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A kálium a természetben előforduló hetedik leggyakoribb elem, a földkéreg 2,6 
%-át teszi ki (1-3). A talajok káliumtartalma jellemzően 1-2 % (4,5). Minden élőlény 
számára esszenciális makroelem. A növények aktív úton nagy mennyiséget 
akkumulálnak belőle, nagyobb mennyiségben az élénk anyagcseréjük szervekben 
található. Az idősebb szervek káliumtartalma csökken (6). Mennyisége mind az állati, 
mind az emberi szervezetben szigorú homeosztatikus szabályozás hatása alatt áll 
(7,8). Az emberi test egészének káliumtartalma függ az életkortól, a nemtől, a test 
tömegétől, valamint a testmagasságtól (9,10). A természetes kálium két stabil, 
továbbá egy radioaktív izotópból áll. A stabil izotópok közül a 39K aránya 93,26 %, 
a 41К aránya 6,73 %. A radioaktív '“К a természetes káliumban 0,0117 %-ban fordul 
elő (11). Ez az izotóp az embert érő sugárterhelés szempontjából hosszú (1,26x 109 év) 
felezési ideje és magas koncentrációja következtében nagy jelentőségű. Az általa 
okozott évi effektiv dózisegyenértéket 170-200(iSv-re becsülik (9,10,12,13).

A ‘“’K izotóp két úton bomlik: az atomok 89 %-a B-bomlással (EB =1311 keV) 
stabil ^Ca-má alakul, míg 11 %-a К -befogással metastabil 40 A r-né^akul, amely 
1460,83 keV energiájú у-foton kibocsátásával alapállapotba megy át. A K-befogás 
lágy röntgensugárzás és 290 keV energiájú Auger-elektronok kibocsátásával jár 
együtt. A természetes kálium minden grammja 1680 bétarészecskét és 210 gamma
fotont bocsát ki percenként (2,3,12-14).

A MÉM Radiológiai Ellenőrző Hálózata kömyezetellenőrző tevékenysége során 
a minták szennyezettségének gyors megítélésére -  tájékoztató adatként -  az összes ß- 
aktivitást használja.

Az összes ß-aktivitás nem egységes, hanem különböző energiájú keveréksugárzás. 
A sugárzás zömét - növényi és állati eredetű mintáknál jellemzően 75-90 %-t - a 
természetes káliumban levő^K izotóp adja. a 40K-aktivitást a hamu káliumtartalmának 
ismeretében meg tudjuk határozni, ismerve azt, hogy 1 gramm természetes káliumnak 
33,04 Bq aktivitás felel meg (15,16). A hamuminták kálium tartalm ának 
meghatározására a radiológiai módszerkönyvek (15-17) lángfotometriás eljárást 
javasolnak. Néhány laboratórium -  felszereltségéből adódóan -  ionszelektív 
potenciometriás indikátorelektróddal határozza meg a káliumtartalmat. A környezeti 
radioaktív szennyezettség változásának ellenőrzése céljából vizsgált minták hamujának 
káliumtartalma széles határok között változik. Két szélsőséges példát említve: egyes 
hinárfélék hamuja mindössze 2-4 % káliumot tartalmaz, míg a gyümölcsfélék 
hamujában gyakori a 30 %-ot meghaladó káliumtartalom. Ez azt jelenti, hogy - ha a 
minták hamuit azonos módon kívánjuk előkészíteni a lángfotometriás meghatározáshoz

* Megyei Állategészségügyi és Élelmiszer Ellenőrző Állomás, Győr
** Megyei Állategészségügyi és Élelmiszer Ellenőrző Állomás, Pécs
*** Állategészségügyi és Élelmiszervizsgáló Szolgálat, Radiológiai Osztály, Budapest

113



- a kalibrációs görbét nagy koncentrációtartományban kell felvenni. A műszerkitérés 
vs. oldatkoncentráció összefüggés viszont nagy koncentrációhatárok között kizárólag 
a molekulasávokon mért emisszió esetében lineáris. A rezonanciavonalakon, ilyen a 
kálium 766,5 nm-es vonala is, kis koncentrációértékeknél lineáris, nagyobb 
koncentrációknál négyzetgyökös összefüggést kapunk. Könnyen ionizálódó 
alkálifémek esetén kis koncentrációknál sem lineáris az összefüggés, az ionizáció 
okozta látszólagos koncentrációcsökkenés miatt a görbe az abszcisszához simul. Igen 
nagy koncentrációknál a görbéken minden esetben lehajlás jelentkezik az önabszorpció 
miatt (18,19).

