra felhasználni. A higitott oldatok jele RS1 

és RS2 (rádium standard).  

A hígítás az ELTE TTK Magkémiai laboratóriumában végeztem a biztonsági előírások 

betartásával.  

A higított oldatot üvegcsiszolatos dugóval ellátott lombikba helyeztem és tároltam 

felhasználásig. A hígítás után az környezetbe kijutó esetleges szennyezések (kifröccsent 

RaCl oldat) felderítését Geiger-Müller számlálóval végeztem. Szennyezés kijutása nem 
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történt így egyéb intézkedésekre nem volt szükség. Felhasználásig a higított oldatot a 

többi RaCl tartalmú oldattal az ELTE TTK Atomfizikai tanszékén elzárva tároltam. 

 

Az oldatok koncentrációjának megállapításához  az RS1, RS2 oldatot tartalmazó sorok 

(sor = azonos oldat + minden lehetséges koktél, a megfelelő mennyiségben) szekuláris 

egyensúly beállta utáni méréseiből származó adatokat kell felhasználni tekintettel arra, 

hogy a radon-222 és a rádium-226 közötti szekuláris egyensúly beállta után a 

radonaktivitás azonos a rádiumaktivitással.  

 

6.2 A rádium standardek rádiumtartalmának meghatározása szekuláris egyensúly 

alapján  

Az RS1 standard küvettázása után 3 héttel történt mérések eredményei (10. táblázat) a 

rádiummal egyensúlyban lévő radonkoncentrációt mutatják a két komponensű 

oldatokban.  

Az egy komponensű oldatok esetén a spektrum alapján a rádium és a radonkoncentráció 

szétválasztása lenne szükséges. Ezt megpróbáltam ugyan, de nem sikerült stabil 

módszert kidolgozni. 
R3

Felirat Küvettázás Mérés Minta Minta [ml] koktél Koktél [ml] Parafilm CMPA
CPMA 

hiba %

Mérési idő 

[perc]

RaIF2 2015.04.13 2015.05.04 RaCl 0,1 bq/ml 10 Instafluor 10 Igen 219,07 3,5 15

RaOR2 2015.04.13 2015.05.04 RaCl 0,1 bq/ml 10 Optifluor O (régi) 10 Igen 260.19 3,2 15

RaOU2 2015.04.13 2015.05.04 RaCl 0,1 bq/ml 10 Optifluor O (új) 10 Igen 235,25 3,36 15

RaPL2 2015.04.13 2015.05.04 RaCl 0,1 bq/ml 5 Picofluor LLT 10 Igen 195,8 3,71 15

RaUA2 2015.04.13 2015.05.04 RaCl 0,1 bq/ml 10 Ultima Gold AB 10 Igen 399,2 2,59 15

RaUG2 2015.04.13 2015.05.04 RaCl 0,1 bq/ml 5 Ultima Gold 10 Igen 220,85 3,48 15

0,1 Bq/ml es RaCl oldat mérése szekuláris egyensúly beálta után

 

10. táblázat: Az RS1  RaCl oldat mérési eredményei szekuláris egyensúly beállta után 

  

Az Optifluor O (OR) ismert korábbi kalibrációját felhasználva az oldat 

radonkoncentárciója  125 ±3 Bq/l. A 10 ml oldatban a radon és a rádiumaktivitások 

megegyeznek, ezért az oldat rádiumkoncentrációja is 125 ± 3 Bq/l.  Az oldaton lévő 

jelölés 1000 Bq/l aktivitáskoncentrációt mutatott, de ez nem bizonyult helyesnek. Az 

általunk mért értéket használtuk a továbbiakban.  

A három elegyedő koktél esetén mért beütésszámok tartalmazzák a radon és a rádium 

bomlásaiból származó beütéseket is. Ezért ezekben a várakozás az, hogy nagyobb CPM-

et detektálunk. Ez az Ultima Gold AB koktél esetén meg is valósult, de a Pico-Fluor és 

az Ultima Gold koktélok esetén nem.  
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R2

Felirat Küvettázás Mérés Minta Minta [ml] Koktél Koktél [ml] Parafilm CMPA
CPMA 

hiba %

Mérési idő 

[perc]

RaIF1 2015.04.01 2015.04.21 RaCl oldat házi hig 10 Instafluor 10 Igen 94,8 5,3 15

