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ABSTRACT
The behavior of long-lived radionuclides in the ecosystem is directly connected to their
chemical and physical comportment. Due to their long half-lives and their retention
and accumulation properties, these isotopes can be retained in the environmental
media. The study was based on the one hand on environmental modeling and on the
other hand on accurate radiochemical determination of the contaminants in
environmental media. The importance of this study consists of prediction and
consequently the prevention of possible contamination pathways with further
significance for radiation protection.
For a better examination in this work both approaches were directly applied.
- The environmental modeling help us to describe and understand the behavior related
to the environmental system and migration processes which take place.
- The radiochemical procedure with its individuality plays a significant role in more
accurate measurements and survey. Also it allows the development and improvement
of new/better, high accurate radioanalytical methods for isotopes determination.
The achieved objectives were as follows:
1. Development of a comprehensive but profound environmental model for
description of the radionuclides migration beginning with the fallout through
food-chain to the humans.
2. Development of high sensitive radiochemical procedures for

129I

and

99Tc

determination from different types of samples without to decrease the efficiency
values.
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I.

Bevezetés és célkituzések

Az élo szervezetet mindig is érte és továbbra is érni fogja radioaktív sugárzás. A
radioaktív sugárzás forrása nagyon sokféle lehet. Úgy a természetes, mint a
mesterséges

radioaktív

izotópok

a

„normális”*

értékhez

képest

többletdózist

eredményezhetnek az emberi szervezetre nézve.
Mint ismeretes, az embert ért természetes sugárterhelés több mint a fele a természetes
eredetu radonnak köszönheto belso sugárterhelés. A különbözo forrásokból eredo
dózisjárulékokat az I.1. ábra mutatja be.
A másik fél különbözo (természetes és mesterséges) sugárforrásokból származik.
Köztük szerepel az orvosi-egészségügyi sugárterhelés (belso és külso sugárterhelést
egyaránt okoz) ill. a szintén nem elhanyagolható kozmikus és földkérgi sugárterhelés
(javarészt külso). Egy százalék alatti az, ami a reaktorokból normál üzem mellett a
környezetbe kikerül.
Munkahelyi

1%
4%

Nukleáris ipar
Kihullás
Egyéb

11%

11%

Radon -belso
Kozmikus -külso
Talaj és kozet -külso
Talaj és kozet -belso
Radiodiagnosztika

55%

Radioterápia

8%
10%

I.1. ábra -A természetes és mesterséges radioaktivitás járuléka a teljes dózishoz [1]

A kockázatok szempontjából jelentosége van a természetes eredetu rövid felezési ideju
radonnak

ill.

leányelemeinek,

amelyek

belégzéssel

a

tüdoben

ill.

hörgokön

rakódhatnak le, valamint a hosszú felezési ideju mesterséges radionuklidoknak is,
amelyek tartósan megmaradhatnak a szervezetben, így hosszantartó károsodás okozói
lehetnek. Többletdózis jöhet létre az emberi behatások révén feldúsuló természetes
radioaktív szennyezodés hatására is - „Technologically Enhanced Naturally Occurring
Radioactive Materials (TENORM). Itt gondolhatunk a széntüzelésu eromuvek
salakjában feldúsuló természetes radionuklidokra és azok bomlás termékeire vagy az
olajkitermelés során a vezetékekben lerakódó ill. keletkezo radioaktív rezidiumra
(aktív salakra).
A dolgozat célja a fontosabb hosszú felezési ideju mesterséges radionuklidok környezeti
migrációjának modellezése ill. viselkedésének vizsgálata volt. Ennek azért van
jelentosége, mert a nukleáris energiaipar által kibocsátott szennyezodés a környezeten
*

Az ’50-’60-as évek atomrobbantásai elotti.
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keresztül juthat az emberig, illetve a radioaktív hulladék kezelésekor és elhelyezésekor
is elofordulhat környezetszennyezés, amelynek megelozése és/vagy jelzése fontos
célunk.
A terjedés modellezéséhez ismernünk kell:
 a radionuklidok alapveto fizikai-kémiai tulajdonságait;
 a környezeti közegeknek a tulajdonságait, ahol a nuklidok megjelenhetnek;
 és az elobbi két pontra együttesen jellemzo paramétereket, azaz a radionuklidok
viselkedésére vonatkozó jellemzoket a környezetben.
Doktori munkám célja e pontok vizsgálata volt.
Gyakorlati megvalósítását részben számítógépes szimulációval végeztem, részben
pedig

radiokémiai

elemzésekkel

néhány

hosszú

felezési

ideju

radionuklid

meghatározására.


A számítógépes szimuláció olyan modellezést jelentett, amely a radionuklidok

mozgását írja le a kikerüléstol az emberi szervezetig. Konkrét célkituzésem a hosszú
felezési ideju mesterséges radionuklidok migrációjának modellezése a kikerüléstol
kezdodoen az emberig a növényi eledel elszennyezodésével ill. annak fogyasztásával.
Ez feltételezte a radionuklidok alapveto tulajdonságainak ismeretét, valamint a
környezeti közegre jellemzo adatokat, amelyek a modellezés bemeno paramétereiként
szerepelnek.
A modellezés magába foglalta a kapott eredmények bizonytalanság becslését ill. az ún.
„paraméter érzékenység vizsgálatot” is, amely a modellezésben használt paraméterek
végeredményre

gyakorolt

befolyását

vizsgálta.

A

modell

megbízhatóságát

„validálással” bizonyíthatjuk. A validálás után lehetoség van a paraméterek
„optimalizálására” is. A validálás a más modellekkel ill. gyakorlati eredményekkel való
összehasonlítást jelenti. Optimalizáláson (irodalomban kalibrálásként is szerepeltetik)
a beviteli paraméterek értékeinek kismértéku szisztematikus változtatását értjük, a
modellszámítások és a gyakorlati adatok minél jobb egyezése irányában.


A radiokémiai vizsgálatok célja nagypontosságú analitikai módszerek fejlesztése

volt a nuklidok meghatározására, foleg környezeti mintákból. Erre akkor van szükség,
ha a modellszámítások validálása, mérési eredményekkel való összehasonlítással
történik. Pontos mérési eredmény akkor szolgáltatható, ha az amúgy kis mennyiségben
jelenlévo szennyezo pontos aktivitását ismerjük, amihez nagy érzékenységu módszerek
fejlesztésére volt szükség. Az analitikai vizsgálatok tárgyául olyan antropogén eredetu
radioizotópokat választottunk, amelyek hosszú felezési idejük és mobilitásuk alapján a
migrációs folyamatokban kiemelt szerepet játszhatnak. A mintegy 30 éves felezési
ideju

137Cs

és

90Sr

elemzésére az irodalomban számos standard eljárás ismert.

Megfeleloen nagy érzékenységu rutin radioanalitikai eljárás azonban nem ismert a két
leghosszabb felezési ideju és legmobilisabbnak tartott radioizotóp, a

129I

és a

99Tc

izotópok meghatározására, ezért módszert dolgoztunk ki a két nuklid elemzésére
környezeti mintákban.
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II.

Hosszú

felezési

ideju

mesterséges

radionuklidok

viselkedésének sajátosságai a környezetben
A hosszú felezési ideju mesterséges radionuklidok azért váltak a sugárvédelem
tárgyává, mert tartósan megmaradhatnak a környezetben, ezáltal kis mértéku, de
folyamatos sugárterhelést okozhatnak.
Dozimetriai jelentoségük annál nagyobb, minél kedvezobb feltételek adódnak arra,
hogy a szervezetbe jussanak, és azt károsítsák.
Kockázatelemzésükben dönto szerep jut felezési idejüknek és az úgynevezett „retenciós
paraméternek”- az az ido ami alatt az adott szervben akkumulált

aktivitás az

eredetinek a felére csökken - amely a megmaradásukat jellemzi az emberben [2,3].
II.1. táblázat. Néhány dozimetriailag fontos antropogén radionuklid és fobb tulajdonságai

NUKLID FELEZÉSI IDO RETENCIÓS PARAMÉTER (nap)
FOBB KÉMIAI
(ÉV)
Pajzsmirigyben csontban májban
FORMÁK
I-129
15700000
114
I- , I 2
Np-237
2114000
18250
7300
III, IV, V
Tc-99
213000
0,5
IV, VII
Pu-239
24110
18250
7300
IV, V,VI
Pu4+,PuO2+,PuO22+
Pu-240
6564
Am-241
432
18250
7300
III Am(OH)3
Cs-137
30
2
Cs+
Sr-90
28,6
5
Sr2+
A II.1. táblázatban jelentosnek tekintett izotópok, elsosorban a nagy retenciós
paraméterrel rendelkezo, nagyon hosszú felezési ideju transzurán elemek ill. a 129I és a
99Tc,

valamint a reaktorbalesetkor nagy mennyiségben a környezetbe kikerülo

137Cs

és

90Sr.

A táblázatban feltüntettem a fobb kémiai formákat is.
A létezo kémiai formák ismerete nagyon fontossá válik akkor, amikor a környezeti
elemekben vizsgáljuk jelenlétüket. Az, hogy egy izotóp milyen formában van jelen a
levegoben, talajban ill. vízben, döntoen befolyásolja mozgási lehetoségét és így a
továbbterjedését is az élo szervezet felé. Gyakorta kihasznált tény továbbá, hogy a
radionuklidok környezeti viselkedése nagyjából megegyezik ugyanazon elem stabil
izotópjainak viselkedésével.
A továbbiakban ismertetem a fentebb említett radionuklidok mozgását befolyásoló
sajátságokat.
A környezeti jellemzok
A radionuklidok környezeti terjedésének vizsgálatakor kitüntetett szerep jut a
talajnak, hiszen ez az a környezeti elem, ahol a szennyezok feldúsulhatnak. A
feldúsulás a talaj visszatartó képességének tulajdonítható. A talajban a radioaktív
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szennyezodés elsosorban a háromfázisú heterogén közeg révén valósul meg, ahol a
nuklidok a vizes fázissal mozoghatnak és/vagy a szilárd fázishoz kötodhetnek.
Azt, hogy a talajban a radionuklidok milyen formában lesznek jelen, tehát hogyan
viselkednek, három tényezo határozza meg:
−

A radionuklid elemi tulajdonságai

−

A talaj ásványi- és szervesanyag tartalma

−

A kölcsönhatások (fellépo kémiai reakciók).

A talajban lejátszódó folyamatok fogják meghatározni a nuklidok mobilitását. A
mobilitást elsosorban az additív és szubsztitúciós folyamatok befolyásolják. Additív
folyamatként elképzelheto egy egyszeru fizikai adszorpció a talajszemcsék felületén, de
találkozhatunk kémiai adszorpcióval is. A fizikai adszorpció a felület elektromos
töltésének ill. a 3D struktúrának köszönheto.
A kemiszorpció megvalósulhat redoxi, csapadék- vagy komplexképzo reakció folytán. A
kemiszorpcióban kialakuló reakciókat a talaj ásvány- és szervesanyag-tartalma
határozza meg.
A szubsztitúciós folyamatok közül az ioncsere a legjellegzetesebb, javarészt kompetitív
ionok részvételével.
A nuklidok kémiai formáját, így retenciójuk kinetikáját, az elektrokémiai potenciál
döntoen befolyásolja, ez javarészt pH függo.
A talajban a redoxreakciók a víz jelenlétében zajlanak le, így a víz stabilitásfüggvénye
meghatározza ezeket a redoxireakciókat.
A stabilitási tartomány a víz esetében a következo két reakcióra jellemzo elektrokémiai
potenciál értékek között áll fenn [4]:

