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1. Bevezetés 
Vízminták radon tartalmának meghatározásával több szempontból is érdemes foglalkozni. Egyrészt 
sugáregészségügyi szempontból az ivó-, és ásványvizek radon tartalmának vizsgálata és a fogyasztá-
sukból eredő sugárterhelés járulékának becslése napjaink aktuális feladata. Másrészt a természetes 
vizek radontartalmának mérése információkat adhat a vizek eredetéről, keveredéséről, a föld alatt 
megtett útjáról. 

A mélységi vizek radioaktivitása szoros összefüggésben van a vizek által átjárt kőzetek anyagával, 
szerkezetével. A termálvizek radon koncentrációja esetén általában az figyelhető meg, hogy az alacso-
nyabb hőmérsékletű vizek radon koncentrációja nagyobb mint a magasabb hőmérsékletűeké. Sugárvé-
delmi szempontból ez akkor okoz problémát, ha a víz felszínre kerülése és „használata” között rövid 
idő telik el. Gyógyfürdők esetén azonban, ahol a felszínre kerülő víz rövid időn belül felhasználásra 
kerül, számolni kell azok esetleges magas radon tartalmából eredő problémákkal is. Fedett medencék 
vizéből elpárolgó radon például jelentősen megnövelheti a légtér radon tartalmát is. Hasonlóan vízmű-
vek zárt helyiségeiben is a bányászott víz jelentős radonforrás lehet. 

A magyarországi érvényes jogszabály (16/2000. EüM rendelet) a munkavállalók radontól származó 
sugárterhelése vonatkozásában a cselekvési szintet 1000 Bqm-3 radonkoncentráció – a levegőben, évi 
átlagban – állapítja meg. Ennek érvényesítése céljából az ilyen potenciálisan „radonveszélyes” helyen 
célszerű a radon koncentrációját folyamatosan monitorozni (mérni) és abban az esetben, ha a koncent-
ráció a cselekvési szintet meghaladja beavatkozni, radon mentesítő eljárásokat eszközölni. 

Cégünk igen nagy múlttal és rutinnal rendelkezik a radioaktív sugárzások méréstechnikája területén, 
ezért döntöttünk úgy, hogy a fejlesztőtársainkkal közösen vállaljuk a kihívást és K+F projektünk kere-
tein belül radon monitoring rendszert fejlesztünk a felszín alatti vizek vizsgálatához. 

2. A mérőeszköz felépítése 

 
Az ionizációs kamra működéséhez szükséges 750 V-ot a nagyfeszültségű tápegység (6.) állítja elő. 
Ugyanez az egység biztosítja az erősítő áramkör tápfeszültségét is. A kamra jele egy töltésérzékeny 
erősítőbe (2.) jut, amelyből a felerősített jel jelformálás (3.) után a komparátorokba érkezik (4.) a mé-
rőeszközben több komparálási szint van beállítva. A komparátorok amplitúdó szerint választják szét az 
impulzusokat, majd juttatják tovább a mikroprocesszoros adatgyűjtő egységbe (5.). Az adatgyűjtő 
fejlesztése jelen pályázat 5. feladatát képezi. 

2.1. Az alkalmazott detektor 
Az ionizációs kamra a radon terepi detektálásának és hosszabb 
távú monitorozásának (egyaránt) jelenlegi legkorszerűbb mérőbe-
rendezése. Az ionizációs kamra egyszerű kivitelű detektor, amely 
segítségével a gáz halmazállapotú radon könnyen detektálható. A 
detektor szelektivitását, azaz hogy a kamrába ne jusson a radonon 
kívüli más „zavaró” radionuklid a diffúziós ernyő biztosítja, 
amely a levegő aeroszol részecskéire kiülepedett bomlásterméke-
ket nem engedi a kamrába. A kamra előnyei: egyszerű kivitel, 
viszonylag alacsony ár, egyszerű működés. Legjelentősebb hátrá-
nya, hogy érzékeny a mikrofóniára. Ez tulajdonképpen egy gázzá-

ró edény, amelyben a radioaktív sugárzás töltéshordozókat kelt. A kamra elektródáira kapcsolt feszült-
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ség hatására kialakuló térerősség következtében a töltéshordozók (a radon bomlásakor keletkező alfa-
részecske) mozgásából elektromos áram keletkezik. 

A kamra működésének sarkalatos pontja a mikrofónia jelensége és ennek kiküszöbölése. A mikrofónia 
jelensége során a mechanikai hatások elektromos jelként jelentkeznek. Például az ionizációs kamra 
működése közben rázkódik, vagy esetlegesen ütés éri, akkor az elektródák közötti távolság változhat, 
ami megváltoztatja a kamra kapacitását, így (mint egy kondenzátor mikrofon) elektromos jel keletke-
zik a kimeneteken. A mikrofónia jelenségét a kamra megfelelő rögzítésével és a jelfeldolgozó elektro-
nika megfelelő kialakításával minimalizáltuk. 

 
Kettő kamra beépítése IPC házba 

 

Radon monitoring eszközünkhöz a Genitron Instrumentstől vásároltunk ionizációs kamrát, előerősítőt 
és szűrőket, valamint a kivitelezőinkkel közösen saját detektort is fejlesztettünk jelfeldolgozó elektro-
nikával. Az alábbi kép a két típusú ionizációs kamra és előerősítők kimenetén, radon bomlásából 
származó elektromos impulzusok oszcilloszkópos felvételeit szemlélteti. Ezeket az impulzusokat fo-

gadja az adatgyűjtő egység, amely a feldolgozás után 
számlál és eltárolja az aktuális értékeket. 