RaOR1 2015.04.01 2015.04.21 RaCl oldat házi hig 10 Optifluor O (régi) 10 Igen 67,73 6,27 15

RaOU1 2015.04.01 2015.04.21 RaCl oldat házi hig 10 Optifluor O (új) 10 Igen 71,8 6,09 15

RaPl1 2015.04.01 2015.04.21 RaCl oldat házi hig 5 Picofluor LLT 10 Igen 90,73 5,42 15

RaUA1 2015.04.01 2015.04.21 RaCl oldat házi hig 10 Ultima Gold AB 10 Igen 120,13 4,71 15

RAug1 2015.04.01 2015.04.21 RaCl oldat házi hig 5 Ultima Gold 10 Igen 84 5,63 15

Házi higítás mérési eredményei szekuláris egyensúly beálta után feltételezett koncentráció 1000 Bq/l

 

11. táblázat Az RS2 oldat mérési eredményei a szekuláris egyensúly beállta után  

Az Optifluor O régi (OR) kalibrációját felhasználva a minta valós rádiumtól származó 

aktivitása 27,9 ±1,7 Bq/l. Tehát a hígítás előtti tárolóedény felirata nem fedte a 

valóságot, ebben az esetben sem, azon hibás aktivitás volt feltüntetve. 

 

6.3. A rádium standardek azonnali mérései  

 

A rádiumtartalom meghatározásánál előzetesen a vízmintákat 5 percen át 

kibuborékoltattam ezzel eltávolítva a radon tartalmat abban az esetben, ha a 

kibuborékoltatás sikertelen volt megismételtem a minta előkészítést, új mintán. A 

méréseket 6 protokollon 600 percig végeztem.  

 

Az RS1- RS2 oldatok radontartalmát kibuborékoltatással lenulláztuk, majd küvettába 

helyezés után azonnal megmértük (12-13. táblázat). Ekkor csak a rádiumból származó 

beütéseket kell, hogy megkapjuk.  
R4

Felirat
Küvettázás 

dátuma
Mérési dátuma Minta Minta [ml] koktél Koktél [ml] Parafilm CMPA

CPMA 

hiba %

Mérési idő 

[perc]

RaPlkb3 2015.05.07 2015.05.07 RaCl 0,1 bq/ml 5 Picofluor LLT 10 I 69,85 0,98 600

RaUakb3 2015.05.05 2015.05.05 RaCl 0,1 bq/ml 10 Ultima Gold AB 10 I 116,54 0,76 600

RaUGkb3 2015.05.06 2015.05.06 RaCl 0,1 bq/ml 5 Ultima Gold 10 I 75,9 0,94 600

Elegyedő koktélokkal történő mérés pontos rádium csúcs és cpm érték meghatározása céljából 0,1 bq/ml-es RaCl oldattal

 

12. táblázat: 125 Bq/l-es RaCl oldat mérési eredményei közvetlenül kibuborékoltatás 

után elegyedő koktélokkal. 

 
R5

Felirat
Küvettázás 

dátuma
Mérés dátuma Minta Minta [ml] koktél Koktél [ml] Parafilm CMPA

CPMA 

hiba %

Mérési idő 

[perc]

RaPlkb5 2015.05.16 2015.05.16 RaCl házi hig 5 Picofluor LLT 10 Igen 47,13 1,19 600

RaUakb4 2015.05.08 2015.05.08 RaCl házi hig 10 Ultima Gold AB 10 Igen 94,56 0,84 600

RaUgKb5 2015.05.15 2015.05.15 RaCl házi hig 5 Ultima Gold 10 Igen 45,67 1,21 600

Elegyedő koktélokkal történő mérés pontos rádium csúcs és cpm érték meghatározása céljából házi higítású RaCl oldattal

 

13. táblázat: A 28 Bq/l-es RaCl oldat (RS2) mérési eredményei közvetlenül 

kibuborékoltatás után elegyedő koktélokkal. 
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Az alábbi 20. ábrán láthatóak a kalibrációhoz felhasznált mérések spektrumai: 

 

 

20. ábra: Rádium kalibrációhoz tartozó spektrumok 

 

A mért adatokból előállítottam a kalibráló egyeneseket 21. ábra: 

  

21. ábra: Rádium kalibráló egyenesek 

Mint látható az adatpontokra az Ultima Gold és a Pico-Fluor LLT egyenese illeszkedik 

megfelelően. Az Ultima Gold AB egyenese rossz illeszkedése miatt nem alkalmas 

kalibrációra. A kalibrációhoz felhasznált adatok több esetben is megismételt kísérletből 

származnak, felhasználásra kerültek azon adatok ahol a rádium csúcsa mellett más 



 35 

csúcs, háttértől szignifikáns eltérés nem volt látható. A sikertelen kísérletek a nem 

megfelelő radon eltávolításnak tudható be. 