A 40K-izotópK-befogásból származó 40mAr által emittált 1460,83 keV -os y-fotonok 
lehetővé teszik a ^K-aktivitás gamma-spektrometriás közvetlen meghatározását. A 
korábban ismertetett összefüggés alapján a “̂ K-aktivitásból a minta káliumtartalma 
meghatározható.

A káliumtartalom bizonyos esetekben fontos paraméter lehet az élelmiszerek 
vagy élvezeti cikkek minősítésében. Néhány szerző (20-22) gyümölcsszörpök lé
arányát, mások (23) kávékeverékek keverési arányát határozták meg a káliumtartalom 
alapján.

Nagy felbontású gamma-spektrometriás mérés esetén a mintában levő egyéb 
természetes és mesterséges eredetű radionuklidok aktivitása is kiértékelésre kerül. A 
kapott spektrumok ,fingerprint” gyanánt kiegészítő lehetőségként szolgálhatnak 
bizonyos fajta élelmiszerek vagy élvezeti cikkek hamisításának, esetleg eredetének 
(kedvező esetben roncsolásmentes) megítélésében.

Dolgozatunkban egy m ódszerösszehasonlító vizsgálatunk eredm ényeit 
ismertetjük. Különböző radiológiai hamuminták káliumtartalmát határoztuk meg 
lángfotometriás, illetve gamma-spektrometriás módszerekkel. Célkitűzésünk volt, 
hogy az eredmények statisztikai értékelése alapján megállapítsuk, vajon az analitikai, 
illetve nukleáris méréstechnikával meghatározott káliumtartalmak megegyezőnek 
tekinthetők-e széles koncentráció-tartományban. Ha igen, akkor a Radiológiai 
Ellenőrző Hálózat munkájából a műszeres analitikai káliumtartalom-meghatározás 
kiküszöbölhető lenne.

A radiológiai hamuminták káliumtartalmának meghatározására korábban is 
végeztek módszerösszehasonlító vizsgálatokat (24,25). Ezek a vizsgálatok elsősorban 
különbözőlángspektrometriás, illetve klasszikus (titrimetriás) analitikai módszereket 
foglalnak m agukba, nukleáris m eghatározási m ódszer nem  szerepelt az 
összehasonlításban.

Vizsgálati anyag és módszerek
A módszerösszehasonlító vizsgálathoz felhasznált hat mintát úgy választottuk 

meg, hogy káliumtartalmuk az előfordulható széles koncentrációtartomány egészét 
reprezentálja. A növényi eredetű minták közül fésűs békaszőlő, nagy csalán, sóska és 
piros ribiszke, az állati eredetű minták közül tej és marhahús káliumtartalmát 
határoztuk meg lángfotometriás, illetve gamma-spektrometriás módszerekkel. Minden 
meghatározás öt párhuzamos mérésből állt.

A lángfotometriás meghatározáshoz 0,500 g hamut mértünk be 100 ml-es 
főzőpohárba. Hozzáadtunk 20 ml 1:4 higitású salétromsavat, majd óraüveggel 
lefedve egy éjszakán át állni hagytuk. Másnap a főzőpohár tartalmát átvittük 100 
ml-es mérőlombikba és kétszer desztillált vízzel jelig töltöttük. Az oldat 2 ml-ét 
kétszer desztillált vízzel 50 ml-re hígítottuk, ezt a hígított oldatot porlasztottuk a
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1. táblázat
A lángfotometriás meghatározás készülékparaméterei

Hullámhosszúság, nm: 766,5
Résszélesség, mm: 1,00
SEV- fokozat: 4
Erősítés: 7
Időállandó, s: 1
Égőfej típusa: Méker
Égőfej magassági helyzete: 14
Égőfej mélységi helyzete: 5
Levegőmennyiség, 1/h: 540
Acetilénmennyiség, 1/h: 80
Szűrő: Piros

Kalibrációs diagram
K a l i u m

Skalaresz

L a n g í o t o m e t r i a
1. ábra. A lángfotometriás meghatározás kalibrációs görbéje

lángfotométer lángjába (17). A méréseket A AS 1 (Carl Zeiss Jena) típusú 
atomabszorpciós spektrofotométeren végeztük, emissziós üzemmódban. A készü
lékparamétereket az 1 . táblázatban mutatjuk be.

