
Radiológiai hálózati körvizsgálatok I.
137Cs meghatározása környezeti mintákból

L I S Z O N Y I N É  G A C S Á L Y I  M Á R T A  
és T Ó T H N É  S E M P T E Y  Á G N E S  

Állategészségügyi és Élelm iszer Ellenőrző K özpont

Az Állategészségügyi és Élelmiszer Ellenőrző Központ a Budapesti Műszaki 
Egyetem Általános és Analitikai Kémiai Tanszékével közösen körvizsgálatot szer
vezett a radiológiai laboratóriummal rendelkező állategészségügyi és élelmiszer
ellenőrző állomások részvételével a 137Cs-radionuklid meghatározására. Az össze
méréssel a több éves tapasztalat után kialakult eljárás megbízhatóságának ellen
őrzése, illetve a radiológiai szennyeződést figyelő hálózat adatszolgáltatásának 
felülvizsgálata volt a cél.

A körvizsgálat előkészítése

A vizsgálatban résztvevők két ismétlésben négyféle mintát kaptak, ezek három 
aktivitási szintet képviseltek. A kiadott minták a következők voltak:

Növényi hamu 3 aktivitáskoncentrációban
ON a rendszeresen elemzett főzelékfélékből nyert összesített hamu eredeti 

állapotban
IN 0,21 Bq/g137Cs izotóp hozzámérésével 
2N 0,77 Bq/g 137Cs izotóp hozzámérésével 

Tejhamu
1T 0,21 Bq/g 137Cs izotóp hozzámérésével
A mintákat egy-egy zárt műanyagtasakban, egy vizsgálathoz szükséges 

mennyiségben osztottuk szét. Készülék kalibráláshoz OMH által hitelesített cézium- 
tetrafenil-borátot adtunk a résztvevőknek.

A körvizsgálat eredményeinek értékelése

A módszertani útmutatóban leírt eljárással nyert vizsgálati eredményeket az
7. táblázat tartalmazza.

A beküldött adatokat egy és kétszempontos variancia analízis segítségével 
dolgoztuk fel. Aktivitási szintenként, azaz mintánként a párhuzamos vizsgálat 
eredményeiből számítottuk az átlagos laboratóriumon belüli szórást.

Szórás 1T ON IN 2N

Bq/g ham u ......................... 0,028 0,012 0,029 0,042
s % ....................................... 7,0 10,6 8,0 4,5
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7 . táblázat
137Cs meghatározására alkalmas tetrafenilborátos módszer összehasonlító vizsgálata

Bq/g ham u m inta

Résztvevők
sorszám a

Vizsgált m inták

1T ON IN 2N

0,781 0,515 0,751 0,254
0,809 0,513 0,716 1,2051 á tlag 0,795 0,514 0,733 1,229 0,818
0,330 0,110 0,340 0,890
0,360 0,080 _ 1,0402 átlag 0,345 0,095 0,340 0,965 0,436
0,300 0,030 0,270 0,840
0,310 0,030 0,270 0,860

3 átlag 0,305 0,030 0,270 0,850 0,364
0,291 0,037 0,288 0,817
0,319 0,057 0,287 0,7746 á tlag 0,305 0,047 0,287 0,795 0,358
0,280 0,010 0,230 0,880
0,320 0,010 0,290 0,840

5 átlag 0,300 0,010 0,260 0,860 0,357
0,400 0,098 0,350 0,858
0,382 0,108 0,358 0,8696 átlag 0,391 0,103 0,354 0,863 0,428
0,489 0,052 0,253 0,968
0,397 0,044 0,306 —

7 átlag 0,443 0,048 0,279 0,968 0,434
0,372 0,102 0,330 0,908
0,384 0,116 0,322 0,9148 átlag 0,378 0,109 0,326 0,911 0,431
0,593 0,206 0,669 1,183
0,649 0,241 0,577 1,246

9 átlag 0,621 0,223 0,623 1,214 0,670
0,253 0,031 0,223 0,783
0,292 0,019 0,230 0,81310 átlag 0,272 0,025 0,226 0,798 0,330
0,258 0,046 0,278 0,718
0,244 0,032 0,258 0,76811 á tlag 0,251 0,039 0,268 0,743 0,325
0,400 0,113 0,360 0,927 0,450

A szórásban tapasztalt különbözőség, ami százalékosan az aktivitási szint 
növekedésével fokozatosan csökken, az aktivitás mérés természetéből adódik, ahol 
a mérés hibája a bomlásszámmal arányos. Az eredmények tehát azt bizonyítják, 
hogy az adatokban talált ingadozásban nem az előkészitő és elválasztó műveletek 
játszanak döntő szerepet, hanem a preparátum aktivitásának mérésekor fellépő 
bizonytalanság.

Az aktivitás mérés pontossága ugyan a mérési idővel növelhető, de a készülék 
hátterének zavaró hatása korlátozza a kimutatható aktivitás értéket és az elérhető 
pontosságot. A környezet radiológiai ellenőrzésénél a kis aktivitási szint mellett a 
biológiai minták variabilitása miatt sem várható 10 —20%-os bizonytalanságnál 
kedvezőbb eredmény.