 

 

7. Az új koktélok  kalibrációja radontartalmú mintákra  Tri-Carb-bal 

 

Radon méréséhez az Optifluor O régi (OR) által mért adatokat vettem figyelembe, mint 

valós aktivitás, tekintettel arra, hogy erre a koktélra van ismert kalibráció.  

A radon-kalibráló sorok méréséhez a korábban ismertetett RaCl oldattal készült sorokat 

kívánom felhasználni, azon eseteket, ahol a szekuláris egyensúly beállt. Mivel e sorok 

aktivitása nem fogja át a természetes forrásvizek jellemző radon koncentrációjának 

tartományát így az Attila forrásvíz mintáját is felhasználom a kalibráló sor 

kialakításához. Nulla értékként pedig a desztillált vízzel felvett koktélok hátterét 

választom. 

 

A rádium klorid oldatok adatai és a desztillált vízzel történő háttér mérés adatait az 

7;10;11 táblázatokban találjuk Az Attila forrásvíz eredményeit pedig 8. táblázatban 

olvashatóak, (Attila f. Radontól származó aktivitásra Optifluor O (OR) alapján a 

mintavételkor 300+/-12 Bq/l, a CPM értékek jelen diagram előállításához a mért 

értékekből az exponenciális bomlástörvény segítségével a mintavételi időpontra lett 

korrigálva). Ezen adatok alapján koktélonként négy pontra fektetett kalibráló egyenes 

előállítására van lehetőség.  

Kalibráló sorok nem elegyedő koktélok esetére (22. ábra): 
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22. ábra: Kalibráló egyenesek (Radon) nem elegyedő koktélokra 

Mint látható az adatokra illesztett egyenes mindkét esetben jól illeszkedik, jelen 

kalibráló egyenesekkel a mérés pillanatában a mintában lévő radon koncentráció 

meghatározható. Háttér korrekcióra a számítások során nincs szükség. 

 

Radon kalibráció elegyedő koktélokra: 

Elegyedő koktélok esetén nem szabad megfeledkeznünk arról, hogy minden más egyéb 

izotóp is megjelenik, ebből kifolyólag a kalibráló egyenesek előállításánál a mért 

értékek korrigálva lettek a rádiumtartalommal illetve a koktélok hátterével. Az eredeti 

adatokat az 7,10,11 táblázatok tartalmazzák. A kapott kalibráló egyeneseket az 23. 

ábrán láthatjuk:  

 

23.ábra: Kalibráló egyenesek (Radon) elegyedő koktélokra. 

Az Ultima Gold AB és a Pico-Fluor LLT, Ultima Gold egyenesek meredekségbeli 

eltérése abból adódik, hogy az, Ultima Gold AB koktélhoz a koktélok 

összehasonlításánál taglalt okoknál fogva 10 ml mintával kerül küvettázásra míg a 

másik két koktél esetén 5 ml mintával lettek küvettázva. Mindhárom esetben az 

egyenesek jól illeszkednek az adatpontokra, ebből kifolyólag alkalmasak mérési adatok 

értékelésére. Az egyenletek alkalmazása előtt szükséges a mért adatokat a háttérrel és az 

esetleges rádiumtartalommal korrigálni.  

 

Vizsgálataim alapján az egyfázisú koktélok alkalmasak radon kutatásra, azonban 

szükséges jelet a rádiumtartalomtól származó beütések korrekciójára 
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8. Vizsgálatok, fejlesztések Rad7 detektorral kapcsolatban 

8.1. A felépített aqua-kit rendszer bemutatása 

A cél egy olyan rendszer összeállítása volt a laborban megtalálható anyagokkal, mellyel 

a Rad7 detektorral együtt alkalmazva meghatározható lesz a vizek radontartalma. Az 

eredetileg kapható rendszerek közül a legegyszerűbb esetben egy kis páralekötő tubus 

van bekötve a Rad7 detektor és a gázmosó palack közé ezzel elérve a páratartalom 

csökkentését. Ezen rendszer a gyártó által elnevezett fantázianeve a Rad H2O. 

