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Célkitűzések 
 

 Kutatási feladatok, eszközfejlesztések:  

 Folyadékszcintillációs technológia: 

 Folyadékszcintillációs köktélok összehasonlítása tulajdonságaik alapján 

 Koktélokkal történő rádium és radon kimutatás lehetséges módjainak felderítése 

eljárási rendek kidolgozása, alkalmazhatóságuk vizsgálata 

 Kibuborékoltatásos technológia: 

 Rad7 detektorhoz kibuborékoltató és páralekötő eszközök összeállítása, 

páralekötők vizsgálata 

 Eljárási rendek kidolgozása és vizsgálata Rádium és Radon méréséhez  

 Célkitűzés: Diana-Hygeia Forrás rádium és radon tartalmának 
meghatározása a rendelkezésre álló eszközökkel 

 

 



Mintavételi terület  

 Budai termál karszt 

 Rudas fürdő 

 

Forrás: www.utazonet.hu 



Alkalmazott technológiák bemutatása 

 Folyadékszcintilláció  

(Tricarb TR 1000) 

 

 

 

 

 Kibuborékoltatásos technológia(Rad7)  

 

 

 

 

 

Forrás: www.durridge.com 



Mintavételi stratégia vizsgálata 



Folyadékszcintillációs koktélok 

összehasonlítása fizikai tulajdonságok 

alapján 
 Vizsgált koktélok: 

 Insta-Fluor (IF) 

 Optifluor O (OU) 

 Optifluor O (OR) 

 Picofluor LLT (PL) 

 Ultima Gold (UG) 

 Ultima Gold AB (UA) 

 



Folyadékszcintillációs koktélok 

spektrumának összehasonlítása – egymásba 

alakíthatóság 



Folyadékszcintillációs koktélok 

spektrumának összehasonlítása – 

fényhozam 



Kísérlet rádium kalibrációra folyadékszcintillációs 

koktélokkal 
 Felhasznált rádium tartalmú folyadékok: Desztillált vizes háttér mérés, 28 

Bq/L RaCl oldat (házi hig.), 125 Bq/L RaCl oldat. 



Kísérlet rádium kalibrációra 

folyadékszcintillációs koktélokkal 



Kísérlet radon kalibrációra 

folyadékszcintillációs koktélokkal 

 Felhasznált rádium tartalmú folyadékok: Desztillált vizes háttér mérés, 28 

Bq/L RaCl oldat (házi hig.), 125 Bq/L RaCl oldat, Attila forrás víz (300+/-12  

Bq) 

 



Kibuborékoltatásos technológia Rad7 

detektor - páralekötők 



Diana-Hygeia forrás eredményei 



Mérési eredmények és kiértékelése 

folyadékszcintillációs technológiával 

Rádium tartalom 
 Mérési eredmények kiértékelése a kalibrációs egyenesek által. 

  

Konc. [Bq/l] Hiba [Bq/l]

DFUG3KB 10,7 0,18

DFUAKB1 13,1 0,17

DFPL3KB 1,4 0,03



Mérési eredmények és kiértékelése 

folyadékszcintillációs technológiával Radon 

tartalom 

Konc. [Bq/l] Hiba [Bq/l]

DFOU2 1068 18

DFOR2 1051 18

DFIF2 1081 20

DFUG2 1256 30

DFUA2 1021 17

DFPL2 1163 27



Mérési eredmények és kiértékelése 

folyadékszcintillációs technológiával 

Rádium tartalom 
Numerikus kiértékeléssel: 

Capture kiértékelő 

programmal:  

2,18+/-0,07 Bq/l. 

Számítógépes kiértékelés: 



Mérési eredmények és kiértékelése 

folyadékszcintillációs technológiával Radon 

tartalom 
Numerikus kiértékeléssel: 

 

 

 

Időkorrekcióval és hibaszámítással: 

742+/-9 Bq/l 

 

Számítógépes kiértékelés: 

A kapott eredmény: 448 Bq/l 

időkorrekció után: 583+/-7 Bq/l 

 



Összegzés 

 A radon tartalom minden koktéllal mérhetővé vált 

 Koktélokkal történő rádiumtartalom mérésre a jelenlegi eszközök 

alkalmatlanok környezeti minták esetén, azonban rádium csúcs kimutatása 

megtörtént 

 Rádium kimutatására a Rad7 detektor és a kibuborékoltató egység 

alkalmas 

 Radon kimutatására a Rad7 detektor és a kibuborékoltató egység alkalmas 

azonban a feltöltés során tapasztalható radon veszteség kiküszöbölése 

szükséges. Javasolt a gyári PET palackra is illeszthető kibuborékoltató 

egység megvásárlása 

 Mérések alapján a Diana-Hygeia forrás radon tartalma: 1000-1100 Bq/l közé 

tehető az ellenőrzött Optfluor O esetében 1060+/-15 Bq/l, rádiumtartalma 

pedig: 2,5 +/-0,4 Bq/l közé tehető.  



Köszönöm a figyelmet 
Elérhetőség: kalikmate@gmail.com 