1 / 2 H 2 O(l ) → 1 / 2O2 + 2 H + + 2e −
2 H + ( aq ) + 2e − → H 2( g )
A talajnak azon komponensei, amelyekhez a radionuklidok jól kötodnek: a smektit,
illit, klorit, imogolit valamint a szilícium oxidok és hidroxidok ill. az Al, Fe és Mn
oxidok. A talaj összetételébol lehet következtetni a talaj típusára is. A különbözo típusú
talajokra eltéro lesz a szennyezok adszorpciójának mértéke.
A közép-európai térségre jellemzo agyagos talajok hordozhatnak „változó töltést”,
amely egyaránt lehet pozitív és negatív, ill. „állandó töltést”, amely javarészt negatív.
Ez utóbbi a kationcsere folytán jön létre, amelyben az eredeti kation kisebb pozitív
töltésu kationra cserélodik, így átlagosan negatív töltés alakul ki. A változó töltések
jórészt a Si, Al, Fe és C elemeket tartalmazó funkcionális csoportok protonált
állapotától ill a pH-tól függnek.
Így

az

illitben,

smektitben,

csillámkoben

gazdag

agyagásványok

(melyek

Magyarországon elég gyakoriak), kationokat adszorbeálnak, míg a Fe- és Al- oxidok foleg enyhén lúgos pH-n- erosen megkötik az anionokat. Anion adszorberek továbbá a
halloysit és imogolit (mindketto a szilikát alapú ásványok csoportjába tartozik) is.
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A szerves anyaghoz való kötodés elso lépése a fém hidroxi-komplex képzodése és
megkötodése

a

felületen,

amikor

is

ásványi-szerves

komplexek

és

kelátok

keletkezhetnek.
Mivel a talajban jelenlévo szervesanyag meglehetosen heterogén és foleg szerves
savak, fulvin és humin savak alkotják, ezért igen változatos a radionuklidok kötodése a
talaj szerves anyagához. A létrejött komplexek mobilitása a ligandum méretétol és
vízoldhatóságától függ. A könnyen oldódó, kis méretu komplexek (mint a fulvin sav,
polifenolok, szénsavak) mobilitása nagyobb lesz a nagy, kevésbé oldódó komplexeknél
(humin sav).
A talaj vízkészlete, típusa és szerkezete foleg a gázcsere-folyamatokban kap kitüntetett
szerepet, mert közvetlenül a redox potenciált befolyásolja.
A háromfázisú porózus talajrendszerben az adszorpció két külön mechanizmust foglal
magába: a víz adszorpciója a talajszemcsén ill. a vízben oldott szennyezo adszorpciója.
A két folyamat eltéro sebességgel megy végbe, tehát más kinetika fogja jellemezni.
Gyakorlati alkalmazása ma igen elterjedt annak a közelítésnek, mely szerint [5] a talaj
szerkezetében több típusú kötéspont különböztetheto meg:
1. Planar sites (PS) / sík felületi /- nem specifikus
2. Frayed edge sites (FES) / síkfelületek szélei /- specifikus
3. Interlayer sites (IS) /síkrétegek közti /- nagyon specifikus.
A továbbiakban az említett nuklidok környezeti jellemzoit ismertetem külön-külön.
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II.1. A 129I IZOTÓP VISELKEDÉSE
A 129I az urán és plutónium izotópok hasadását követoen jelenik meg a természetben.
Jód keletkezik a kozmikus sugárzások xenonnal való kölcsönhatásakor is. Az ebbol a
forrásból létrejövo

129I-ból

származó aktivitás-koncentrációt tekintik (nem-nukleáris)

természetes szintnek. Ez a szint a nukleáris tevékenység megkezdésével (1950 után)
megugrott. A gyakorlatban a

129I/127I

arányából lehet nyomon követni a változást. Míg

a természetes szint esetében ez az arány 10-9-10-15, addig a nukleáris tevékenység után
ill. napjainkban 10-6 nagyságrendu.
Az inaktív jód talajbeli koncentrációja mintegy 5 mg/kg.
Fobb kémiai formái az elemi jód I2 (0), jodid I-(-1), jodát IO3-(+5). Közülük a jodát csak
lúgos pH-n stabil.
A legfontosabb és egyben legstabilabb forma a jodid. A talajban, ha jelen van,
tekintélyes mennyiség kötodik meg anionkötokön mint az allofán vagy halloysit, és a
pH csökkenésével a szorpció no. Ugyanakkor könnyen deszorpció léphet fel a fizikaikémiai feltételek megváltozásával. Oldhatóságának köszönhetoen, mobilissá válhat és
a talajvíz készletig is eljuthat. Gyakran a porózus közegbol kiszivárgó szennyezodés
elso jele a 129I.
A jodát szorpciója a PO43- ionhoz hasonló, ahol az anionok ligandumcserével komplexet
képeznek az Al ill. Fe oxidokkal. A kötéskinetika arra utal, hogy a jód megkötodése
jodid v. jodát formában viszonylag gyorsan zajlik le. Szerepet kap ugyanitt a Cl- ion
jelenléte, mert a kötéskinetika során kompetitív ionként szerepelhet [6].
Az elemi jód forma (I2) dinamikája a szerves anyag mozgásával összekötött [7-9]. A
mélységi profil arra utal, hogy ez a jód a szervesanyagban gazdag felso rétegben marad
meg. Ugyancsak fontos folyamat az illékonyság. Illékony komponensek a I2 ill. a CH3I.
További kísérletekben arra mutattak rá [10], hogy a
hányadosa különbözik.
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127I

és

129I

szorpció megoszlási

II.2. A 99TC IZOTÓP VISELKEDÉSE
A technéciumnak nincs stabil izotópja, atomreaktorok üzemeltetésekor hasadási
termékként keletkezik.
A 0, +2, +3, +4, +7 oxidációs állapotban létezhet.
Az elektrokémiai potenciál döntoen meghatározza a technécium viselkedését a
talajban.
A laza talaj esetében, a pertechnetát (VII) a stabil forma [11]. Ennek viselkedése
valamelyest hasonlít a szulfát, szeleniát és molibdát ionokéra. Ez azt jelenti, hogy
szorpciója a talajban gyakorlatilag elhanyagolható, migrációja a porózus közegben
nagyon gyors, így hamar megjelenhet a felszín alatti vizekben.
Ha a pH lúgossá válik, a pertechnetátból (VII), TcO 2(IV) keletkezik. Ez elsosorban a
tömény

talajokra

jellemzo,

ahol

nincs

levegozés.

Az

oxigénhiány

a

nagy

oxigénszükségletnek is tulajdonítható (pl. ha sok a szerves anyag, ami bomlik). Azok a
baktériumok is képesek redukálni a TcO4-(VII)-ot, amelyek a szulfát ionokat
redukálják. Így a technécium gyakran szerves anyaghoz kötve lesz megtalálható, ami
azt jelenti, hogy redukáló közegben képes csak akkumulálódni. A magyarországi
mezogazdasági talajok 5-6-os pH-ja ezért ideális a Tc(IV) akkumulációjának.
Amennyiben a talajt kezelésnek vetik alá (pl. növényirtók, mutrágyák), a pH
változásának hatására a technécium is mozgásba léphet.
A növénybe pertechnetát formában jut a gyökereken keresztül, majd a xilém (faanyagfás

szerkezetu

szövet)

nedvekben

foleg

poliszacharidokhoz,

proteinekhez

és

aminosavakhoz kapcsolódik, vagyis a metabolizmusba fog bekapcsolódni [12,13].
Érdekes tulajdonsága még az illékonysága magas hofokon (elofordulhat, hogy a
szennyezett bioanyag elég – lásd erdei tüzek, parlagon maradt terület égetése), amikor
a jelen levo technécium elillanhat, így másodlagos szennyezést is okozhat.
Illékonysága, mint azt laboratórium kísérletek igazolták, 550 °C felett válik
érdemlegessé [14].
Érdekes továbbá az a tény is, hogy a növény a levélbe gyujti a felszívott technécium
nagy részét [12]. A megoszlási arány például egy növény levele és gyümölcse között 103
nagyságrendu. A növények ezen tulajdonsága jellemzo más elemek izotópjaira is.
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II.3. A 137CS IZOTÓP VISELKEDÉSE
A szintén hasadási termék
környezetbe

137 Cs

atomreaktoroknál

izotóp viszonylag nagy mennyiségben kerülhet a
bekövetkezo

balesetekkor,

valamint

nukleáris

kísérletek során ill. atombombák robbantásakor. Elobbire volt példa a csernobili
baleset is.
A cézium a talajban majdnem teljes egészében Cs+ ion formájában van jelen, ami aztán
betöltheti a különbözo kötési helyeket [15,16].
Az ásványi talajokban a Cs szorosan és tartósan kötodik. A szervesanyagban gazdag
talajoknál a Cs hamar eltunik a felületrol, és hamar elérheti a talajvíz szintjét, ezzel
maradandó károsodást okozva az élelmiszerláncban. Attól függoen, hogy melyik kötési
helyre kötodik, módosul a szorpciós sebesség, mert különbözo lesz a kinetika. Míg a
FES helyeken gyors adszorpció történik, addig a PS helyekre a cézium sokkal
lassabban köt be [17].
A Cs szorpciója-deszorpciója is pH függo. A savas talajfeltételek általában lassítják a
szorpciót, úgy a szerves, mint a szervetlen talajnál. A deszorpció a szerves talajoknál
elsosorban a nem specifikus (PS) helyekrol valósul meg ill. a szerves anyagról.
Alacsony pH-n cézium deszorpció áll elo az összes kötési helyrol. Itt is eloállhat a
hasonló ionok, foleg K+ kompetitív szerepe [18].
Más közelítések szerint, a

137Cs

25-65 %-a vízoldható, míg 20-40 %-a ioncserélheto

formában van jelen a talajban [19].
A növényi tápanyag szempontjából a cézium formáit a következoképpen lehet
osztályozni [20]:
1. vízoldható forma (a növények felvételéhez hozzájárul)
2. cserélheto forma (foleg K+ és NH4+ ionokkal cserélodve alkalmassá válik a
gyökérmenti felszívásra)
3. oxidálható szervesanyaghoz kötött (a növények csak akkor vehetik fel, ha oxidáció
vagy biodegradáció történik és így deszorpció következik be)
4. savval oldható és maradék oldhatatlan anyag (a növények nehezen vagy egyáltalán
nem vehetik fel, szorosan a talajhoz kötöttek).
Ezek a formák nem zárják ki egymást, az osztályozás gyakorlati megfontolások alapján
történt.
Így gyakorlatilag elsosorban az 1-2 forma lesz alkalmas felszívásra, a 3-4 –es formák
növény által történo felszívási valószínusége igen kicsi.
A növényeken belül a

137Cs

nem egyenletesen oszlik meg [21]. Megoszlása elsosorban a

növényen belül jelentkezo fluxusok nagyságától és irányától függ (ásványi anyagok a
talajból a gyökereken át a levélbe ↔ asszimilációs termékek a levélbol a különbözo
növekedési és szaporító szervekbe (lásd III.3. ábra is).
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II.4. A TRANSZURÁN IZOTÓPOK VISELKEDÉSE
A transzurán elemek közül a neptúnium, plutónium és amerícium környezetidozimetriai szempontból a legjelentosebb.
A neptúnium elsosorban a nukleáris fegyverkísérletek eredményeként jelent meg a
környezetben. A leghosszabb felezési ideju izotóp a 237Np.
Bár a +3,+4,+5,+6,+7 oxidációs állapotokban fordulhat elo, a talaj feltételei mellett
azonban csak a +4 és +5-ös állapotok jellegzetesek.
A Np(V) az egyik legstabilabb formája a neptúniumnak. Alacsony kémiai potenciál
mellett, semleges pH alatt a +5-ös állapot +4-é alakul, ami sokkal erosebben kötodik,
mint az elozo. pH > 7 esetében, nagy redox potenciálon, aerób feltételek mellett kevés
szorbeálódik, míg alacsony redox potenciál mellett anaerób feltételek közt sokkal
nagyobb mértéku a szorpció.
A NpO2+(V) az Al és Fe oxidokhoz és szerves anyaghoz egyaránt kötodhet.
A neptúnium számos komplexet képez szerves és szervetlen ligandumokkal, de a +4-es
komplexek stabilitása nagyobb mint a +5-ös. A Np(V) lesz az egyik legmobilisabb forma
- a neptúnium izotópok közül- a talajban, foleg a termotalaj feltételei mellett.
A plutónium elsosorban a nukleáris robbantások és Csernobil folytán került ki a
talajra. Fobb izotópok a 239Pu, 240Pu és a 241Pu.
A +3,+4,+5, és +6-os oxidációs állapotok ismertek.
A talajmélységi profil azt mutatja, hogy a plutónium 44-92 % -a a felso 5 cm-ben lesz
megtalálható, ill. 5-39 %-os lehet a jelenléte az 5-20 cm-es rétegtartományban [22].
Ugyanakkor szelektív extrakciós kísérletek arra utalnak, hogy szerves anyaghoz kötve
található 45-65 %, fémoxid kb. 20-40 %, a visszamaradt szurletben pedig 10-15 % van
[23].
A nukleáris robbantások esetén az oldhatatlan oxidok ill. az összetevokkel alkotott
vegyületek a legelterjedtebbek: PuxO*MeOx; PuxO*U3O8 (ahol Me: fémkation), míg az
oldódó forma, mint PuxO*nH2O ill.