(www.durridge.com) Természetesen ez az elrendezés hatékonyan abban az esetben 

működik, ha új jó minőségű páralekötő anyagot (szilikagélt) helyezünk a páralekötő 

tubusba. (24. ábra) 

 

 

24. ábra: Rad H2O (www.durridge.com) 

 

Esetünkben egy ehhez hasonló rendszer beüzemelése a cél, tekintettel arra, hogy új 

páralekötő anyag nem ált rendelkezésre így a található anyagokból és páralekötőkből 

állt össze a rendszer.  

Az összeállításhoz kétféle páralekötő ált rendelkezésre egy 30 cm×7 cm méretekkel 

rendelkező nagy páralekötő tubus továbbá egy Perma Pure MD-070-03-17 es típusú 

párakeltő. Működésüket tekintve a nagy páralekötő esetén a benne lévő töltet (CaCO3) 

köti meg a páratartalmat. Második páralekötő esetén egy külső csövet és egy benne 
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található speciális (teflon) anyagból készült csövet találhatunk ahol a belső csőben 

történő levegőáramlással a külső csövön történő ellenkező irányú áramlás miatt a belső 

csőből a külső csőbe távozik a páratartalom, miközben a radon nem távozik el a belső 

csőből. Jelen esetben a külső csőben történő levegő áramoltatása közönséges akváriumi 

levegőzetővel volt megoldva. Ezen eszközök alapján két elrendezés került kipróbálásra. 

Egy melyben kizárólag a nagy páralekötő tubus volt bekötve a zárt rendszerbe a 

második esetben a tubusból kilépő levegő átvezetésre került a másik páralekötőn majd 

úgy a rad7 detektorba. (25;26 ábra) 

 

25. ábra: Elrendezés 1 

 

26. ábra: Elrendezés 2 
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A zárt rendszerben a levegő áramlását a Rad7 beépített kompresszora biztosítja. A 

kibuborékoltató palack lezárását pedig szigetelést szolgáló zsírral átkent közönséges 

aquarisztikában használatos műanyag csapok biztosítják. A csapok légmentes záródása 

minden esetben kísérleti úton nyert igazolást. Az előkészített csapokat zárt állásban a 

cső végére helyeztem majd nyomás alá helyeztem azt, vízbe mártva az esetlegesen 

megjelenő buborékok a rossz szigetelést jelentették volna. A kibuborékoltató palackot 

jelöléssel láttam el 200 ml-nél, tekintettel arra, hogy a kutatások során ilyen mennyiségű 

minták mérésére kell a rendszer alkalmasságát igazolni. A Rad7 detektorba közvetlenül 

beáramló levegő útjába egy szűrő került behelyezésre a szálló por és kisméretű 

szemcsék kiszűrésére.  

  

8.2. Páralekötők vizsgálata a rendszerben betöltött hatékonyságuk szerint 

A páralekötők vizsgálatára 2015. májusában került sor oly módon, hogy 200 ml csapvíz 

minta került a gázmosó palackba majd mindkét elrendezéssel lemérésre került 6*5 

perces mérésekkel SNIFF üzemmódban. A mért páratartalmak nem mutattak jelentős 

eltérést, a nagy páralekötővel a mért páratartalom átlagban 39%, míg a két páralekötő 

együttesen átlagban 46%-ék. A PermaPure páralekötő nem működött.  

 

8.3. Adatok kiértékelésének módszere 

Az adatok kiértékeléséhez Capture 5.4.2 programot alkalmazom az adatok letöltéséhez 

és a páratartalommal való korrekcióhoz, kiértékeléshez, továbbá kalkulációimat 

elvégeztem az alábbi összefüggéssel mely megadja (1. képlet), a paraméterek 

ismeretében, hogy a betöltött vízmintában mennyi volt az eredeti radon koncentráció 

(Deák N. 1995):  

  

1. képlet 

Ahol: 

C0= A víz eredeti koncentrációja 

C1= A mért koncentráció 

 =egyensúlyi állandó (0,25) 

Vl=levegő térfogata a rendszerben 

Vv=minta térfogata 
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9. Mérési módszerek eredményeinek összehasonlítása a Diana forrás példáján 

9.1 Diana forrás radon és rádiumtartalmának vizsgálata folyadékszcintillációs 

technológiával 

Először a Diana-forrás radontartamának meghatározását mutatom be. Ez ismert 

koncentráció, számos mérésben meghatározták. Az eredmények kiszámításánál a 

korábban megalkotott radonra vonatkozó kalibráló egyeneseket alkalmaztam. A 

radontartalommal kapcsolatos fontosabb adatokat és eredményeket az 14. táblázat 

tartalmazza: 

. 