A kalibrációs sorozat tagjait Merck Titrisol-ból (No. 9924) készített 1000 pg/ 
ml-es törzsoldatból higitottuk. A kalibrációs oldatok savkoncentrációját a 
mintaoldatokéhoz „illesztettük”. A kalibrációs görbét az 1. ábrán láthatjuk.

A gamma-spektrometriás méréseket a hamumintákból végeztük, kétféle
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2. táb láza t

A gamma-spektrometriás meghatározások paraméterei
Nagy felbontású Szcintillációs 

gamma-spektrometriás mérőrendszer

A rendszer HPGe detektor (Model Detektor (ND-302/E),
összeállítása: 7229 P) Gamma

Előerősítő (Model 2001) NaI(Tl) üreges kristály
Series 35 PLUS sokcsatornás (127x127 mm), Gamma
analizátor (Model Nukleáris spektrométer
3503) (NA-207), KFKI
Nagyfeszültségű tápegység Sokcsatornás amplitúdó-
(Model 4261) analizátor adapter
Erősítő (Model 4225) (NK-370), Gamma
Hálózati tápegység (Model Személyi számítógép
5005) (Commodore 64)
Interface (Model 5421) Színes TV
В М  PC/XT kompatibilis Mágneslemez meghajtó
számítógép (VC 1541)
Monitor Printer (Seikosha SP- 180 VC)
Printer (Seikosha SP 1200 Al) 
Ólomámyékolás (Model 747) 
Canberra Ind., Inc.,
Meriden

Üreges mérőhely (NZ-138), Gamma

Hitelesítő MIX-SZ-NT (,BBa+“ Co 1*Cs+1,7Cs, OMH
etalon +1,7С5+1ИЕи), OMH 

KHCO,
к а

Geometria: 0 40 mm aluminiumtálka 50 ml-es hengeres edény
Bemérés (a hamu 
sűrűségétől
függően): 6-10g 13-35 g

Spektrumgyűjtés
ideje: 80000 s (élő idő) 3300 s
Detektálási hatás
fok (1460, 83
keV-nál): 0,628 % 9,66 %
Felbontóképesség 
(1460, 83 keV-
nál): 2,2 keV 5,3%  (75-80 keV)
Detektálási hiba
ГК): 4,0-5,0 %
Működtető és ki- SPECTRAN-AT
értékelő prog- (Canberrea Ind., MCA (Tarján S.)
ramcsomag: Inc., Meriden)

mérőrendszeren. A mérőrendszerek összeállítását, valamint a mérési paramétereket 
a 2. táblázatban foglaltuk össze.

A nagy felbontású gamma-spektrometriás mérőrendszert - az alkalmazni 
szükséges hosszú mérési idő miatt - teljes mértékben számítógép-vezérelte 
üzemmódban működtettük. Ez azt jelenti, hogy - a kezdeti adatok bevitele után - a 
számítógép indította a spektrumgyűjtést, a mérési idő letelte után átolvasta, majd 
kiértékelte a spektrumot, végül a nyomtatón megjelenítette a mérési jegyzőkönyvet. 
Csupán a felvett spektrumok mágneslemezen történő tartós tárolását kellett külön 
művelettel elvégeznünk.

A szcintillációs mérőrendszeren alkalmazható maximális mérési idő - a személyi 
számítógép tárkapacitása következtében - 1 óra.
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SÓSKA
HFS: 4 kell -  1821 kell DFS: 1K ÜÜ/LOG ADTQ/m i f l l

Bemérés: 9,2425 g

I K-40 I 
1460,83 keVI-------:_____ i

Cs-137 
661 ,6  keV

CU 1431 kell FROM 1454 kell 
COUNTS 7 ROI« 1 INI 3288

TO 1465 kell 
AREA 3117

Ps'eT(L) 88888 
ELAP(L) 79997

2. ábra. Sóskaminta nagy felbontású gamma-spektruma

SÓSKA

T - 3300 s Bemérés: 34,5 g

K-40
1460,83 keV

3. ábra. Sóskaminta szcintillációs gamma-spektruma
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A 2. és 3. ábra egy sóskaminta félvezető-detektoros, illetve szcintillációs 
gamma-spektrumát mutatja be.

Az ábrákon látható, hogy a nagy felbontású mérőrendszeren a 40K izotóp mellett 
a mintában jelenlevő egyéb természetes és mesterséges eredetű radioizotópok is 
kiértékelésre kerülnek, így a rendszer egyetlen mérésből nagymennyiségű információt 
szolgáltat. A szcintillációs spektrum információtartalma összehasonlíthatatlanul 
kevesebb.