Pu(NO3)x van jelen. Mozgékonysága csökken a

következo sorrendben: Pu(V)>Pu(VI)>Pu(III)>Pu(IV). A komplex vegyületek stabilitása
viszont csökken: PuCl3(III)>Pu(NO3)4(IV)>PuO2(IV) sorrendben.
A kötéskinetikát illetoen az eredetileg kétlépéses reverzibilis reakció nem feltétlenül
szükséges a folyamatok leírására (elso gyors szorpció a nem jellegzetes kötohelyekre,
majd egy lassúbb folyamatban a már specifikus pontokhoz) mert, mint kiderült, az
egylépésestol nem sokban tér el [24], ugyanakkor a szorpció szempontjából érdemes
külön tárgyalni az oxidált ill. redukált formát.
Transzurán elemként, az amerícium a környezetben és egyúttal a talajban, a
plutóniumtól eltéroen viselkedik.
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Míg a plutóniumnál a szervesanyaghoz kötött forma van túlsúlyban, az amerícium
esetében az Al, Fe és Mn oxidokhoz kötött forma fog dominálni (45 %).
Ezt követi a vízoldható rész (16 %), ami viszont a plutóniuménál sokkal kisebb, és a
karbonát- és ioncserélheto forma is nagyobb százalékban fog mutatkozni (12 % és 6 %)
[25].
Mindez arra utal, hogy az amerícium a plutóniumnál jóval mobilisabb, és így a növényi
felvételre is alkalmasabb lehet.
A átviteli tényezok között észlelt különbség is ezt igazolja, amely a következo
sorrendben csökken a transzurán elemek között: 244Cm>241Am>239,240Pu [26].
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II.5. ÖSSZEFOGLALÁS
A II.1-4 alfejezetekben bemutatott nuklidok tulajdonságait összefoglalva a következok
állapíthatók meg:
 Az említett hosszú felezési ideju nuklidok nem egyformán viselkednek a környezet
különbözo közegeiben.
 Közülük a transzurán elemek nehezebben, míg a jód, technécium és cézium
könnyebben mozog a talaj-víz rendszerben.
 Az élelmiszerlánc szempontjából csak a környezetben nagy mobilitással rendelkezo
radionuklidok jelentosek, mert ezeknek van esélyük arra, hogy az emberig
eljussanak.
 A mobilitást elsosorban a létezo és fennmaradó kémiai forma szabja meg.
A mobilitásukra ill. affinitásukra jellemzo tényezok továbbá a bioakkumulációs
tényezo ill. megoszlási hányados. (lásd II.2 táblázat is).
A bioakkumulációs tényezo [-] az élelemként hasznosított növényi vagy állati
szövetekre jellemzo halmozódás és visszatartás készségét írja le, a megoszlási
hányados a közvetlen érintkezésben levo szilárd és folyadékfázis koncentrációinak
arányát adja meg [L/kg].
Minél nagyobb a bioakkumulációs faktor és minél kisebb a megoszlási hányados, annál
nagyobb a növényi felvétel.
II.2. táblázat - A fobb hosszú felezési ideju mesterséges radionuklidok bioakkumulációs tényezoi és
megoszlási hányadosai mezogazdasági talajokra [27-28]

Nuklid
129I
99Tc
137Cs
239,240Pu
241Am
237Np

BCF
4,6*101
5,2*102
6,6*103
2,6*102
2,6*102
N.A.*

KD
1,2*102
1,15*101
3,5*104
2*105
3,8*105
10*103

*nincs adat

⇒ Így a jelen munkámban a mobilisabb izotópok (137Cs,

129I, 99Tc)

vizsgálatát tuztem

ki célul.
⇒ A

137Cs

mozgásának szimulációja volt a cél a modellezésen belül, mivel a többi

izotópra igen szegényes a

modellezéshez

viselkedéshez kapcsolódó kérdésekre a

129I

és

szükséges adatbázis. A
99Tc

kémiai

esetében próbáltam választ

keresni. Úgy a jód, mint a technécium a környezetben könnyen mozoghatnak,
pontos meghatározásuk azonban nagy érzékenységu radiokémiai módszereken
alapszik, míg a cézium esetében már létezik elfogadott, jól bevált módszer.

15

TALAJVÍZ-NÖVÉNY-EMBER ÁTVITELI RENDSZEREK
MODELLEZÉSE

III.

Irodalmi áttekintés a modellezéshez

III.1. ISMERT MODELLEK ADTA LEHETOSÉGEK
Az elmúlt fél évszázadban számos olyan modell született, amely a radionuklidok
környezetben történo továbbterjedését vizsgálta. Ezek a modellek, általánosan a
„környezeti modell” vagy "terjedési modell" néven váltak ismertté.
A „környezeti modell” összetevoiként:


a modell célkituzése és alanya (a rendszer),



a modell diagram és a meghatározások,



illetve az eseménysorozat (a fellépo folyamatok hatására bekövetkezo idobeli
változások) említhetok meg, úgy hogy a modell írja le a rendszert.

A "rendszer" az az összetevo, amely esetünkben, az aktivitás-változást, vagyis
felhalmozott információt tartalmazza, válaszolva a bekövetkezett eseményekre.
A komplex modellek, a radionuklidok továbbterjedését (transzportját) a kikerüléstol
kezdve, az emberi szervezetig, illetve ezen belül modellezik. Ezek az élelmiszerlánc egy
részén vagy teljes hosszán muködhetnek úgy, hogy közben kiválaszthatjuk a fontosnak
tartott folyamatokat, illetve átalakulásokat.
A továbbiakban a modellezés alapjait, illetve néhány, a talaj-növény rendszer
modellezése szempontjából fontosnak tartott modellt mutatunk be.
III.1.1. A modellezés elmélet
A modellezés mindig a modell megfogalmazásával indul [1], amikor is tisztáznunk kell,
hogy mit, miért és hogyan szeretnénk modellezni. Mindez azt jelenti, hogy kituzzük a
megoldásra váró problémát, illetve megfogalmazzuk a modell célját, úgy ahogyan azt a
III.1. ábra is mutatja.
Ez a probléma a mi esetünkben egy adott radionukliddal szennyezett növényi
tápanyag fogyasztásával az élo szervezetbe vitt aktivitás-koncentráció meghatározása.
A doktori dolgozat keretei között a

137Cs-al

való szennyezést tartottam ésszerunek

modellezni, mivel a többi nuklidra - tekintettel a vizsgálatainkhoz rendelkezésre álló
környezeti mintákban eloforduló nagyon alacsony koncentrációkra is- nem áll
rendelkezésre megfelelo mennyiségu adat sem a

környezeti viselkedést sem a

modellvalidálást illetoen.
A következo lépés, a modell tényleges megfogalmazása, azaz összeállítjuk magát a
modellt, a figyelembe veendo folyamatokat leíró paraméterek segítségével. Ebben az
esetben a kihullástól kiindulva figyelembe vesszük az alapveto szennyezodési
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útvonalakat, tekintettel az élelmiszerláncra, úgy ahogy azt a továbbiakban bemutatjuk
(lásd III.2. alfejezet). Végül a modell matematikai kóddá történo átalakítása
következik. Az alkalmazott modell típusát egyrészt a kituzött feladat, a figyelembe
veendo folyamatok természete, másrészt a matematikai kóddá alakíthatóság szabja
meg. Amennyiben ezek a folyamatok idofüggok, úgy a teljes modellünket is idofüggové
kell tennünk. Ez érvényes az általunk vizsgált esetre is (elég, ha a radioaktív bomlásra
gondolunk). Az idobeli változást a folyamatok kinetikája szabja meg, amihez
ismernünk kell a paraméterek idofüggését. A matematikai kód felállításának és
megoldásának módja ettol a tényezotol nagymértékben függ. A modell paramétereinek
ismerete nélkül a kódot nem lehet megoldani. Amennyiben nem ismert minden
paraméter értéke, úgy azokat elo kell állítani, illetve valamilyen módon meg kell
becsülni. Ha úgy a modellkód, mint a paraméterek problémája tisztázódott akkor
megoldhatjuk

a

feltett

problémát,

azaz

választ

kaphatunk

a

modell

megfogalmazásában kiírt kérdésre. A környezeti modellek validálása gyakorlati
eredményekkel illetve más modellekkel történo összehasonlítással valósulhat meg.
A probléma kituzése

A modell
megfogalmazása

Paraméterek értékeinek
ésszeru becslése
A modell matematikai
kódjának felállítása és
megoldása

Gyakorlati eredményekkel
összehasonlítás

Eredmények kiértékelése

III.1. ábra- A modellezés lépései

III.1.2. A modellek csoportosítása
A modellek csoportosítása soha nem lehet tökéletes, hiszen a modellezésben állandóan
új kritériumok jelennek meg. Újabbnál-újabb tanulmányok mutatnak rá egyik vagy
másik

modelltípus

hátrányaira

ill.

hiányok

pótlására,

esetleg

új

modellek

bevezetésének szükségességére. Éppen ezért a következo csoportosítás a teljesség
igénye nélkül említ meg néhány kritériumot, illetve modelltípust, az élelmiszernövény
fogyasztásából adódó aktivitás-koncentráció illetve többletdózis meghatározására
összpontosítva.


A modellek a modellezni kívánt terület alapján az alábbi módon különböztethetok
meg:
- teljes köru modellek, amelyek a száraz vagy nedves kihullástól kiindulva az élo
szervezetbe bekerült szennyezés terjedéséig mindent magukba foglalnak (pld. az
élelmiszerlánc teljes hosszán muködo modellek);
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- részleges modellek, amelyek az élelmiszerlánc egy részletére összpontosítva
alkalmazhatók (pld. a talaj migrációs folyamatait leíró modellek, légköri terjedési
modellek stb.);
- specifikus modellek, amelyek egyetlen egy lépését írják le a szennyezo
terjedésének a teljes láncból, kiterjesztvén hatásukat, az azt befolyásoló
tényezokre is, ezáltal egy mélyebb szintu közelítést mutatván be (pld.
reszuszpenziós modellek).


Kiindulva a modellezendo folyamatok természetébol, az alkalmas környezeti
modelleknél két alapveto típust különböztetünk meg. Az úgynevezett sztatikus
(egyensúlyi) modellt, amely általában normális folyamatban fennálló kibocsátást
modellez és a dinamikus modellt, amely jellemzoen a baleseti helyzetekre,
szakaszos kikerülés mellett alkalmazható sikeresen. Mindkét típusnak van elonye
és hátránya.



Az egyszerubben kivitelezheto egyensúlyi modell az adott rekeszre vonatkozó
aktivitás-koncentrációt az adott izotópra idoben állandónak tekinti.



A valós helyzetek többségében pontosabb dinamikus modell esetében ez
idofüggo.

Ezek után érthetové válik, hogy a dinamikus modell alkalmazása a célszerubb.
Mindazonáltal a dinamikus modell is gyakran egyensúlyi törvényeken alapul, ezáltal
lehetové téve azt, hogy dinamikus modellbol egyensúlyi modellt készíthessünk.
A dinamikus modellek szerkezetét tekintve ezek lehetnek:
- rekeszmodellek, amelyek a modellezni kívánt területet több ún. rekeszre
osztják. Az aktivitás-koncentráció idobeli változását a rekeszek közti anyagáramok
írják le. A rekeszek lehetnek geometriailag különbözo alakúak, és nagyon különbözo
méretuek. Az egyetlen feltétel, hogy úgy az aktivitás-koncentráció, mint a rekeszre
jellemzo tulajdonságok ill. paraméterek a rekeszen belül egyenletes eloszlásúak
legyenek, azaz a rekeszt úgy kell lehatárolni, hogy az egy homogén egészet képezzen.
Ez a lehatárolás nem feltétlenül térben történo lehatárolást (felosztást) jelent - például
külön

rekesznek

tekintheto

a

talaj

gyökérzónájában

található

szilárd

fázis

(talajszemcsék) illetve az ugyanabban a térfogatban elhelyezkedo folyadék fázis
(intersztíciós víz, pórusvíz).
-

boxmodellek

(cellamodellek),

amelyek

csak

annyiban

különböznek a

rekeszmodelltol, hogy a boxok térben jól elhatárolt homogén egészet jelképeznek. A
boxok lehetnek különállóan felépítve vagy tartalmazhatják egymást. Ezeknél a
modelleknél, egy adott boxra jellemzo paraméterek, a közvetlenül mellette levo boxok
paramétereitol igen csekély mértékben térnek el.
Ismeretesek még az úgynevezett empirikus modellek, amelyeknél a szükséges input
adatokat kizárólag elozetes mérési eredmények szolgáltatják, ezek nem elméleti
alapokból levezetett modellek.
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III.2. AZ ÉLELMISZERLÁNC SZENNYEZODÉSE
Az ember környezetét úgy igyekszik alakítani, hogy a megélhetését kényelmessé tegye.
Bizonyos tekintetben a környezetvédelmen felül álló szempont ez, amely azonban
visszahat magára a környezetre, így az ember néha tudatlanul is befolyásolja közvetlen
környezetét. Szerencsés az a helyzet, amikor az ember cselekedetei összhangban
vannak a környezetével, legyenek azok negatívak vagy pozitívak, a környezetre ez
ugyanabba az irányba, azaz negatívan vagy pozitívan fog hatni. Nehezebb feladattal
állunk szemben akkor, ha a számára pozitívnak tekintett cselekedet a környezetére
negatív (ellentétes irányú) befolyást gyakorol. Ilyenkor két megoldás választható: vagy
elveti a saját kényelmére szolgáló cselekedetei jogosultságát, elonyt adva ezáltal
környezetének, vagy fenntartja ezt a jogot és így környezetét kiszolgáltatottá teszi. A
tendencia azonban mindinkább a kompromisszum felé mutat, amelynek fo célja óvni,
védeni a környezetet.
Élo mivoltunkkal nem csak a környezet hat ránk, hanem visszahatás is történik
ugyanabban az idoben. Azáltal, hogy létezünk, tehát termelünk és használunk,
változik közvetlen és közvetett környezetünk is. Élettani ciklusunk részeként az
élelmiszerlánc fontos szerepet játszik ezekben a változásokban.
Az élelmiszerlánc radioaktív szennyezodésének hagyományos sémáját a következo
III.2. ábra mutatja be. Az ábrán kiemelve látható az itt különösen érdekelt, a
szakirodalomban kevésbé tanulmányozott terület.
Nap
Levego