Minta DFOU2 DFOR2 DFIF2 DFUG2 DFUA2 DFPL2

minta (hónap) 4 4 4 4 4 4

vétel (nap) 30 30 30 30 30 30

(óra) 17 17 17 17 17 17

(perc) 54 54 54 54 54 54

mérés (hónap) 5 5 5 5 5 5

kezdete (nap) 4 4 4 4 4 4

a printen (óra) 9 9 9 9 9 9

(perc) 49 49 49 49 49 49

mérési idő 15 15 15 15 15 15

eltime 14,97 98,98 115,87 82,6 49 65,86

cpm 936,07 898,53 774,27 483,13 970,73 488,07

cpmhiba 1,69 1,72 1,86 2,35 1,66 2,34

cpm idő kor. 2175,844 2110,791 1822,756 1132,612 2266,097 1141,784

cpm rádium és háttér kor. 1105,612 2226,097 1119,784

kon Bq/l 1068 1051 1081 1256 1021 1163

Hiba Bq/l 18 18 20 30 17 27

Diana forrás radon tartaloma 

 

14. táblázat: Diana forrás radontartalma 

Mint leolvasható a koktélok és a hozzájuk rendelt egyedi kalibrációs egyenletek hasonló 

eredményeket adtak a radon koncentráció mérésére. A hasonlóságok jobb megértését az 

alábbi 27. ábra  szemlélteti: 
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27. ábra: Folyadék szcintillációs technológiával mért radon tartalmak összehasonlítása 

 

Jól látható, hogy két csoportot különíthetünk el az eredmények alapján, narancssárga 

színnel jelölve láthatjuk azokat a koktélokat melyhez 10 ml minta hozzáadása történt. 

Hibahatáraik zömével átfednek egymásba. Kék színnel láthatjuk azokat a mérési 

eredményeket melyek esetén a koktélhoz 5 ml minta hozzáadása történt.  

 

Rádiummérési eredmények folyadék szcintillációs technikával (15. táblázat): 

Minta DFUg3kb DFUAKB1 DFPL3KB

minta (hónap) 5 5 5

vétel (nap) 6 5 12

(óra) 20 5 3

(perc) 15 4 44

mérés (hónap) 5 5 5

kezdete (nap) 6 5 12

a printen (óra) 20 5 3

(perc) 15 4 44

mérési idő 600 600 600

eltime 594,44 594,41 594,61

cpm idő kor. 27 40 22

cpmhiba 1,64 1,33 1,81

kon Bq/l 10,7 13,1 1,4

Hiba Bq/l 0,18 0,17 0,03  

15. táblázat: Diana forrás rádiumtartalom 

Mint látható igen eltérő eredmények születtek a különböző koktélok és hozzájuk tartozó 

kalibráló egyenesek alkalmazásakor. Mindhárom eredmény szisztematikus hibákkal 

terhelt lehet, hiszen a rádium-kalibráció nem volt teljesen kielégítő. Fontos azonban 
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megjegyezni, hogy a mérés 600 percig tartott mely hatására nem elkülöníthető módon 

megjelennek a leányelemek, melyek alacsony aktivitása miatt a spektrumokban nem 

vagy csak nehezen kimutathatóak. Ezen izotópok nem kiszűrhetőek többlet 

beütésszámot eredményeznek így a megállapított koncentráció meghaladja a valódit. 