3 . táblázat

Radiológiai hamuminták káliumtartalma, %

Lángfotometria CANBERRA NK-370
Minta X s VK% X s VK% X s VK%
Fésűs békaszőlő 8,88 0,19 2,14 9,04 0,32 3,54 11,93 1,23 10,31
Nagy csalán 16,60 0,33 1,99 14,84 0,25 1,70 18,01 0,48 2,67
Sóska 16,94 1,65 9,74 17,02 0,22 1,29 19,24 0,37 1,92
Tej 17,56 2,84 16,17 19,38 0,32 1,65 23,57 0,71 3,01
Marhahús 26,58 1,90 7,15 26,76 0,38 1,42 30,33 1,98 6,53
Piros ribiszke 28,44 7,60 26,72 30,87 1,05 3,40 36,05 2,19 6,07

Vizsgálati eredmények
A hat minta három módszerrel mért káliumtartalmának átlagértékeit, szórásait, 

valamint a mérési sorozatok variációs koefficienseit a 3. táblázatban foglaltuk össze.

Az eredmények értékelése
Vizsgálati eredményeinket a „Módszerösszehasonlító vizsgálatok statisztikai 

értékelése” (Sebestyén R., Sudár E-né) című számítógépes program segítségével 
értékeltük. A program az eredményeket egyszempontos, illetve kétszempontos 
variancia-analizissel értékeli, valamint lineáris regressziószámítással páronként össze 
tudja hasonlítani a bevont módszereket. A program által kinyomtatott statisztikai 
elemzési jegyzőkönyveket a 4-7. ábrákon mutatjuk be.

Már a 3. táblázat adataiból is látható, hogy a szcintillációs gamma-spektrometriával 
kapott értékek nagyobbak a másik két módszer által szolgáltatott értékeknél. Ezt a 
mintánkénti egyszempontos variancia-analizis eredményei, továbbá a regressziós 
egyenesek együtthatói, illetve azok szignifikanciái egyaránt megerősítik. Ugyancsak 
a 3. táblázat adataiból látható, hogy a káliumtartalom függvényében a mérési 
sorozatok variációs koefficiensei gamma-spektrometriás meghatározások esetén 
követik a várakozásnakmegfelelóminimumgörbét. A lángfotometriás mérési sorozatok 
variációs koefficiensei viszont a káliumtartalom függvényében növekvő értékeket 
mutatnak.

Az eredmények statisztikai értékelése után az alábbiakban röviden értékeljük a 
három összehasonlított módszert.

Lángfotometriás meghatározás esetén 0,500 g hamuból készítjük a méréshez 
felhasznált törzsoldatot. A nagymennyiségű eredeti minta elhamvasztása után kapott 
hamu sohasem teljesen homogén, így a kapott káliumtartalom csak a bemért 
hamumennyiség káliumtartalmát reprezentálja, másik bemérésből általában eltérő 
káliumtartalmat határozhatunk meg. A gamma-spektrometriás méréseknél a hamu
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1 1989.11.21 1 12:39:4в 1

M O D S Z E R O S S Z E H A 8 0 H L ITO V I Z S G A L A T

MZ OSSZEHASOHLI TASBAH MZ ALABBI MÓDSZEREK VE TTE K  R E S Z T :

1. LANGFOTOMETRIA
2. CANBERRA
3. N«-370

A M INTÁK SZA M A : 6 PÁRHUZAMOSOK SZA M A : 5

EGYSZEMPONTOS VARIAHCIA—ANALÍZIS

FC 2, 131

SZ Á M ÍT O T T  TAB LA ZA T •

MOOSZER .43 3.68 5 X -O S  V A L Ő S Z IH Ű S É G I S Z IN T E N

A  S Z IG N IF I K Á N S  D IF F E R E N C IA  S X -O S  
V A L Ó S Z ÍN Ű S É G ! S Z IN T E N : 9.87 У.