Víz

Zöldnövények
Állatok

Gabonafélék
Talaj
Kenyér

Zöldség-gyümölcs

Tej és tejtermék

Ember

III.2. ábra -Az élelmiszerlánc általános sémája
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Hús

III.2.1. A talaj szennyezodése
Természeténél fogva, az atomeromuvi balesetekbol származó radioaktív szennyezés
kikerülése a környezetbe leginkább légi úton történik. Ha a gravitációs kiülepedés
(száraz kihullás) illetve a csapadékkal való nedves kihullás, a szennyezodést hamar a
talajra juttatja, így meggátolja szétterjedését a levegoben - a kontamináció lokális
marad. Ezáltal csak a sugárforrás közelében lévo területeket érinti a szennyezés.
Amennyiben a meteorológiai viszonyok másként alakulnak (pl. eros szél esetén), a
nagyobb mértéku szétterjedés elkerülhetetlenné válik - a kontamináció nagy
területeket fog érinteni.
Tehát a szennyezésterjedés átfogó ismerete akkor valósulhat meg, ha a légköri
terjedést is pontosan ismerjük, ennek a munkának a tárgyát azonban nem képezi a
légköri szennyezésterjedés. Annak a pontos leírásával sokan foglalkoztak, szélcsatorna
vizsgálatokat is beleértve [2].
A felállított terjedési modell a kihullást, mint forrástagot tartalmazza, eltekintvén a
levego rétegeiben végbemeno bonyolult folyamatok modellezésétol.
A radioaktív anyagok, amelyek elsodleges vagy másodlagos (reszuszpenzió) kiülepedés
után a talaj felszínére jutnak, a talaj mélyebb rétegei felé mozognak. A folyamatot
"migráció"-nak nevezik. A talajban történo migráció nagyon komplex folyamat a
háromfázisú rendszernek köszönhetoen.
A migrációt elsosorban a kihullás típusa és a talaj tulajdonságai szabják meg.
A talajfelszínre került szennyezés több folyamat révén vándorol [3].
A talajban egy nuklid migrációja általános terjedési összefüggéssel fejezheto ki. Ezek
szerint a talaj aktivitás-koncentrációjának idobeli változása az advekciót (Ad), diffúziót
(Dif), adszorpciót (Ads), deszorpciót (Des) leíró tagokból és a radioaktív bomlásból (λC)
tevodik össze.

∂C
= Ad + Dif + Ads + Des − λC
∂t

(3.1.)

 Az advekción azt a folyamatot értjük, amelynek során a vízben oldott anyag a
folyadékkal együtt mozog, nyomás gradiens és/vagy gravitáció hatására.
Az advekció a következo összefüggéssel írható le háromdimenziós térben:

Ad = u

∂C
∂C
∂C
+v
+w
∂x
∂y
∂z

(3.2.)

Az összefüggésben, u, v, w a tér három irányába történo advekciós mozgás sebessége.
Ennek a folyamatnak a hajtóereje a talaj esetében a hidraulikai potenciál h [m], ami
kifejezheto, mint:

h=z+

p
ρg

(3.3.)

ahol z a magasság egy tetszoleges alapszinthez képest, p a piezometrikus szint, ρ a víz
surusége, g a gravitációs állandó.
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 A diffúzió - az a folyamat, amelynek során egy komponens az adott közegben
meglévo koncentráció-gradiens hatására szétterül. Eredete részben a diffúzióra
(klasszikus kémiai folyamat), amely a különbözo töménységu ill. suruségu
oldatok között a részecskéknek a különbség kiegyenlítodéséig tartó mozgása,
részben a szivárgási sebesség lokális eltérései következtében kialakuló
mechanikai diszperzióra vezetheto vissza.
Fick I törvénye írja le a talajban végbemeno diffúziós folyamatot:

Dif = q +

∂ ⎛ ∂C ⎞ ∂ ⎛ ∂C ⎞ ∂ ⎛ ∂C ⎞
⎟ + ⎜ Dz
⎟
⎜ Dx
⎟ + ⎜ Dy
∂x ⎝ ∂x ⎠ ∂y ⎜⎝ ∂y ⎟⎠ ∂z ⎝ ∂z ⎠

(3.4.)

ahol Dx, Dy, Dz, diffúziós-diszperziós együtthatók [m2/nap], q a forrástag [Bq/m2/nap].
 A szorpciós folyamatok alatt egy kezdetben oldott komponens szilárd fázishoz
tapadását (adszorpció) ill. a szennyezo anyag oldatba jutását (deszorpció)
értjük. A két folyamat egymással ellentétes irányú.
Az adszorbeált ill. deszorbeált anyagmennyiségek egyensúlya felírható, az alábbi
matematikai egyenloséggel:

θ

∂C S
∂C L
= −ρb
∂t
∂t

(3.5.)

ahol:
CS a talajban mért koncentráció [Bq/kg], CL a vizes fázisban mért radionuklid
koncentrációja [Bq/L], θ a talaj nedvességtartalma [L/m3], ρb a talaj surusége [kg/m3].
Ha bevezetjük az elsosorba egyensúlyi körülmények mellett, a radionuklidokra
vonatkozó megoszlási együtthatót (KD):

KD =

CS
CL

⎡ Bq / kg L ⎤
⎢ Bq / L = kg ⎥
⎣
⎦

(3.6.)

akkor a szorpciós folyamatok által létrejött koncentráció-változás a következo alakban
adható meg:

θ

(3.7.)

∂C L
∂C L
= −ρb K D
∂t
∂t

KD értéke függ a talajban végbemeno fizikai-kémiai jelenségektol (komplex képzodés,
ioncserélo képesség, stb). A KD értékét, a pH és az elektrokémiai potenciál alapvetoen
befolyásolják.
Ha az egyensúlyi állandók nem ismertek egy adott közegre egy nuklid esetében,
akkor kémiai analógiával az illeto elem KD értékébol következtetünk a radionuklid KD
értékére.
Ha nem áll fenn az egyensúlyi feltétel, akkor az adszorpciós izotermák segítségével
írható le a folyamat. Ezek közül a Freundlich ill. Langmuir izotermák a
legelterjedtebbek.
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Az elobb bemutatott összefüggések esetenként egyszerusíthetok:

-

csak egyirányú diffúzió és radioaktív bomlás:

∂ 2C
⎛ ∂C ⎞
⎜
⎟ = D 2 − λC
∂z
⎝ ∂t ⎠ Dif
-

(3.8.)

advektív-diffúzió esetén az elozohöz képest megjelenik még egy tag, ami az
átlagos áramlási sebesség és a koncentráció szorzatának deriváltját fejezi ki.
∂ ( wC )
∂ 2C
⎛ ∂C ⎞
− λC −
=D
⎜
⎟
2
∂z
∂z
⎝ ∂ t ⎠ Dif + Ad

(3.9.)

III.2.2. A növény szennyezodése
A növény szennyezodése három alapveto folyamat következménye lehet: közvetlen
kiülepedés, gyökérmenti felszívás és a reszuszpenziót követo másodlagos kiülepedés
[4]:
 A közvetlen kiülepedés
A növény felületére történo ún. elsorendu kiülepedés [5], mértéke nagyrészt a kihullás
milyenségétol (száraz vagy nedves), a radioizotóp fajtájától, és a növény jellemzoitol
függ. Az ülepedéses szennyezés a nagy felületu növényeknek “kedvez”, ahol a
kiülepedési felülettel arányosan no a radioaktivitás mennyisége. Az ülepedés mértékét
a felfogási hányad (fennakadási tényezo) írja le, ami a kiülepedett mennyiségnek az a
része, amit a növény eloször felfog:
(3.10.)

f p = 1 − exp(−αB)
ahol: B a bioanyag mennyisége [kg/m2]

α a növény felfogó képessége [m2/kg].
A nagy felületu növények közül a nem-viaszos levélzetuek rendelkeznek nagyobb
felfogó képességgel. Mivel a növény felülete negatív töltésu, a pozitív kationok fognak
jobban felfogódni, és ezek közül is a nagyobb töltésuek.
A 3.10. összefüggés csak a növény fejlodésének kezdeti idoszakára jellemzo, amikor a
bioanyag mennyiségével arányosan no az exponált felület. A fejlodésnek a második
részében a bioanyag további növekedésével a kitett felület stabilizálódik, majd
csökkenni kezd. Ugyanakkor a növekedésnek hígítási hatása lesz a radionuklid
aktivitás-koncentrációjára a növényben, ha az ülepedést Bq/kg-ban fejezzük ki.
 A gyökérmenti felszívódás
Ez az a szennyezodési folyamat, ami a legnagyobb mértékben függ a talaj
tulajdonságaitól, illetoleg a radionuklidok migrációjától a talaj rétegein át.
A környezetbe jutott, mesterséges eredetu radionuklidokra általánosan jellemzo, hogy
eloszlásuk muveletlen talaj esetében, legfeljebb a talaj felso 15 cm-ben, illetve
megmuvelt talaj esetében, legfeljebb a felso 20-30 cm-ben tapasztalható. Ez a
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tartomány a nehezen vagy egyáltalán nem oldódó anyagok, például a transzuránok
esetében a felso 0-5 cm-re korlátozódik.
Tehát a gyökérmenti bekerülés azokra a növényekre lesz jellemzo, amelyek gyökérzete
ebbe a rétegtartományba esik.
Mennyiségileg a talajból a növénybe a gyökereken átjutó radioaktivitást az átviteli
tényezo jellemzi, mely sztatikus modell esetében a növényi radioaktivitás Cp és a talaj
fajlagos radioaktivitásának Cs* hányadosa. Ez utóbbit felületre viszonyítva adjuk meg
(egy adott rétegtartományra számított átlag aktivitás-koncentrációból adódik):

TF =

CP
C S*

⎡ Bq / kg ⎤
⎢
2⎥
⎣ Bq / m ⎦

(3.11.)

Ha az átviteli tényezot, mint koncentráció arányt fejezzük ki, a mértékegység elveszlik
és a kifejezés tartalmazza a közvetlen talajjellemzoket (suruség és nedvességtartalom).
Ismert tény, hogy a növényen belül nem egyenletes a radionuklidok megoszlása,
valamint a különbözo fajok közt is az átviteli tényezo értéke változó. Többen észlelték,
hogy az átviteli tényezo értéke általában nagy a bogyós növények esetében [6,7].
 A reszuszpenzió és másodlagos ülepedés
A szennyezést nagymértékben befolyásolja a reszuszpenzió. Mértékét a reszuszpenziós
faktorral írják le [8,9]:

K rs =
ahol

Ca
Cs

⎤
⎡ Bq/ m3
= m−1 ⎥
⎢
2
⎦
⎣ Bq/ m

(3.12.)

Ca a levego aktivitás-koncentrációja, ami a reszuszpenzióból származik
Cs a talaj aktivitás-koncentrációja ugyanazon nuklidra

A reszuszpenzió következtében összefüggés áll fenn a levegoben az aeroszolokhoz
kötodo radionuklidok és a talaj felszínén mért aktivitás között, adott idoben, adott
helyen. Ebbol az következik, hogy a reszuszpenzió egy adott földrajzi helyre jellemzo. A
reszuszpenziót

sokan

másodlagos

szennyezoforrásnak

tekintik

[10-12].

A

reszuszpenziós faktor függ a radionuklid típusától, a talaj és levego paramétereitol, a
meteorológiai és geológiai viszonyoktól. Más lesz a reszuszpenziós hatás egy sík, illetve
egy

domborzatilag

változatosabb

területen.