 

9.2 Diana forrás eredményei RAD7 detektorral 

A mérés előtt közvetlenül lett 2 dl Diana forrásvíz minta (Mintavétel: 2015.05.13 13:34) 

a gázmosó palackba helyezve, majd RAD7 detektorral lemérve, kapott adatokat 

alábbiakban láthatjuk (16. táblázat) 

Full Date Air Temp. RH [%] Radon Calculated Radon

[Celsius] [Bq/m3] [Bq/L]

05/14/15 14:41  25.8 45 59566.01 81,6

05/14/15 14:51  26.4 44 58694.97 79,8

05/14/15 15:01  26.8 44 56906.75 78,3

05/14/15 15:11  27.1 44 57866.58 80,2  

16. táblázat: Diana forrásvíz mérése radon tartalom szempontjából az egyensúly beállta 

után 

 

Szemléletesen a mérési adatok megjelenítve 28. ábra: 

 

 

28. ábra: Egyensúly beállása 
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A diagramon látható átlag érték a mért értékekből Capture programmal (A RAD7 

gyártójának, Durridge Co., letölthető kiértékelő programja) számolt páratartalom 

korrekcióval korrigált érték. 

A kapott eredményt 1. egyenlettel számolva ahol Vv=200ml, a teljes levegőtérfogat a 

rendszerben pedig:1380 ml. Az adatokból az alábbi számítás adódik: 

=512 Bq/l  

Az adatokat Capure programmal is kiértékeltem a „Big Bottle RAD H2O” kiértékelő 

algoritmussal. Ahol az alábbi bealításokat alkalmaztam (29. ábra): 

 

29. ábra: Capture beállítások „radon tartalom” meghatározásánál 

Ezen beállításokkal a kapott eredmény mintára: 448,8 +/-8 Bq/l. 

Az exponenciális bomlástörvénnyel visszaszámolva a mintavétel időpontjára a számolt 

érték: 742 +/-9 Bq/l. a kiértékelő programmal kapott eredmény pedig: 583 +/-7 Bq/l 
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A RAD7-tel mért radontartalom kisebbnek adódott tehát, mint a folyadékszcintillcióval 

mért érték. Az eltérést a páratartalom korrekció szisztematikus hibája, vagy a 

radonmintavételi veszteség okozhatta.  

 

Rádiumtartalom mérési eredményei Rad7 detektorral: 

A gázmosó palackban elhelyezésre került kibuborékoltatott Diana forrásvíz melyet 

légmentesen lezárva tároltam a szekuláris egyensúly beálltáig  

A mérés során kapott eredmények (30. ábra): 

 

30. ábra: Rádiummérés Rad7-el 

A mért adatok (17.táblázat): 

Full Date RH [%] Radon

[Bq/m3]

05/16/15 20:28 10 16154.05

05/16/15 20:38 9 16111.58  

17. táblázat: Mért adatok 

Tekintettel arra, hogy jelen esetben a radontartalom a műszerben csökken így az 

alkalmazott képletet módosítani kell, továbbá a rendszerben lévő levegő tartalom is 

1400 ml-re változott a cső hosszának változása miatt: 

2,57 +/-0,2Bq/l. 

Capture programmal az előzőleg ismertetett beállításokkal (kivéve, hogy a teljes 

légtérfogat 1400 ml-re változott a csőrendszer hosszának változása miatt): 
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2,18+/-0,07 Bq/l. 

9.3 Eredmények és módszerek összehasonlítása 

 

Radon mérés tekintetében elmondható, hogy a kapott eredmények alapján a folyadék 

szcintillációs technológiával a radon jól mérhető Optifluor O mindkét verziójával Insta-

Fluorral illetve az Ultima Gold AB-vel megfelelő korrekciók (rádiumtartalom levonása) 

után. Tapasztalat, hogy a Pico-Fluor LLT és az Ultima Gold is alkalmas radon 

kutatásra, azonban az egyenes meredeksége és az 5ml-es hozzáadott minta miatt 

érzékenyebben reagálnak a minta előkészítés esetleges hibáira, korrekciók elvégzésén 

felül nagyobb odafigyelést igényelnek a minta előkészítés miatt. A Rad7 technológia 

kiválóan alkalmas lenne a vízben lévő radon tartalom kimutatására tekintettel arra, hogy 

a jelenlegi Capture program már fel van szerelkezve a kiértékeléshez szükséges 

funkciókkal. Fontos elmondanom azonban, hogy a kibuborékoltató palack töltése 

komoly radon veszteséget okozhat így javaslom a gyártó által kapható szódásüvegre 

szerelhető speciális „kupakok” beszerzését melyek közvetlenül ráköthetőek a rendszere 