A képen a Genitron Instruments ionizációs kamrájának 
és előerősítőjének (kék) és a saját fejlesztésű ionizációs 
kamra és előerősítő (narancssárga) impulzusának osz-
cilloszkópos felvétele látszik. A két görbe alapján az 
eszközök közötti legfontosabb különbség a jel/zaj vi-
szonyban, illetve az impulzus polaritásában van. A 
gyári eszköz zajosabb, míg a saját fejlesztésű kamra 
esetében a keskeny impulzus jól elkülönül környezeté-
től. Ez jelentős mértékben megkönnyíti a kiértékelést. 

 

2.2. Kalibrálás és mérés 
A monitoring rendszer kalibrálásához kalibráló etalonokat készíttettünk. Az ionizációs kamra mellett a 
fejlesztőinkkel közösen elkészítettük kalibráló etalonjainkat is. A kalibráló etalonokban gázhalmazál-
lapotú anyag (222Rn gáz) fejlődik és kerül egyensúlyba anyaelemével.  

Két típusú etalont terveztünk: két nagyobb koncentrációjú, megbízhatóbb, időtálló kialakítású, mű-
anyagházas radon tartályt, illetve három darab egyszerűbb kivitelűt, melyek szintén használhatóak  
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kalibrálási célzattal, azonban ezek kezelése könnyebb. A tesztelések 
és a fejlesztés folyamán főleg a kisebb, könnyebb kialakítású üveg-
edényeket használtuk. Ezek a következő tulajdonságokkal bírnak: 

1. 0,2 g ércpor lett elhelyezve (kb. 700 Bq/m3) 
2. 0,3 g ércpor lett elhelyezve (kb. 1000 Bq/m3) 
3. 0,4 g ércpor lett elhelyezve (kb. 1400 Bq/m3) 

A jobb oldali képen látható PVC etalonokba 3 g, illetve 30 g ércport 
mértünk be kalibráló etalononként. 

A bemérendő mennyiségek megválasztásánál jelentős befolyásoló 
tényező volt a bomlás fizikai jelenségeinek figyelembevétele, valamint 
a tény, hogy a mérőrendszer (működési elvénél fogva) kisebb koncent-
rációk esetében lineáris, nagyobb koncentrációknál telítésbe megy át. 
A kalibráló etalonok bemérését a Mecsek-Öko Zrt. telephelyén végez-
tük el hitelesített mérőeszközökkel. A bemérés eredményei alapján a 
3g ércpor tartalmú etalonban 11,025 kBq/m3, illetve 30 g ércpor tar-
talmú etalonban 60,425 kBq/m3 egyensúlyi radon koncentráció alakul 
ki. A relatív szórás minden mérés esetében 8 % alatt marad. 

Miután a kalibráló etalonokban beáll a szekuláris egyensúly, a 
radonkoncentráció konstans értékre áll be. A radon koncentráció mérés esetében az aktivitás (amiből a 
koncentrációt számoljuk) a következőképpen áll elő:  

 I = kηA 

 ahol 

 I a mért részecskeintenzitás 

 A az aktivitás 

 k az ágarány tényező 

 η a detektálási hatásfok 

Figyelembe véve, hogy a radon esetében a k értéke 1, a képlet a követ-
kezőképpen is felírható: 

 I1A 


  

A kalibrálás során mindkét kalibráló tömbben (ismert aktivitású mintát mérve), kapjuk meg I értékét 
maximálisan 5%-os hibával, majd ezt tömbönként 3-szor megismételve az intenzitások tömbönkénti 
átlagát ábrázoljuk az aktivitások függvényében. 

Ezekre az aktivitás-intenzitás értékpárokra lineáris regresszióval az origóból induló egyenest illesz-
tünk. Az egyenes meredeksége adja az 1/η értékét, amellyel az intenzitás értékeket szorozni kell. 

Az ionkamrás radonmérővel alapvetően két típusú mérés hajtható végre: 

1. diffúziós mérések: e szerint átszívás nélkül történik a mérés, a radon kizárólag diffúziósan jut 
a kamrában, az aktivitás koncentráció a mérési idő alatt regisztrált aktivitás és a kamratérfogat 
hányadosa. 

2. aktív, átszívásos mérések: kis radon koncentrációk esetében a 
jobb mérési pontosság elérése érdekében (több impulzus 
gyűjtése érdekében) szükség lehet a radon tartalmú minta átszívása az ionkamrán, ugyanis így 
nagyobb valószínűséggel kerül a mérendő gáz a detektorba. Ebben az esetben a radon 
koncentráció a mért aktivitás és az átszívott levegő mennyiségének hányadosa. Az átszívott 
levegő mennyisége a térfogatáram és az átszívási idő szorzata. 

Kalibrálás végrehajtása 
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3. A radonmérő műszaki adatai (adatlap) 
 

Méretek: (WxHxD)482x177x452 mm, (19”x7”x17,8”) 

Súly. 23 kg.. 

Nagyfeszültség: 750 V egyenáram (DC) 

Teljes detektor térfogat: 0,62 liter 

Aktív detektor térfogat: 0,52 liter 

Alkalmazható detektor belépő ablak (Rn-FP szűrő): 
üvegszálas szűrő (visszatartási koefficiens nagyobb, 
mint 99.9%) 

Detektor érzékenység: 1 cpm 20Bq/m3-nél 

Detektor belso kontaminációjából származó (induló) 
háttér: kisebb, mint 1 Bq/m3 

Hőmérséklet tartomány: 0 – 80 °C 

Relatív páratartalom: max. 98 % 

Nyomás: atmoszférikus 

Mérési tartomány: 2 Bq/m3 – 2 MBq/m3 

Felbontás: 2 Bq/m3      Illesztő, erősítő 
 

 
 

A detektorok, feldolgozó egységek IPC házba szerelve 