Különbözo

reszuszpenzióval

kell

számolnunk lakott és lakatlan területen, illetve a mezogazdasági területen belül
különbözik a magas, surun bevetett termoföld, a parlagon hagyott, vagy netán ritka
növényzettel beültetettol, hiszen a szélsebesség is ennek alapján változhat, ami eltéro
légköri terjedést és evvel együtt reszuszpenziót fog eloidézni.
A

reszuszpenziót

többen

is

modellezték.

A

létezo

modellek

nagyon

eltéro

vonatkozásban mutatják be a reszuszpenzió folyamatát. Jól használható az a modell,
amelyik mikro-meteorológiai számítást vesz alapul [13,14]. Ebben az esetben a
reszuszpenziós radionuklid fluxus a szél súrlódás utáni sebessége segítségével írható
le:
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⎡ µ Bq ⎤
⎢ m2s ⎥
⎣
⎦

F = − pkuC a

(3.13.)

ahol u (a szél sebessége a súrlódást követoen) kifejezheto, mint:

⎡m⎤
⎢⎣ s ⎥⎦

u = C DU 1

(3.14.)

CD az adott terepre jellemzo légellenállás, U1 pedig a szél sebessége 1 méterre a
földfelszín felett ellenállás nélkül.
p=

d log C a
d log z

(3.15.)

k a von Karman állandó (értéke 0,4)
Ca a radionuklid átlag koncentrációja, 0,5 és 2 méter közötti magasságban [µBq/m3]
p a koncentráció = f (talajfelszín feletti magasság) kétszer logaritmikus függvény
meredeksége.
A reszuszpenzió dinamikus modellezése
A reszuszpenzió dinamikus modellekkel is leírható. Közülük a legismertebbek a Miller
ill. a Nair-Garland féle modellek.



Miller modell:
(3.16.)

C a (t ) = K rs C s (t 0 )
ahol a reszuszpenziós faktor

(3.17.)

K rs = A exp( − Bt )

A és B empirikus állandók. Feltételezték, hogy Krs exponenciálisan változik idoben, a
Cs(t0) (a kezdeti felületi koncentráció) a t0-t pedig 1986 április 26-nak megfelelonek
tekintették a modell felállításakor.



Nair-Garland modell:

K rs (t ) =

F0
t

ha t< 1000 nap, illetve K (t ) = F0
rs

ha t> 1000 nap,

(3.18.)

1000

ahol F0 empirikus állandó, értékét mérésekkel határozták meg: 1,2E-6 nap/m.

C a (t ) = K (t )C s (t )

(3.19.)

C s (t ) = C s (t 0 ) exp[ −(λ + k )t ]

(3.20.)

írják le a reszuszpenzió folyamatát. Az összefüggésben Cs(t0) a kezdeti felületi
koncentrációnak megfelelo talaj aktivitás-koncentráció, k a különbözo veszteségeket
jellemzo fogyási tényezo, beleértve a talajba történo bemosódást is, λ a bomlási állandó.
Ebben az esetben egy fordítottan arányos idobeli változást alkalmazunk a
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reszuszpenziós faktorra. A gyakorlatban észlelt eredmények a második modell
helyességét igazolták [15], mivel ez az elozonél jóval helyspecifikusabb leírást
engedélyezett.
A növény, az emberrel hasonló módon akkumulálhatja a radioaktív anyagot illetve
kiválaszthatja szervezetébol.
A beépülési folyamat a III.3. ábrán követheto nyomon.

Eheto rész

Epidermis
Epidermis

Xylem

C

Cortex

Cc
C

f

CCL
L

CCS
KKDD== S
CC
L L

III.3. ábra -A növény belso szerkezete (bal oldali rajz) és a növényi transzport (jobb oldali rajz)

A gyökéren át történo felvétel a hajszálgyökereken át kezdodik, majd a szennyezo a
kéregbe (cortex) jut, innen tovább vándorol a gyökér belsobb részébe (xilém), innen a
sejtrendszer segítségével a központi csatornába kerül, ahonnan a felszívódás történik.
Ha a gyökér formáját henger alakúnak tekintjük, akkor a szennyezok mozgása a
gyökér körüli talajban a következo differenciálegyenlettel írható le: [16]

∂C l ⎞
∂C l
1 ∂ ⎛
∂
= C l (θ + ρ b K D )
⎜ rDθ
⎟ − vθ
r ∂r ⎝
∂r ⎠
∂r
∂t

(3.21.)

ahol
r a gyökér középpontjától számított távolság [m];
D a diffúziós állandó [m2/nap];

θ a talaj nedvességtartalma a gyökér körül [-];
Cl a pórusvíz aktivitás-koncentrációja [Bq/L];
KD az adott radionuklid megoszlási hányadosa a pórusvíz és a talaj szilárd fázisa
között [L/kg];
v a víz sebessége a gyökér határfelületén kifejezheto, mint [m/nap];

v=−

(3.22.)

rw 1
2πLθ r

rw a növény vízfelvevo sebessége [L/nap];
L a növényi gyökér hosszúsága [m];
A (3.22.)-t behelyettesítve a (3.21.) egyenletbe a következo összefüggést kapjuk:
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∂ 2 Cl
r 1 ∂C l
ρ K ∂C
D
+ w
= (1 + b D ) l
2
2πLθ r ∂r
θ
∂t
∂r

(3.23.)

A jobb oldali tag együtthatója az ún. „retardációs faktor” (Rf). Így az egyenlet végso
alakja a következoképpen fog alakulni:

D

∂ 2 Cl
r 1 ∂C l
∂C l
+ w
= Rf
2
2πLθ r ∂r
∂t
∂r

(3.24.)

III.2.3. Az emberi szervezet szennyezodése
Mint ahogy az a III.2. ábrából következik, az élo szervezetnek a szennyezodése a
környezetén keresztül valósulhat meg. Az embert ért szennyezés történhet:
•

közvetlen érintkezés útján

•

belégzéssel (inhaláció)

•

lenyeléssel.

A talaj-növény-ember átvitelt „lezáró” lenyelés következtében bevitt aktivitás jelentos
mértéku lehet.
Az emberbe bekerülo szennyezodés az aktivitással arányos többletdózist fog
eredményezni.
A szervezetbe jutó radioaktív izotópok veszélyesebbek lehetnek, mint azok, amelyek a
szervezeten kívül helyezkednek el, hiszen közvetlen közelrol hatnak a testre és
károsíthatják az érzékeny szerveket, szöveteket. Ilyenkor, a szervezetnek nincs
lehetosége védekezni, mindaddig, amíg a szennyezo anyag a szervezetbol ki nem ürül,
vagy el nem bomlik [17].
Ahhoz, hogy számítani tudjuk a szennyezett élelmiszerek okozta többletdózist,
ismernünk kell:
−

a természetes alapszintet (már létezo aktivitást a testben);

−

az elfogyasztott élelmiszerben fellelheto szennyezo aktivitás-koncentrációját;

−

a radioaktív izotópokra jellemzo sugárzási tényezot;

−

az élelmiszerre vonatkozó fogyasztási szokásokat;

−

a különbözo szervek felszívó és retenciós képességét (a DCF-ek tartalmazzák)
[18];

−

a szennyezodés oldhatóságát.

A szervezetbe bekerült anyag egyik fo tulajdonsága az oldhatósága. Az oldhatatlan vegyületek nem
szívódnak fel, ezért vagy a bekerüléshez közel lesznek megtalálhatók (adszorpciós tulajdonságaiknak
köszönhetoen), vagy kiürülnek a szervezetbol. Az oldható anyagok ennél sokkal veszélyesebbek, mert
amint egyszer a véráramba kerültek, a szervezet egészébe szétterjednek így károsítván az érzékeny
sejteket, szöveteket.

26

III.3. FONTOSABB KÖRNYEZETI MODELLEK
A szennyezett növényi tápanyag fogyasztásával szerzett többletdózis becslésére
leginkább alkalmasnak tekintheto modellek a következok: HERMES [19], UNSCEAR
[20], USNRC [21], ECOSYS [22,23] mint egyensúlyi modellek, illetve TERMOD [24].
NRPB-89 [25,26], RADFOOD [27], PATHWAY [28], RADAL [18] és DYNACON [29]
mint dinamikus modellek.
III.1. táblázat - A fontosabb modellek és a modellezett folyamatok

Modell
0 1
Dinamikus modellek
TERMOD
+ +
NRPB
+ +
RADFOOD
+ +
PATHWAY
+ +
RADAL
+ +
DYNACON
+ +
Sztatikus modellek
HERMES
+ +
UNSCEAR
+ +
USNRC
+ +
ECOSYS
+ +

2
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+

Modellezett folyamatok
3 4 5 6 7 8 9 10

+
+

+
+

+
+
+

+

+

+

+
+
+

+
+
+
+

+
+
+
+
+

+
+
+
+
+

+
+
+
+
+
+
+

+

+

+

+
+

+

11

12

+
+
+
+
+

+
+
+
+

+
+
+
+

+
+
+

A III.1. táblázat azokat a modelleket hasonlítja össze, amelyek a fentebb részlete-zett,
és alább említett folyamatok közül a legtöbbet vesz figyelembe. A modellezett
folyamatokat számmal jelöltem: 0 - radioaktív bomlás, 1 -közvetlen kiülepedés a talaj
felszínére, 2 -közvetlen kiülepedés a növény felszínére, 3 -advekció, 4 –diffúzió, 5 –
adszorpció, 6 –deszorpció, 7 –mélytalajba történo bemosódás (leaching), 8 –
reszuszpenzió és másodlagos kiülepedés a növény felületére, 9 –a környezeti
viszonyokból származó veszteség a növényre nézve (weathering), 10 -gyökérmenti
felszívás, 11 -a növény belso részébe történo beépülés (translocation), 12 –a fogyasztás
(emésztés). Elofordulhat, hogy a felsorolt folyamatok között lesz olyan, ami nem
számottevo. Ilyenkor a modell egyszerusödni fog.
A táblázat alapján néhány modellnek kitüntetett szerep tulajdonítható, ezek több mint
nyolc folyamatot figyelembe vesznek a felsorolt 13-ból (lásd satírozott sorok). Ez nem
feltétlenül jelenti azt, hogy a figyelembe vett folyamat tényleges jelentoségének
megfeleloen van szerepeltetve a modellben, csak annyit, hogy valamilyen módón
megjelenik.
A dinamikus modellek közül a RADFOOD, a PATHWAY és a DYNACON, míg az
egyensúlyi modellek közül az ECOSYS tekinthetok a legátfogóbbaknak. Megjegyzendo,
hogy az ECOSYS-t szerzoi dinamikus modellnek mutatják be, azonban a dinamikus
modellekre jellemzo differenciálegyenletek ebbol a modellbol kimaradnak, ezért
egyensúlyi modellként szerepel a táblázatban.
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IV.

Radioaktív

szennyezés

terjedésének

modellezése

a

Modelmaker programcsomag alkalmazásával
IV.1. BEVEZETÉS
Célkituzéseimnek megfeleloen egy dinamikus rekeszmodell használatát tartottam
indokoltnak. Általánosan megfogalmazva egy rekeszmodell a következo felépítésen
alapszik:

k

j

dC k
= ∑ λ rjk C j − (∑ λ kjr + λ )C k
dt

(4.1.)

Feltételezzük azt a legegyszerubb esetet, amikor a rendszer két rekeszbol áll úgy, hogy
a „k” rekeszbol csak a „j” rekeszbe történik anyagáramlás és vissza. Ebben az esetben a
„k” rekesz aktivitás-koncentrációjának idobeli változását (dCk/dt) a két rekesz közti
anyagáram illetve a „k” rekeszben végbemeno idobeli változások adják meg. A (4.1.)
egyenletben „kj” index a k-ból a j-be irányuló anyagáramot jelöli, a „jk” pedig a j-bol a kba. Az egyenletben a lambdák az adott irányú áramlás sebességi tényezoi. Ennek
megfeleloen, a „k” rekeszbol kifelé történo áramlás mindig negatív, míg a „k”-ba
történo pedig mindig pozitív elojellel szerepel az egyenletben.
A modell felállításához és megoldásához egy olyan programra volt szükség, amely
rugalmasan tudja kezelni az elozo fejezetben felsorolt folyamatokat, illetve azokat be
tudja illeszteni egy közös modell egységes keretébe.
Ebbol a célból a MODELMAKER® (Cherwell Scientific Ltd.) programcsomag 4.0.
verzióját használtam fel. Az irodalomban több ilyen program létezik [30], amit
eredményesen alkalmaztak akár magyar viszonylatban is, elsosorban a nukleáris
balesetek okozta egészségügyi hatások becslésére [31]. A MODELMAKER-t elsosorban
egyszerusége és könnyen illeszthetosége alapján választottam.
A software egy szimulációs programcsomag, amely alkalmas rekeszes szerkezetu
modellek

(nem

feltétlenül

radioaktív

szennyezés

terjedését

leíró

modellek)

megépítésére és megoldására a felállított matematikai összefüggések alapján [32].
A dinamikus modellnek megfeleloen a rekeszeken belül a paraméterek és a
koncentráció

nem

differenciálegyenletek

változik

a

segítségével

térben,
adjuk

a

rekeszek

meg.