így az áttöltés során radon veszteség kiküszöbölhető. Ezen új alkatrészek esetén 

kiválóan alkalmas lenne vizek radon tartalmának mérésére, mivel sokkal nagyobb 

mintatérfogat alkalmazásával a folyadék szcintillációnál gyorsabban mérhetünk 

alacsony aktivitásokat. (Rad7 rendszerre a gyártó szerint 2 literes palack is ráköthető, a 

kiértékelő program számos palackfajtára rendelkezik előre beállított paraméterekkel) 

A folyadékszcintillációs technológiával nem sikerült pontos rádiummeghatározást 

kidolgoznom.  
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10. Összefoglalás és konklúzió 

Dolgozatomban meghatároztam a  a Diana forrás radonkoncentrációját számos 

módszerrel. Ezek 1000-1100 Bq/l közé eső értékeket adtak. A már ellenőrzött 

kalibrációval rendelkező Optifluor-O koktél segítségével folyadékszcintillációs 

módszerrel 1060±15 Bq/l koncentráció adódott. A régi (lejárt szavatosságú) koktél és az 

új koktél a mérési bizonytalanságon belül azonos eredményt adott. A régi koktél 

szolgáltatta a kicsit kisebb koncentrációt. További 4 koktélra meghatároztam a 

radonkalibrációs görbéket, és a Diana-forrás radonkoncentrációi 5% pontossággal 

egybeestek az Optifluor-O koktéllal kapott értékkel.  

 Ugyanezen vizek radontartalmát Rad7 detektorral és kibuborékoltatásos módszerrel is 

meghatároztam. Ebben az esetben a RAD7-ben lévő páratartalom a szüksgées 10% 

alatti érték helyett 40% volt, de a legújabb, a gyártó által kiadott, kiértékelő 

programokban erre vonatkozó korrekciókat felhasználva 742±10 és 583±10 Bq/l 

koncentrációkat kaptam két különböző kiértékelési eljárással. A kibuborékoltatásos 

eljárás az Atomfizikai Tanszék laboratóriumaiban még új technika, így ezen mérés 

szolgált az első lépésének a technika stabil alkalmazásához.   

A kibuborékoltatásos módszer igazi előnye a rádiumtartalmak meghatározásában rejlik, 

amikor rádiumtartalmú oldatok radontartalmátat 3 hét egyensúly-beállási idő után 

megmérjük.  

 

A Diana-forrás rádiumtartalmát két módszerrel próbáltam meghatározni. Ez volt a 

dolgozat legfontosabb módszerfejlesztési célja. A folyadékszcintillációs módszerrel két 

eljárást próbáltam ki. Az egyik a kibuborékoltatott vízminta azonnali mérése, a másik a 

szekuláris egyensúly beállása utáni mérés. A rádium standardok bizonytalanságai miatt 

sajnos a kalibrációs görbéim szisztematikus hibákkal terheltek, ezért a kis 

rádiumtartalomnál nem adtak pontos eredményt. Ezért a mért rádiumtartalmak 

valószerűtlenül nagynak adódtak. Pontosabb rádium standardek és a fényhozam 

spektrumok részletesebb elemzése erre a kérdésre a jövőben megoldást nyújthat.  

A Diana-forrás rádiumtartalmát jóval pontosabban sikerült a kibuborékoltatásos 

módszerrel RAD7 segítségével megvizsgálnom. Rádiumtartalmát összességében 

2,4±0,4  Bq/l-nek találtam.  
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Méréseimmel az Atomfizikai Tanszék Nukleáris Környezefizikai Laboratóriumaiban 

először határoztam meg rádiumtartalmat folyadékszcintillációval és RAD7 detektorral. 

Javaslom, hogy az általam használt eljárások továbbfejlesztését a jövőben.  

 

Conclusion 

In summary it can be said that, based on my measurements that the Diana source 

activity from Radon is between ~1000-1100 Bq/l. Measuring the liquid with 

scintillation technology, in particular having practical experience specially to Optifluor 

O. In case of Rad7 detector I do not have experience to what degree of Radon loss can 

we speak of during the loading. radium content is between 2-3 Bq/l, given the fact that 

the arrangement of Rad7 detector based on e secular balance has little potential of error 

sources. Its operation is reliable, given the fact that the air tight seal was made in the gas 

washing bottle. In this case using the liquid scintillation radium measurement is not 

reliable, using it with enrichment technology requires retesting before regular usage. 

Based on the technologies related to these measurements it can be said that to measure 

radon content liquid scintillation, to measure radon Rad7 detector can be regulary used. 
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