4. ábra. Az eredmények értékelése egyszempontos variancia-analízissel

r ' -r ' »
I 1989. П .  21 I 12:34:53 I

M0D8ZER0S S Z E H A 8 0 N L X  TO 47IZSOrtUÖT

A Z  ÚSSZEHASONL I  TASBAH A Z  A L A B B I MÓDSZEREK VETTEK R E S Z T :

1. LANGFOTOMETRIA
2. CANBERRA
3 .  NK—3 7 0

A M INTÁK SZOMR: 6 PÁRHUZAMOSOK SZA M A : 5

HIttTANKEMTI QS8ZEHAS0NL.I TAS EGYSZEMPONTOS VARIAHCIA-AHALIZI38EL

FC 2, 121 ,

SZÁ M ÍTO TT  TABLAZAT S X -O S  V A L Ó SZ ÍN Ű SÉ G I S Z IN T E M  A Z  E L T E R E S

1. MINTA 26.79 3.89 SZIGNIFIKÁNS.
2. MINTA 93.89 SZIGNIFIKÁNS.
3. MINTA 8.73 SZIGNIFIKÁNS.
4. MINTA 16.45 SZIGNIFIKÁNS.
5. MINTA 8. 78 SZIGNIFIKÁNS.
6. MINTA 3.36 NEM SZIGNIFIKÁNS.

5. ábra. A mintánkénti eredmények értékelése egyszempontos variancia-analizissel
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1 1 9 8 9 .1 1 .2 1  1 1 2 :4 1 :1 0  l

M O D S Z E R O S S Z E M F * S O M I _  I  T O  V I Z S G A L A T

AZ OSSZEHASONLITASBAN AZ ALABBI MÓDSZEREK VETTEK f  ÉSZT:
1 . LANGFOTOMETRIA
2 . CANBERRA
3 . N K -370

A MINTÁK SZAMA: 6 PÁRHUZAMOSOK SZAMA: 5

KETSZEMPQNTOS VARIANGIA-ANALÍZIS

FC 2 , 10 ]

SZÁMÍTOTT TÁBLÁZ AT
MÓDSZER 1 9 .7 2 4 .  1 5X—OS VALÓSZÍNŰSÉGI szinten

A SZIGNIFIKÁNS DIFFERENCIA 5Z.-0S VALÓSZÍNŰSÉGI SZINTEN: 1 .5 6  Z

FC 5 , 1 0 ]

SZÁMÍTOTT TÁBLÁZ AT
MINTA 1 2 9 .7 6 3 .3 3 5Z-OS VALÓSZÍNŰSÉGI SZINTEN

6. ábra. Az eredmények értékelése kétszempontos variancia-analizissel

t -r *»
1 1989.11.21 1 12:43:42 1

M O O S Z E R O S S Z E H A S O N L I TO KVI ZSOALftT

AZ OSSZEHASONL ITASBAN AZALABBI MÓDSZEREK VETTEK RESZT:
1. LANGFOTOMETRIA
2. CANBERRA
3. NK-370

A HINTÁK SZAMA: 6 PÁRHUZAMOSOK SZAMA: 5

LINEARIS REQRESSZIOSZAMITAS

1. <X> LANGFOTOMETRIA -  <Y> CANBERRA
V- - 1.2502+ 1.0906 *,Y 

KORRELÁCIÓS KOEFFICIENS: .986

A TENGELYMETSZET SZIGNIFIKANCIAJA:Р>50И 
A MEREDEKSÉG SZIGNIFIKANCIAJA:P>30X

2. <X> LANGFOTOMETRIA - <Y> NK-379
V» .4513+ 1.1863** 

KORRELÁCIÓS KOEFFICIENS: .9757

A TENGELYMETSZET SZIGNIFIKANCIAJA:P>80X 
A MEREDEKSÉG SZIGNIFIKANCIAJA:P>20X

3. <X> CANBERRA -  <Y> NK-370
Y- 1.6529+ 1.0958 XV 

KORRELÁCIÓS KOEFFICIENS: .9968

A TENGELYMETSZET SZ1GNIFIKANCIAJA:P>10X 
A MEREDEKSÉG SZIGNIFIKANCI AJA : P>5Ji 

1

7. ábra. A különböző módszerek által szolgáltatott eredmények összehasonlítása 
lineáris regresszioszámítással
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inhomogenitása kevésbé játszik szerepet, hiszen ezeket lényegesen nagyobb 
bemérésekből végezzük, esetenként a minta feldolgozása után kapott teljes 
hamumennyiséget felhasználjuk.

A* lángfo tom etriás m eghatározás további hátránya, hogy a széles 
koncentrációtartományban alkalmazható kalibrációs görbe lehajló alakú, ami azt 
jelenti, hogy változó analitikai érzékenységgel végezzük a méréseket. Ez különösen 
a magasabb káliumtartalm ak meghatározása esetén növeli az eredmények 
bizonytalanságát.