A

közti

program

anyagáramot
a

felállított

differenciálegyenleteket peremfeltételek figyelembevételével oldja meg. Ezeket a
peremfeltételeket a modell szerkezeti eloírásainak betartásával állítottam össze.
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Lehetoség van arra, hogy a számításokat ellenorizzük azáltal, hogy különbözo
numerikus módszerekkel oldatjuk meg a programmal ugyanazt a feladatot.
A program 4.0.-ás verziója ötféle numerikus módszert ajánl fel a differenciálegyenlet
megoldására, választhatunk a legegyszerubb Euler-módszertol kezdve, a középpontok
módszere, a negyedrendu Runge-Kutta módszer, a Bulirsch-Stoer, vagy a Gear
módszer között.
Esetünkben a program szerkesztoi által is javasolt Runge-Kutta módszert tartottuk
megfelelonek, mert ez a módszer a muszaki gyakorlatban használt módszerek közül az
egyik

leggyakrabban

alkalmazott

módszer,

differenciálegyenletek

és

egyenletrendszerek numerikus megoldására, továbbá az irodalmi áttekintésben is ezzel
a módszerrel találkozhatunk.
A

függvények, az

eredeti differenciál-egyenleteknek

különbözo

t

(ido)

és

c

(koncentráció) értékekre felírt közelítései [33,34]:

f (t , c ) =

dc
(t , c )
dt

(4.2.)

A továbbiakban bemutatom azt az átfogó modellt, ami minden a III.1. táblázatban
említett részfolyamatot tartalmaz.
IV.1.1. A modell szerkezete
Ez a modell egy, a talaj-növény rendszerbeli migrációt modellezo dinamikus modell,
ami az emberi testbe bekerült aktivitás-koncentrációt becsüli. Bonyolultságát tekintve
átlagos modell, és ebbol a formájából kiindulva bármilyen speciális helyzet
modellezésére alkalmas, hiszen szerkezete ezt lehetové teszi.
A modell a III.2.-es fejezetben ismertetett folyamatokra épül és egy naponta
fogyasztott élelmiszernövénynek „köszönheto” aktivitás-koncentráció ill. többletdózis
becslésére használható fel. A téglalapok a rekeszeket jelölik, ezek matematikailag a 4.1
egyenletnek megfeleloen írhatók le; a

számok a III.1. táblázatban felsorolt

részfolyamatokra utalnak; a lambdák a megfelelo rekeszek közti folyamatok sebességi
tényezoi.
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IV.1.ábra –A modell általános struktúrája

Mint azt a IV.1. ábra is mutatja, a növény eheto részének mindhárom szennyezodési
útvonalát figyelembe vettem a modellben (közvetlen kiülepedés, gyökérmenti felszívás
és másodlagos kiülepedés a reszuszpenziót követoen), majd modelleztem az emberre
vonatkozó beviteli, illetve kikerülési folyamatokat. Figyelembe kellett venni a talajban
végbemeno

komplex

terjedési

folyamatokat

is

(advekció,

diffúzió,

konvekció,

adszorpció, deszorpció). Ezt úgy valósítottam meg, hogy a talaj gyökérzónáját
felosztottam szilárd és folyadék fázisra, hiszen a növények gyakorlatilag csak a
folyadék fázisban található szennyezodést képesek felvenni. Ugyanakkor, a modellbe
beépítettem néhány - a növényi aktivitásra közvetlenül nem ható, de azt befolyásolómásodlagos folyamatot is, mint például a mélytalajba történo átmosódást, vagy a
növény felületérol történo lemosódást a légköri behatásoknak köszönhetoen (mindketto
csökkeno

hatást

gyakorol

a

növény

aktivitás-koncentrációjára).

Ez

utóbbi

folyamatoknak a figyelembevétele azért lényeges, mert ha elhanyagoljuk oket,
felülbecsülhetjük a növény aktivitás-koncentrációját és ezáltal a többletdózist is.
A program könnyen alkalmazható akármilyen szerkezetu modell esetében. A modell
szerkezetében tett

változtatásokat rugalmasan kezeli (a kevésbé

jelentosnek

mutatkozó részfolyamatokat kihagyhatjuk ill. új, fontosnak tekintetteket iktatunk be).
A

program

futásához

szükséges

paraméterek

és

változók

is

könnyuszerrel

változtathatóak. Ugyanakkor hibás adat bevitele esetén a program visszajelzést ad
(pld. ha egy paraméter értéke az eredetileg rögzített intervallumon kívül esik, a
program ezt hibaüzenetként tudatja).
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IV.1.2. A matematikai modell
A modell matematikailag a következo egyenletrendszerrel írható le:

dCss
= −λ1Css − λ5Css + λ6C ps − λCss
dt

dC ps
dt

(4.3.)

= λ5C ss − λ6 C ps − λ8C ps − λC ps

(4.4.)

dC rz
= λ2 Ciw − λ3C rz − λC rz
dt

(4.5.)

dC iw
= −λ 2 Ciw + λ3C rz + λ1C ss − λ4 C iw − λ7 Ciw − λC iw
dt
dC pi
dt

(4.6.)

= λ 8 C ps + λ 7 C iw − λ C pi

(4.7.)
(4.8.)

dC ds
= λ 4 C iw − λC ds
dt

Az egyenletrendszerben szereplo jelzetek értelmezése:
Css talajfelszín aktivitás koncentrációja (soil surface)
Cps növény felszíni aktivitás koncentrációja (plant surface)
Crz talaj gyökérzóna aktivitás koncentrációja (soil root zone)
Ciw pórusvíz aktivitás koncentrációja (soil interstitial water)
Cpi növény eheto rész aktivitás koncentrációja (plant inner tissue)
Cds mélytalaj aktivitás koncentrációja (deep soil).
Az egyenletrendszer megfelel a IV.1.-es ábrán szereplo rendszernek, úgy, hogy a III.1.es táblázatban bemutatott folyamatokat vesszük figyelembe. Minden egyes rekesz
aktivitás-koncentrációjának idobeli változását egy differenciálegyenlettel írjuk le.
Ha a 4.5. és 4.6. egyenleteket összeadjuk, a λ2 és λ3 –at tartalmazó tagok kiesnek és így
a következo egyenletet kapjuk:

dC rz dC iw
+
= λ1C ss − λ 4 C iw − λ7 C iw − λC iw − λC rz
dt
dt

(4.9.)

Így az egyenlet jobb oldalán a gyökérzónába jutott teljes aktivitás-koncentrációt
fejeztük ki.
Ha egyensúlyt feltételezünk a folyadék és szilárd fázis között, akkor érvényes, hogy:

dC rz
dCiw
= KD
− λC rz
dt
dt

(4.10.)

mert a 3.6-os egyenletet átírva a következo összefüggés adódik:
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C rz = K D C iw

(4.11.)

amit ha deriválunk, és figyelembe vesszük a két fázis közti megoszlás közbeni
radioaktív bomlást, a 4.10.-as egyenletet kapjuk.
Ezt behelyettesítve a 4.9.-es egyenletbe az a következoképpen fog alakulni:

(1 + K D )

dC iw
= λ1C ss − (λ4 + λ7 + λ )Ciw
dt

(4.12.)

Az egyenlet átrendezésével pedig:

λ + λ7 + λ
dC iw
λ1
=
C ss − 4
C iw
dt
1+ KD
1+ KD

(4.13.)

Ha ismerjük a talajfelszín aktivitás-koncentrációját, illetve a megoszlási hányadost a
talaj „gyökérzóna” része és a talaj „pórusterében levo víz” között az adott radionuklidot
illetoen, könnyen számítható az „intersztíciós víz” aktivitása, mely nagyon lényeges a
növény gyökérmenti felszívási folyamatában.
IV.1.3. A modell elméleti megoldása
Ahhoz, hogy a fenti egyenletrendszert valamilyen numerikus módszerrel meg tudjuk
oldani, szükség van a sebességi tényezok pontos értelmezésére. Ez gyakorlatilag annyit
jelent, hogy minden egyes sebességi tényezot tudnunk kell leírni az azt befolyásoló
paraméterek ill. változók alapján.

λ1-λ8 [nap-1] sebességi tényezok, egyenként a hozzátartozó folyamat (folyamatok)
sebességét adják meg. Világossá válik tehát, hogy a folyamatokat befolyásoló
paramétereket kell beiktatnunk a tényezok kifejezésekor.
A következokben ezeknek a tényezoknek általunk használt értelmezését adom meg:

λ1 =

wD
d

(4.14.)

ahol wD a Darcy-sebesség (az átlagos advekciós áramlási sebesség (v) és a
nedvességtartalom (θ) hányada adja meg), d a talajmélység;

λ 2 = v adsθ

(4.15.)

ahol vads az adott komponens folyadék és szilárd fázis közötti megoszlásakor észlelt
adszorpciós sebesség;

λ3 = v des

(4.16.)

ahol vdes az adott komponens deszorpciós sebessége a talaj gyökérzónájának szilárd és
folyadék fázisa között;

λ4 =

wD
d (K D ρ + θ )

(4.17.)

ahol ρ a talaj surusége;
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λ5 = (1 − 2 f p ) K rs v d

(4.18.)

ahol fp a kihullás, növényi felületre kiülepedett hányada, Krs (m-1) a 3.18. egyenletben
értelmezett reszuszpenziós faktor, νd ülepedési sebesség (m/nap); a reszuszpenziót az
ellenkezo irányba (növényrol vissza a talajra) is figyelembe vettük, ezért szerepel az
összefüggésben, mint 1 − 2 f p ⇐ f s − f p .

λ6 =

ln 2
t hw

(4.19.)

ahol thw a környezeti behatásokból származó veszteséget jellemzo ido (az az ido, ami
alatt a növényi felületen az aktivitás az eredetinek a felére csökken a lemosódásnak és
más meteorológiai behatásoknak köszönhetoen);

λ7 =

TF B
ρdt veg

(4.20.)

ahol TF a 3.11. egyenletben megadott átviteli tényezo, B a növényi anyag mennyisége
(kg/m2), ρ a víz surusége (kg/m3), d a gyökérzóna mélysége (m), tveg a növény vegetációs
ideje (nap);

λ8 =

f tr
(4.21.)

t veg

ahol ftr a transzlokációs faktor (az a hányad ami nem mosódik le a növény felületérol,
tehát a növénybe beépültnek feltételezzük).
Ha ismerjük a fentebb felsorolt tényezok értékeit, vagy a számításukhoz szükséges
paramétereket, megoldhatjuk a modellt, azaz az egyenletrendszert (lásd IV.2. ábra is).
A modell vázlata a IV.2. ábrán látható (a hozzátartozó matematikai kód az 1.
Függelékben található):
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Plant_tissue
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F4a

F7b

Interst_water1
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Soil_rootzone2

F4b

F7c

Interst_water2
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Soil_rootzone3

F8
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Whole_Plant

F7d

F4c

Humanfinal

Interst_water3
rate4d

Soil_rootzone4

F4d

Interst_water4
rate4

F4e

Deep_soil

IV.2. ábra -A modell vázlata

Az ábrán a téglalapok a rekeszeket jelölik, a folytonos nyilak az anyagáramokat, a
szaggatott nyilak a paraméterek ill. sebességi tényezok befolyását jelölik az adott
anyagáramra.

Két

rekesz

közti

anyagáram

a

megfelelo

folyamatokat

leíró

összefüggésekkel adható meg. A modellben a gyökérzónát több rétegre (5) osztottam,
mindegyik vastagsága 5 cm.
Ha behelyettesítjük a 4.14.-4.21. összefüggéseket a differenciál egyenletrendszerbe,
megoldásként a rekeszek aktivitás-koncentrációit kapjuk ill. a dinamikus modellnek
köszönhetoen ennek idobeli változását.