Az előkészített mintákhoz hozzáadott és meghatározott aktivitási értékeket 
összehasonlítva megállapítható, hogy az ON és IN minták aktivitás koncentráció
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átlagértékeinek különbsége 0,25 Bq/g, a ON és 2N minták különbsége pedig 0,82 
Bq/g. Ezek az adatok jó közelítéssel megfelelnek a hozzáadott aktivitási értéknek 
(0,21 és 0,77).

A jelenlegi aktivitási szint közelében (0 és 1 jelzésű minták aktivitás koncent
ráció tartományában) az ismételhetőség r = 0,08 Bq/g hamu az ismertetett 137Cs 
meghatározási módszer alkalmazásakor és az adott aktivitásmérő rendszerek fel- 
használásakor.

Mindez azt bizonyítja, hogy a több éves vizsgálati tapasztalat, az egységes 
és hiteles kalibráció együttesen elfogadható szórású és pontosságú eljárást ered
ményezett a hálózatban. A módszer érzékeny pontja a felhasznált nátrium-hidroxid 
tisztasága, illetve kálium-szennyezettsége, mert ez a pontosságot befolyásolja, 
illetve aktivitásnövelő tényező lehet. Valószínűleg ez okozza az 1. és 9. vizsgáló
helyen a többiekhez képest nagyobbra mért szintet. Az eredmények pontossága 
azonban vakpróba készítéssel és ennek alapján korrekcióval javítható.

РАДИОЛОГИЧЕСКИЕ МЕЖЛАБОРАТОРНЫЕ ИСПЫТАНИЯ. I.
ОПРЕДЕЛЕНИЕ СОДЕРЖАНИЯ 137Cs В ПРОБАХ, 

ОТОБРАННЫХ ИЗ ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ

М. Лисони-Гачаи и А. Тот-Шемптеи

Среди радиоактивных загрянений пищевых продуктов одним из наиболее 
опасных является радионуклид 137Cs.

Авторы провели сравнительные измерения как по определению надеж
ности метода отделения Cs, так и по контролю сообщенных сетью контроля 
данных.

В измерениях приняли участие II — ть лабораторий станций ветери
нарии и контроля пищевых продуктов.

Анализируемые пробы растительного происхождения и пробы молока 
представляли три уровня активности.

Испытания были проведены обладющей многолетней практикой сетью 
контроля, с соответствующей у с л о в и я м  радиологического контроля окружаю
щей среды точностью и градацией.

COLLABORATIVE STUDIES IN RADIOLOGICAL NETWORK I.
DETERMINATION OF 137CS IN ENVIRONMENTAL SAMPLES

M. Liszonyi — Gacsályi and Á. Tóth — Semptey

From among the radio-active pollutants of foods 137Cs is one of the most dange
rous radio nuclide. Comparative study was made to check both the reliability of 
the Cs-separating method and the information supplied by the control network.

11 radiological laboratories of Veterinary and Food Control Stations took part 
in the study. The examined milk and plant samples represented three levels of 
activity. The network having examinational experiences of several years perfor
med the determinations with an accuracy and standard deviation meeting the 
requirements of the environmental radiological control.
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RINGVERSUCHE IM RADIOLOGISCHEN NETZ. I. 
BESTIMMUNG VON 137CS IN UMGEBUNGSMUSTERN

M. Liszonyi-Gacsályi und Á. Tóth -  Semptey

Unter den radioaktiven Verunreinigungen der Lebensmittel ist das 137Cs ein 
der gefährlichsten Radionukliden. Eine vergleichende Vermessung wurde von den 
Autoren unternommen, um sowohl die Verlässlichkeit der Methode der Abtren
nung des Zäsiums, als auch die Datenheferung des Kontrollnetzes zu überprüfen.

In dieser Vermessung nahmen elf Radiologische Laboratorien von Kontroll
stationen der Tierhygiene und der Lebensmittel teil. Die untersuchten Muster von 
Milch und Pflanzenteilen repräsentierten drei unterschiedlichen Aktivitätsstufen. 
Die Untersuchungen wurden durch das über eine mehrjährige Erfahrung von 
Untersuchungen verfügendes Netzwerk mit einer den Erforderungen der radiolo
gischen Umgebungskontrolle entsprechenden Genauigkeit und Streuung durch
geführt.

DES ESSAIS INTERLABORATOIRES RADIOLOGIQUES I.
LE DOSAGE DE LA TENEUR EN 137CS DES ÉCHANTILLONS 

DU MILIEU

M. Liszonyi-Gacsályi et Á. Tóth - Semptey

137Cs c’est un des plus dangeureux radioelements parmi les contaminants 
radioactifs des alimentaires. Une étude compérante a été réalisée par les auteurs 
pour controler la précision de la méthode ä séparation de 137 Cs et des laboratoires.

Les laboratoires radiologiques de 11 stations pour la police vétérinaire et le 
contröle des alimentaires sont participés ä cet essai.

Trois niveaux d’activité ont été représentés par les échantillons de Iáit et 
d’origine végétale. Le dosage a été réalisé avec une précision correspondante aux 
exigances du contröle radiologique du milieu.
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