Előnye a lángfotometriának, hogy viszonylag egyszerű - ezáltal árban könnyebben 
elérhető - készüléket igényel, valamint az, hogy csekély vegyszerfelhasználással, 
rövid idő alatt nagyszámú meghatározás végezhető vele. Időigénye elsősorban a 
hamuminták mérésre történő előkészítésének van. A nagy felbontású gamma- 
spektrometriás rendszer előnye a félvezető detektor jó felbontóképessége, továbbá a 
spektrumok kiértékeléséből származó nagymennyiségű információ. Hátránya az

4. táblázat
A Chauvenet-kritérium számított értékei

Fésűs békaszőlő 1,63
Nagy csalán 1,71
Sóska 1,20
Tej 1,18
Marhahús 1,69
Piros ribiszke 1,54

alacsony detektálási hatásfok, az ebből eredően alkalmazni szükséges hosszú mérési 
idő, végül - de nem utolsósorban - a berendezés magas ára. Az alkalmazott geometria 
mellett a minta rétegvastagsága sokkal kisebb volt, mint a szcintillációs gamma- 
spektrometria esetén, tehát a zavaró mátrixhatás is kisebb volt. A nagy felbontású 
gamma-spektrometriás rendszer esetén a Chauvenet-kritérium (26) alapján elvégeztük 
a mérések .jóság” - vizsgálatát. A számított к értékeket a 4. táblázat tartalmazza.

ö t  párhuzamos méréshez a táblázatos értek 1,6, így a mérési sorozatok sósága 
elfogadható. A szcintillációs gamma-spektrometriás mérőrendszer legfőbb hibája, 
hogy a másik két módszerhez képest magasabb káliumtartalmakat mér. Ennek legelső 
lehetséges oka a nagyobb bemérésekből, valamint az alkalmazott mérési geometriából 
eredő nagyobb rétegvastagság, ami jelentősebb mátrixhatást okozhat. A kétfajta 
mérőrendszerhez a hitelesítő etalont más-más káliumvegyületből készítettük. A nagy 
felbontású rendszeren használt KHCO 39,1 % káliumot tartalmaz és sűrűsége 2,17 
, míg a szcintillációs rendszeren hasznát KC152,4 % káliumot tartalmaz és sűrűsége 
1,984 (27). Ezek az eltérések a detektálási hatásfok értékére is befolyással vannak. 
Ugyancsak hátránya a szcintillációs rendszernek a - másik rendszerhez képest - 
rendkívül gyenge felbontóképessége. Az általa szolgáltatott információmennyiség 
meg sem közelíti a nagy felbontású mérőrendszerét. Előnyeként elmondható, hogy a 
szcintillációs detektor jó detektálási hatásfokkal rendelkezik, ezáltal rövidebb mérési 
időkkel dolgozhatunk. Nem jelentéktelen előny az sem, hogy a rendszer hazai 
gyártású alkotóelemekből összeállítható, és elérhető áron hozzáférhető. Összegezve 
az eddig leírtakat, a célkitűzésben feltett kérdésre vonatkozóan az alábbi 
megállapításokat tehetjük:

-  a "“K-aktivitás meghatározására a Radiológiai Ellenőrző Hálózat számára az 
összehasonlított három módszer mindegyike használható, viszont

-  analitikai célú káliumtartalom-meghatározásra a szcintillációs gamma- 
spektrometria - további pontosítások nélkül - nem látszik alkalmasnak.

Módszerösszehasonlító vizsgálatunk tapasztalatait felhasználva feladatunknak

121



tekintjük, hogy akár a káliumtartalom-meghatározásnak, akár a nagy felbontású 
gamma-spektrometrianyújtottafingerprint-eknek további alkalmazásokat keressünk 
az élelmiszerek minőségének megítélésében.

(Sebestyén Róbert radiológus mérnök Megyei Állategészségügyi és Élelmiszer Ellenőrző Állomás, 
Győr 9002 Győr, Pf: 76. Győr, Régi Veszprémi u. 10.)

Irodalom

(1) Szabó S.A.: Radioökológiaés környezetvédelem, Mezőgazdasági Kiadó, 1985., Budapest
(2) Tarján S.-Házi E.-F.Ahmed-Pálos M.: Nagy felbontású Ge(Li) detektoros gamma-spek

trométer kalibrációja geológiai minta természetes radioaktivitásának meghatározására, 
Izotóptechnika 31 (1988) 177-188.