34

IV.2. A MODELL ALKALMAZÁSÁNAK EREDMÉNYEI
Behelyettesítve a 4.3.-4.8. differenciálegyenletekbe a sebességi tényezoket, azok a
következoképpen

fognak

alakulni,

tekintettel

lévén

a

talajban

végbemeno

folyamatokra is (lásd. III.2.3.-as alfejezet is).

dCss
w
ln 2
= − D Css − (1− 2 f p )K rs vd Css +
C ps − λCss
thw
dt
d

dC ps
dt

= (1 − 2 f p )K rs v d Css −

(4.22.)

f
ln 2
C ps − tr C ps − λCss
thw
t veg

(4.23.)
(4.24.)

dC rz
dC iw
= KD
− λ C rz
dt
dt

Mint azt a 3.9. egyenlet ismertette, λ1Css az advektív-diffuzív anyagáramnak megfelelo
tag a 4.12. egyenletben, ezért a λ1 sebességi tényezo itt magába foglalja mindkét
folyamatot (λ1=λad+λdif).
Ennek megfeleloen, általános irányú mozgást feltételezve az advektív-diffuzív
anyagáram figyelembevételével a 4.6. egyenlet a következoképpen fog alakulni:

dCiw Dc ⎛ ∂2Ciw ∂2Ciw ∂2Ciw ⎞ wd ∂Ciw 1
= ⎜
+ 2 + 2 ⎟⎟ −
−
∂y
∂z ⎠ θRf ∂z Rf
dt Rf ⎜⎝ ∂x2

⎛
wD
TB⎞
⎜
+ F ⎟Ciw − λCiw
⎜ d (KDρ + θ) dρtveg ⎟
⎝
⎠

(4.25.)

Az egyenletben az elso tag a diffúziós tag, a második az advektív tag, míg a harmadik
és negyedik tag a 4.17. ill. 4.20.-as egyenletnek megfeleloen alakult.
dC pi
dt

=

f tr

1

t veg Bio

C ps +

Tf B
ρdt veg

T c C iw − λC pi

(4.26.)

ahol Bio a növényre jellemzo felületi suruség (kg/m2), Tc a növény párolgási
együtthatója (L/kg).

dC ds
wD
=
C iw − λC ds
dt
d (K D ρ + θ )

(4.27.)

Az emberi szervezetbe a szennyezett növény fogyasztásával bekerült mennyiség
(inkorporált aktivitás - I) kezdeti értéke (I0; Bq/kg) a következoképpen adható meg:

I0 =

C pi + C ps / Bio

(4.28.a)

1+ λ

Idobeli változását a kikerülésnek köszönhetoen a 4.31.b függvény írja le:
n

I = I 0 * exp ∑ (− akt )

(4.28.b)

a =1
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ahol: n=1,2,3,4,…..∞ (természetes számok sorozata)
k a kiválasztási sebesség [nap-1]
t a beviteli gyakoriság [nap].
Mivel a talaj gyökérzónájában végbemeno folyamatok egyaránt vonatkozhatnak a
folyadék ill. szilárd fázisra, a 4.24. ill. 4.25. összefüggéseket a „teljes” talajtérfogatra ill
tömegre kell vonatkoztatni. Így a fenti egyenletek a következoképpen fognak alakulni:

(1 − ε)ρ s

dCrz
= θvads Ciw − (1 − ε)ρ s C rz − (1 − ε)ρ s λC rz
dt

(4.29.)

⎛ ∂ 2Ciw ∂ 2Ciw ∂ 2Ciw ⎞
dCiw
∂C
⎟ − θwD iw − θvadsCiw + (1 − ε ) ρ s vdesCrz − ελCiw
= θDc ⎜⎜
+
θ
+
2
2
2 ⎟
dt
∂y
∂z
∂z ⎠
⎝ ∂x

(4.30.)

Így értelmeznünk kell a talaj porozitását (ε), ami nem más, mint a pórustérfogat és a
talaj szilárd fázisának térfogatának hányadosa. Tehát, amennyiben telített talajjal van
dolgunk a nedvességtartalom megegyezik a porozitással θ = ε. Ilyenkor a
nedvességtartalmat víztelítettségnek nevezik ( az a maximális vízmennyiség amit a
talaj felvehet ahhoz, hogy a teljes pórustérfogatot betöltse).
Ha a 4.29. és 4.30. egyenleteket összeadjuk, és figyelembe vesszük a 4.10. és 4.11.
összefüggéseket is, a 4.24.-es egyenlet adódik. Az egyenletben Rf a retardációs faktor:

Rf =1+

1−ε
ρs K D
ε

(4.31.)

illetve telítetlen rendszer esetében:

Rf =1+

1−ε
ρs K D
θ

(4.32.)

A 4.28. differenciál-egyenletet, ilyen formában a MODELMAKER program nem tud
megoldani, ezért át kellett alakítani. Az egyenlet analitikus megoldása [35], a
következo formában írható fel:

⎡ ⎛
⎢ ⎜ z − wD
⎢ ⎜⎝ θR f
St
exp ⎢−
C ( x, y , z , t ) =
3
4 Dc t
8πt Dc πt
⎢
⎢
⎢⎣

2
⎤
⎞
⎟
⎥
t
⎟
2
2 ⎥
⎠ − x − y
⎥
4 Dc t 4 Dc t ⎥
⎥
⎥⎦

(4.33.)

ahol C(x,y,z,t) a t idopillanatban, az (x,y,z) pontban számított aktivitás-koncentráció a
gyökérzóna

folyadékfázisában, tekintettel a

4.24.

egyenletben is feltételezett

egyensúlyra. St a forrástag [Bq], Dc a diffúziós állandó [m2/nap] (izotróp esetben,
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feltételezzük

hogy,

a

három

irányra

érvényes

diffúziós

állandók

egyenlok

Dc=Dx=Dy=Dz).
IV.2.1. A növénybeli aktivitás-koncentráció becslése
Tekintsünk egy nagyon kis mérvu kihullást (= 0,05 Bq/m2). Ebben az esetben a modell
által számolt aktivitás-koncentrációk idobeli változása a IV.3. ábrán látható, egy
leveles élelmiszernövényre, irodalmi paraméter-értékekkel [36,37]. Az ábra a rekeszek
aktivitás-koncentrációit mutatja be a megfelelo mértékegységben kifejezve [Bq/kg]
vagy [Bq/m2] vagy [Bq/L].
A növénybeli aktivitás-koncentráción rendszerint azt az aktivitást értjük, ami
élelmiszerként a szervezetbe juthat, azaz a növény eheto részében megtalálható. A
megfogalmazott modell alapján a becsült aktivitás-koncentráció mértéke attól függ,
hogy a növény miként tudja felszívni a talajból a szennyezodést, illetve mennyi
ülepszik ki annak felületére közvetlen és reszuszpenzió utáni kiülepedés folytán, ill.
hogy ebbol a növény eheto részébe mennyi épül be.

IV.3.ábra –A 137Cs aktivitás-koncentráció idobeli változása a rekeszekben

IV.2.2. A növényi fogyasztás következtében megjeleno aktivitás-koncentráció az emberi
szervezetben illetve az ebbol adódó többletdózis számítása
A szennyezett élelmiszernövény elfogyasztásával bevitt aktivitás-koncentrációt is
becsülni tudja a modell. A modellel mintegy egy évnek megfelelo

137Cs

aktivitás-

koncentráció idobeli változását számoltam, a kikerüléstol kezdodoen. A lefutást szintén
a IV.3. ábra mutatja be. Ebben az esetben a növény aktivitás koncentrációja 10-5 Bq/kg
nagyságrendu, amibol a lenyelési dózis könnyen számolható.
Az élelmiszerekbol ill. vízfogyasztásból származó lekötött effektív dózis El a
következoképpen számolható:
(4.34.)
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τ

E l = ∫ K l GC (t )dt
0

ahol

Kl a lenyelési dóziskonverziós tényezo [Sv/Bq]
G a napi élelmiszerfogyasztás [kg/nap v. L/nap]
C(t) a fogyasztott élelmiszer aktivitás-koncentrációja [Bq/kg v. Bq/L]
τ a fogyasztás idotartama [nap].

Néhány hosszú felezési ideju radioizotópra a dóziskonverziós tényezok Kl értékeit a
IV.1. táblázat mutatja be [38]:
IV.1. táblázat- Dóziskonverziós tényezok (Kl) a fontosabb hosszú felezési ideju radioizotópokra

Nuklid

Felezési ido
Kl
[év]
csecsemo
[Sv⋅Bq-1]

Kl
gyerek
[Sv⋅Bq-1]

Kl
felnott
[Sv⋅Bq-1]

137Cs
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2,1*10-8

9,6*10-9

1,3*10-8

129I

1.57*107

1,8*10-7

1,7*10-7

1,1*10-7

99Tc

2.13*105

1,0*10-8

2,3*10-9

6,4*10-10

237Np

2.14*106

2,0*10-6

1,4*10-7

1,1*10-7

239,240Pu

24110; 6560

4,2*10-6

3,3*10-7

2,5*10-7

241Am

432

3,6*10-6

2,7*10-7

2,0*10-7

Ha a napi fogyasztás az adott növényre 0,2 kg (évi 60 napon át), 10 µBq/kg céziummal
szennyezett növény lenyelésbol származó effektív dózis ˜ 1 pSv/év felnottekre, míg
gyerekeknél ˜ 5 pSv/év.
Ilyenképpen a modellel lehetoségünk nyílik megbecsülni az emberi szervezetben
fennálló aktivitást ill. dózist (anélkül, hogy az élo szervezeten belüli mozgást
modelleznénk) szennyezett növények fogyasztásával, ha ismerjük a radioaktív
szennyezés forrásának mértékét.
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IV.3. PARAMÉTER ÉRZÉKENYSÉG VIZSGÁLATOK
A modell gyakorlati alkalmazhatóságának eldöntésére az eredményeket elemezni kell,
számításokat kell végezni a bizonytalanság becslésére [38], valamint meg kell
határozni az érzékeny paramétereket. Az alkalmazhatóság legfontosabb feltétele a
modell validálása [39-44].
Környezeti modelleknél ill. radionuklidok migrációjának modellezésénél egyre inkább
elterjed, hogy ne csak magát a modell eredményeit vizsgáljuk meg, hanem keressük
meg a modell „érzékeny pontjait”, azaz mely paraméterek „felelosek” elsosorban a
modell bizonytalanságáért. A környezeti migráció modellezése kapcsán számos
bizonytalansági tényezovel találkozhatunk, így a paraméterek változásával eloidézett
módosítások a végeredményt nagymértékben befolyásolhatják.
A modellezés lépéseibol adódik, hogy annak beviteli elemeit kell megvizsgálnunk, ill.
ezeknek az elemeknek a befolyását az eredményre.
Az úgynevezett „érzékenység analízist” kétféleképpen valósítottam meg:
 megvizsgáltam külön-külön minden egyes paraméter adott mértéku (± 10 %-os)
változásának befolyását a végeredményre. Azon paramétereknek, amelyek

a

legnagyobb eltérést eredményezték a választott kiindulási értékhez (default) képest, a
legnagyobb érzékenységet kell majd tulajdonítani, míg más kevésbé „hatékony” input
paraméterek a végeredményt kisebb mértékben befolyásolják majd.
 a modell paraméter-értékeit a lehetséges (gyakorlatban eloforduló) teljes
értéktartományban változtattam. A végeredményben így kapott százalékos változást
az irodalom „szenzitivitás index”-nek nevezi.
IV.3.1. Alkalmazható számítási módszerek
Az érzékenység vizsgálatra alkalmas módszerek lehetnek analitikus és numerikus
módszerek egyaránt.
A hagyományos analitikus módszerek iteráción alapulnak, amikor is a modell
futtatását többször ismételjük. Az analitikus módszerek a viszonylag egyszeru
modelleknél

alkalmazhatóak

sikerrel,

mivel

ezek

alkalmazása

bonyolultabb

modelleknél a szimulációs ido megtöbbszörözodését eredményezheti.
Bonyolultabb esetekben, amikor az analitikus módszer nem vezet megoldáshoz, vagy a
futtatása nem lehetséges, numerikus módszerek (elsosorban Monte Carlo módszer)
használatát is lehetové teszi a MODELMAKER programcsomag, új 4.0. verziója.
IV.3.2.Az érzékenység vizsgálat eredményei
Mind az analitikus mind a numerikus módszerrel végeztünk érzékenység vizsgálatot.
 Elobbivel adott változást eloidézve a paramétereken (± 10 %), figyeljük a
végeredmény (HUMAN rekesz által inkorporált aktivitás) módosulását.
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A mintegy 25 futtatás közül az érzékenyebb paraméterek hatását: B, Bio, ftr, cons,
tgr=tveg, thw a IV.4-IV.9. ábrák mutatják be.
Megjegyzendo, hogy a program lehetové teszi minden rekeszre az érzékenység
vizsgálatot, azonban ebben az esetben foként a végeredményre gyakorolt hatást
akartuk megállapítani egy teljes köru (minden paramétert átfogó) vizsgálat alapján.

