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Vízminták radontartalma meghatározásának elvi alapjai  
 
A radon radioaktív nemesgáz, a kızetekben található urán ill. rádium bomlásából 
keletkezik, és a kızet pórusaiban felhalmozódik vagy beleoldódik az ott található 
vizekbe. Felezési ideje 3,8 nap, így egy adott víz radontartalma két hét alatt másfél 
nagyságrendet (50-es faktort) esik. A felszín alatti vizek gyakran tartalmaznak radont, 
általában cRn>10 Bq/l,  a csapvíz radonkoncentrációja 1-3 Bq/l nagyságrendbe esik, de 
ez területileg nagyon változó érték. A radon a vízbıl kipárolog a levegıbe, ha a víznek 
szabad felszíne van.  
 
A radon alfa bomlással bomlik, leányeleme a 218-as tömegszámú Polonium, ami 
tovabb bomlik, és így tovább egy bomlási sor keletkezik minden radon atom bomlása 
után. A mérési idıh9z viszonyítva gyakorlatilag stabil (22,2 év felezési idejő) 210Pb a 
radonsor utolsó eleme. Közben 3 jól meghatározott energiájú alfa sugárzás is 
keletkezik, néhány béta- és gamma-bomlás mellett. Az általunk alkalmazott 
méréstechnika a radon és leányelemeinek alfa-bomlására épül.  
 
A vízminták radontartalmának meghatározását folyadékszcintillációs 
méréstechnikával végezzük az ELTE Atomfizikai Tanszékének TriCarb 1050 típusú 
mérıberendezésével. A berendezés szabványos kb. 23 ml térfogatú küvettákban lévı 
vizek mérésére alkalmas. Egy küvettában 10 ml vízminta mellett 10 ml speciális 
szcintillációs koktél van elhelyezve. Általban OPTIFLUOR-O, ha más azt külön 
jelezni kell. A két anyag nem elegyedik, két fázist alkot. A víz radontartalma azonban 
a koktél fázisban fog felhalmozódni, mert annak radon oldhatósága sokszor nagyobb a 
víz radon-oldhatóságánál. A szcintillációs koktél olyan anyag, ami az alfa sugarak 
hatására fényfelvillanást kelt. A mőszer a fényfelvillanásokat számlálja meg, ebbıl 
következtet a koktélfázisban végbemenı bomlások számára, ami a radioaktivitás 
törvényei alapján az ott lévı radonatomok számával arányos.  
 
A felvillanásokban keletkezett fotonok száma (ez a fényhozam) arányos az alfa-
bomlásban felszabadult energiával, és a mőszer minden egyes bomlásra megméri ezen 
fotonok számát, így a bomlások energiájáról is kapunk információt. Egy tipikus 
fényhozam eloszlást láthatunk az 1. ábrán két különbözı radontartalmú mintára. A 
magasabb értékeket elérı minta aktivitása, így radontartalma is, nagyobb. A görbék 
jellegzetes alakja a radon és leányelemeinek alfa-sugárzására utalnak, ha más anyag 
lenne az alfa-bomlás forrása, akkor a görbe alakja is más lenne. 

 

Radon fényhozam-spektruma
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1. ábra Egy radonminta fényhozamspektruma 