(3) Atommaglexikon (Fószerk.: Jánossy L.) Akadémiai Kiadó, 1963., Budapest
(4) Stefanovits P.: Talajtan, Mezőgazdasági Kiadó, 1981., Budapest
(5) Bohn, H.L.-Mc Neal, B.L.-O’Connor, G.A.: Talajkémia, Mezőgazdasági Kiadó - Gondo

lat Kiadó,
1985., Budapest

(6) Pethó M.: Mezőgazdasági növények élettana, Mezőgazdasági Kiadó, 1984., Budapest
(7) Állatorvosi kórélettan (Szerk.: Karsai F.), Mezőgazdasági Kiadó, 1982., Budapest
(8) Kórélettan (Szerk.: Hársing L.), Medicina, 1988., Budapest
(9) Tóth Á.: A lakosság természetes sugárterhelése, Akadémiai Kiadó, 1983., Budapest

(10) Poulheim, К.-F.: Radioaktívat im Menschen, VEB Gustav Fischer Verlag, 1981., Jena
(11) Analitikusok kézikönyve (Fószerk.: PungorE.), Műszaki Könyvkiadó, 1987., Budapest
(12) Virágh E.-Zöld E.: Radioaktív szennyeződések hatása a környezetre, BME TI, 1980., 

Budapest
(13) Virágh E.-Pálmai Gy.: Atomtechnika és környezetvédelem, BME TI, 1986., Budapest .
(14) Barta T.: Radioizotópok felezési ideje, gamma-foton és béta-részecske kibocsátási való

színűségei, OMH, 1988., Budapest
(15) Élelmiszerek és niezőgazdasági termékekradioaktivitásánakkialakulásaésaszennyezettség 

vizsgálati mód-
szefei (Szerk.: Nsdelkovits J.), 1968., Budapest

(16) Polgári védelem az élelmiszer- és fagazdaságban. Radioaktív anyagok vizsgálati módsze
rei (Szerk.: Gábor 3  .), 1975., Budapest

(17) Vizsgálati módszereit a MÉM Radiológiai Adatszolgáltató és Ellenőrző Hálózatban. 
Kézirat, 1980., Buuapest

(18) Hermann, R.-Álkemade, C.T.J.: Flame Photometry, Interscience Publishers, 1963., New 
York-London

(19) Analitikai laboratóriumi gyakorlatok II. Kézirat, VVE, 1973., Veszprém
(20) Bende E.-Szabó A.: Gyümölcsszörp lé-arányának vizsgálata káliumtartalom méréssel, 

ÉVIKE 19(1973)331-335.
(21) Szabó A.-Bende E.: Aktivitás mérés szörpök gyümölcslé-arányának vizsgálatára, Izo

tóptechnika 17(1974)187-191.
(22) Rácz J.-né: Különböző szörpök lé-arányának vizsgálata káliumtartalom méréssel. 

Szakdolgozat, Élelmiszeripari
Főiskola, 1976., Szeged

(23) Nagy T.-né-Kreutz A.-né-Tóthné Aranyos I.: Kávékeverékek keverési arányának meg
határozása káliumtartalom alapján, Élelmiszer-minőség Ellenőrzés VII. Tudományos 
Konferenciája,-1987. október 30-31., Eger

(24) Sarudi I.-Varga E.: A kalcium és a kálium lángspektroszkópiás meghatározása növényi és állati 
eredetű minták

hamujában, ÉVIKE 28 (1982) 7-16.
(25) Fábry Z.-Perecsényi E.-KántorD.: Kalcium- és káliummeghatározási módszerek összehasonlí

tása ideális modell-, illetve hamumintákból készített oldatokban, ÉVIKÉ 28 (1982) 25-32.
(26) Nagy L.Gy.: Radiokémia és izotóptechnika. Tankönyvkiadó, 1983., Budapest
(27) CRC Handbook of Chemistry and Physics (Ed.: Weast, R.C.), 58 th ed., CRC Press, Inc., 1977-

1978., Cleveland

122



Radiológiai hamuminták káliumtartalmának és 
'“K -  aktivitásának meghatározása. 

Módszerösszehasonlító vizsgálat

SEBESTYÉN R., SUDÁRr E.-né és TARJÁN S.

A természetes káliumban előforduló 40-es tömegszámú radioaktív izotóp az 
embert érő sugárterhelés szempontjából hosszú felezési ideje és magas koncentrációja 
miatt nagyjelentőségű. A káliumtartalom bizonyos esetekben fontos paraméter lehet 
az élelmiszerek vagy élvezeti cikkek minősítésében.

A szerzők különböző növényi és állati eredetű radiológiai hamuminták 
káliumtartalmát, illetve 40K- aktivitását határozták meg lángfotometriás, valamint 
félvezető detektoros és szcintillációs gamma-spektrometriás módszerekkel. Vizsgálati 
eredményeik statisztikai értékelését számítógépes program segítségével végezték. A 
vizsgálatsorozat tapasztalatai alapján értékelik az összehasonlított három módszert.

Kapott eredményeikből arra a következtetésre jutottak, hogy a^K-aktivitás meg
határozására mindhárom módszer használható, viszont analitikai célú káliumtartalom- 
meghatározásra a szcintillációs gamma-spektrometria -  további pontosítások nélkül 
-  nem látszik alkalmasnak.

Определение активности адК в содержащих калий 
радиологических пробах золы. Сравнение 

методов испытания

Р. ШЕБЕШТЬЕН , Е. ШУДАР и Ш. ТАРЬЯН

Встречающийся в естественном калие радиоактивный изотоп с массой 40 имеет 
болшое значение с точки зрения нагрузки излучения на человека, длительности 
периода распада и высокой концентрации. Содержание калия, в определенных 
случаях, может явиться важным параметром в оценке качества пищевых и пище
вкусовых продуктов.

Авторы ц помощью пламенно-фотометрического, полипроводникового детек
торов и сцинтиляцинного гамма-спектрометрического метода определяли актив
ность 40К в содержацих калий радиологических пробах золы растительного и 
животного происхождений. Статистическая оценка результатов испытаний осу
ществлялась с помощью вычислительной программы. На основе опытов серии 
испытаний была проведена оценка трех сравниваемых методов. На основе полу
ченных результатов сравнения авторы установили, что все три метода могут 
применяться для определения активности 40К, однако, для аналитической цели 
определения содержания калия сцинтиляционний гамма-спектрометрический ме
тод -  без дальнейших уточнений -  является по видимому не пригодным.
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Determination of potassium content and 40K -  
activity of radiological ash samples -  a comparasion 

of metods

SEBESTYÉN, R., SUDÁR, E. and TARJÁN, S.

Radioisotope with mass number 40 occurring in natural potassium has a great 
significance from the point of wiev of radiation exposure of men because of its long 
half-life and high concentration. In certain cases potassium content can be an 
important parameter in qualifying food products or consumer’s goods. Authors 
determined the potassium content and '“K activity of different radiological ash 
samples of plant or animal origin using flame photometric and scintillation gamma 
spectrometric methods and semiconductive detector. The statistical evaluation of 
experimental results was performed with the aid of a computer program. On the basis 
of the experiences of series of investigations the three methods compared were 
evaluated. From the results it can be concluded that all the three methods are suitable 
for the determination of ̂ K-activity, but scintillation gamma spectrometry does not 
seem suitable for an analytical purpose determination of potassium content without 
further modifications.

Bestimmung des kaliumgehaltes und der 4dK - aktivitát 
von radiologischen ascheproben methodische 

Vergleichsuntersuchung

SEBESTYÉN, R. und MIT ARB

Das imnatürlichenKalium vorkommende radioaktive Isotop mit der Massenzahl 
40 besitzt vom Standpunkt der Strahlenbelastung auf die Menschen infolge der 
langen Halbwertszeit und der hohen Konzentration eine große Bedeutung. Der 
Kaliumgehalt kann in bestimmten Fällen ein wichtiger Parameter bei der Beurteilung 
von Lebens- oder Genußmitteln darstellen.

Verfasser haben den Kaliumgehalt bzw, die ^K-Aktivität von radiologischen 
Lebensmittelascheproben verschiedener pflanzlicher und tierischer Herkunft mit 
flammenphotometrischen sowie Halbleiter - Detektoren- und szintillations- 
gammaspektrometrischen Methoden bestimmt. Die Untersuchungsergebnisse wurden 
mit einem Rechnerprogramm statistisch ausgewertet. Die Erfahrungen bei den 
Untersuchungsserien wurden für die Beurteilung der gegenübergestellten 3 Methoden 
genutzt. Aus den erhaltenen Ergebnissen wurde geschlußfolgert, daß für die 
Bestimmung der 40K-Aktivität alle 3 Methoden geeignet sind, aber die Szin- 
tillationsgammaspektrometrie ohne weitere Vervollkommung für die Kalium
gehaltsbestimmung mit analytischer Zielstellung nicht verwendet werden kann.
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