IV.4.ábra A “Human” rekesz érzékenysége a B (növényi

IV.5. ábra A “Human” rekesz érzékenysége a Bio (növényi felületi

terméshozam) változtatásának hatására

suruség) változtatásának hatására
HUMAN

Human versus B

9,0E-05

HUMAN:B=2,45
HUMAN:B=2,5

1,00E-04

8,0E-05

HUMAN:B=2,55
HUMAN:B=2,6

8,00E-05

HUMAN:B=2,65

6,00E-05

HUMAN:B=2,7
HUMAN:B=2,75
HUMAN:B=2,8

7,0E-05

Human (Bq)

Human (Bq)

1,0E-04

HUMAN:B=2,35
HUMAN:B=2,4

1,20E-04

HUMAN
HUMAN:Bio=0,72
HUMAN:Bio=0,736
HUMAN:Bio=0,752
HUMAN:Bio=0,768
HUMAN:Bio=0,784
HUMAN:Bio=0,8
HUMAN:Bio=0,816
HUMAN:Bio=0,832
HUMAN:Bio=0,848
HUMAN:Bio=0,864
HUMAN:Bio=0,88

Human versus Bio

HUMAN:B=2,3

6,0E-05
5,0E-05
4,0E-05

4,00E-05

3,0E-05
2,0E-05

2,00E-05

1,0E-05

0,00E+00

19
1

17
4

15
7

13
9

12
2

87

10
4

70

52

35

0

17

87
10
4
12
2
13
9
15
7
17
4
19
1

70

52

35

0

17

0,0E+00

Ido (nap)
Ido (nap)

IV.6.ábra A “Human” rekesz érzékenysége az ftr (növényi

IV.7.ábra A “Human” rekesz érzékenysége a cons (napi

transzlokációs faktor) változtatásának hatására

fogyasztás) változtatásának hatására

Human versus ftr

Human versus cons

HUMAN

1,00E-04

HUMAN

HUMAN:ftr=0,9

9,00E-05

HUMAN:cons=0,18

1,20E-04

HUMAN:ftr=0,94

HUMAN:cons=0,188

8,00E-05

HUMAN:ftr=1,02

7,00E-05

HUMAN:ftr=1,06

HUMAN:cons=0,204
HUMAN:cons=0,212

HUMAN:ftr=1,1

6,00E-05

HUMAN:cons=0,196

1,00E-04
8,00E-05

Human (Bq)

Human (Bq)

HUMAN:ftr=0,98

5,00E-05
4,00E-05
3,00E-05
2,00E-05

HUMAN:cons=0,22

6,00E-05
4,00E-05
2,00E-05

1,00E-05

Ido (nap)

19
1

17
4

15
7

13
9

12
2

10
4

87

70

52

35

0

17

87
10
4
12
2
13
9
15
7
17
4
19
1

70

52

35

0,00E+00

17

0

0,00E+00

Ido (nap)

IV.8.ábra A “Human” rekesz érzékenysége az tgr=tveg (növény

IV.9.ábra A “Human” rekesz érzékenysége az thw (meteorológiai

vegetásiós ideje) változásának hatására

felezési ido) változásának hatására
Human versus thw

Human versus tgr

HUMAN

HUMAN
HUMAN:tgr=32,0

1,00E-04

9,00E-05

HUMAN:tgr=33,2

9,00E-05

HUMAN:thw=13,72

8,00E-05

HUMAN:thw=14,28

HUMAN:thw=13,16

HUMAN:tgr=34,4

8,00E-05

HUMAN:tgr=35,6
HUMAN:tgr=36,8

6,00E-05

HUMAN:tgr=38,0

HUMAN:thw=15,4

5,00E-05
4,00E-05

6,00E-05
5,00E-05
4,00E-05

3,00E-05

3,00E-05

2,00E-05

2,00E-05
1,00E-05

1,00E-05

19
1

17
4

13
9
15
7

12
2

10
4

87

70

52

35

0

19
1

17
4

15
7

12
2

13
9

10
4

87

70

52

35

17

0,00E+00

0,00E+00

0

HUMAN:thw=14,84

7,00E-05

Human (Bq)

7,00E-05

17

Human (Bq)

HUMAN:thw=12,6

1,00E-04

Ido (nap)

Ido (nap)

IV.4-IV.9. ábrák- Érzékenység vizsgálat eredményei ± 10 %-os paraméterváltozásra
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Az ábrákon bemutatott paraméter érzékenység vizsgálat egy nagyon alacsonyszintu
(0,05 Bq/m2), pillanatszeru kikerülésnek felel meg, amikor talaj és növényi szennyezés
egyaránt történik, ill. a szennyezodés pillanatában a növény kifejlett állapotban van és
fogyasztható.
 Amennyiben a paraméterek értékét a lehetséges legkisebbtol a legnagyobb
értékig változtatjuk (az irodalomban észlelt értékekbol állapítjuk meg), a
szenzitivitás index (SI) értékét számíthatjuk ki az egyes paraméterekre.
Ez a következo összefüggéssel fejezheto ki:

SI = Vmin + Vmax

(4.35.)

ahol a minimum érték (Vmin) kifejezheto mint:

Vmin = (1 −

Amin
) *100
A

(4.36.)

a maximum érték (Vmax) mint:

Vmax = (1 −

A
) *100
Amax

(4.37.)

Az összefüggésekben A a paraméter alapértékének megfelelo inkorporált aktivitás,
Amin ill. Amax a legnagyobb eltérés az alapértékkel számított inkorporált aktivitáshoz
képest

a

paraméter

értékintervallumának

határain

(minimumában

illetve

maximumában).
A paraméterek alapértékét illetve a szenzitivitás index meghatározására alkalmazott
paraméter értékintervallumot a IV.2. táblázat tartalmazza.
Ebben az esetben, nagyobb mérvu spontán kikerülést (1 MBq/m2) modelleztünk, hogy a
kisebb értéku szenzitivitás indexel rendelkezo paramétereket is jól tudjuk érzékelni ,
amely a kifejlodött, de még nem fogyasztható növényt és a talajt egyaránt szennyezi.
Az idointegrált aktivitás a „Human” rekeszre, csak a fogyasztás napjától kezdodoen
lesz aktuális. Ilyenkor a fenti ábráktól eltéro aktivitás koncentráció-változást kapunk
és a paraméter érzékenység is ezek szerint fog alakulni (IV.10-16. ábrák).
Ezek közül a IV.16. ábra –nem kimondottan érzékenység vizsgálatot jelképez- egy
felületes becslést ad arra az esetre, ha nem Cs-137-et modelleznénk hanem más
nuklidot (a nuklid felezési idejét módosítjuk), anélkül, hogy az izotóp-specifikus
paramétereket változtatnánk.
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IV.2. táblázat - Az érzékenységvizsgálatban felhasznált paraméterek alapértékei és értékintervallumai

Paraméter
alpha [m2/kg]
B [kg/m2]
Bio [kg/m2]
Cons [kg/nap]
Dc [m2/nap]
ds [m]
droot [m]
ε [-]
F [nap/m]
grad h
K1 [m/nap]
KD [L/kg]
ros [kg/m3]
Tf [-]
θ [-]
tcons [nap]
tveg [nap]
th [nap]
theta [-]
thw [nap]
Wsoil [kg/m2]
vd [m/nap]

Alapérték
0,2
2
0,8
0,2
8,64E-4
0,005
0,1
0,3
1,2E-6
0,0015
0,02
100
1400
2
0,14
35
30
11012
0,14
14
240
1750

Értéktartomány-SI-hez
0,1-0,3
0,01-3
0,3-1,3
0,05-0,5
2-10E-4
0,001-0,1
0,08-0,2
0,1-0,6
1E-7-1E-5
0,001-0,005
0,01-0,03
0,5-200
1300-1700
0,01-10
0,03-0,4
30-100
25-100
1E+0-1E+10
0,1-0,5
10-20
200-400
1500-1800

IV.10.ábra A “Human” rekesz érzékenysége az „alpha”

IV.11.ábra A “Human” rekesz érzékenysége a „B” (növényi

(növényi felfogási tényezo) változásának hatására

terméshozam) változásának hatására
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IV.12.ábra A “Human” rekesz érzékenysége a „cons” (napi

IV.13.ábra A “Human” rekesz érzékenysége a „thw”

fogyasztás) változásának hatására

(meteorologiai felezési idováltozásának hatására

IV.14.ábra A “Human” rekesz érzékenysége a „Tf” (átviteli

IV.15.ábra A “Human” rekesz érzékenysége a „Kd”

tényezo) változásának hatására

(megoszlási hányados) változásának hatására

IV.16.ábra“Human” rekesz érzékenysége a „th” (felezési ido)
változásának hatására

IV.10.-IV.16.ábrák –Paraméter érzékenység vizsgálat a szenzitivitás index (SI) alapján

A 25 szimulációból számított szenzitivitás index alapján elvégeztem a paraméterek
osztályozását (lásd IV.3. táblázat).
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Minél nagyobb a szenzitivitás index értéke, a paraméter annál nagyobb hatást
gyakorol a végeredményre (a „Human” rekeszre számított adott idoponthoz tartozó
inkorporált aktivitásra).
A

százalékos

járulékuk

ábrázolásával

tisztább

képet

kapunk

a

pontosabb

meghatározásuk fontosságára ill. fontossági sorrendjére (lásd IV.17. ábra).
Ennek alapján elmondható, hogy a modell a legérzékenyebb a „cons”, „thw”, „TF”, „Kd”,
„alpha”, „B” és „th” paraméterekre.
IV.3. táblázat - A paraméterek osztályozása a szenzitivitás index alapján

SI
Paraméter
alpha
B
Bio
cons
d
ds
epsilon
F
gradh
K1
Kd
ros
th
thar
thw
vd
Tf
theta
Összes többi

<0,1%

0,1-2%

2-10%

nem
érzékeny

gyengén
érzékeny

kevésbé
érzékeny

10-50%

50-100%

>100%

érzékeny

nagyon
érzékeny

Különösen
érzékeny

66
29
3,3
135
2,5
0,50
2,7
5,10
3,20
3,60
88
1,7
106
4,3
133
1,1
64
5,30
<0,1

SI

alpha; 10,09
Kd; 13,45

Tf; 9,78

B; 4,43
theta; 0,81
F; 0,78
thar; 0,66

gradh; 0,49

K1; 0,55
Bio; 0,50

epsilon; 0,41

Más; 1,79

th; 16,20

d; 0,38
ros; 0,26
vd; 0,17
cons; 20,63

ds; 0,08

thw; 20,33

IV.17. ábra - A szenzitivitás index szerint osztályozott paraméterek járuléka az érzékenységhez
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A

Monte

Carlo

szimulációval

foleg

a

paraméterek

értékmegoszlásának

típusfüggvényeit határoztam meg. A szimuláció pontszeru becslést tesz lehetové, azaz
minden egyes idopillanatra (mintapontra) elvégezheto egy-egy vizsgálat.
Mivel az aktivitás számításkor kiderült, hogy az idointegrált rekeszbeli aktivitás nem
mutat

oszcilláló

tendenciát,

ezért

az

optimális

paraméter

eloszlásfüggvény

kiválasztására a rekeszt három különbözo mintapontban vizsgáltam. A három pontban
elvégzett érzékenység vizsgálat elegendo volt arra, hogy megfigyelheto legyen az
idobeli változás ugyanazon paraméter hatására, ugyanazon rekeszre a teljes
futamidore vonatkozóan. Ezek a pontok a futamido (t) elso, az élelmiszerfogyasztás
elso (a futamido 35 és 62-ik napja között) és a futamido 100-ik napja.
A Monte Carlo szimuláció végrehajtása elott elemzést végeztem az optimális sorsolások
számának meghatározására. Ennek érdekében, ugyanazt a feladatot oldattam meg a
programmal (a Human (t=60) méropontra eloszlásfüggvényt illesztettem, normál
eloszlású napi élelemfelvétel (cons) hatására) több sorsolási szám esetére (trial:100,
1000, 2000, 10000).
A szimulációval kapott hisztogrammok a IV.18. ábrán láthatók.
10000

Gyakoriság

1000

Trial=10000

100

Trial=2000
Trial=1000
Trial=100

10

69
2

66
0

62
8

59
6

56
4

53
2

50
0

46
8

43
6

40
4

37
2

34
0

30
8

1

Aktivitás (Human(t=60))

IV.18. ábra – Monte Carlo szimuláció a sorsolások számának függvényében

Ennek alapján megállapíthatjuk, hogy a már kisebb (mintegy 1000-es) sorsolási szám
is kielégíto elemzést szolgáltat. A sorsolások számának további növelése csak kis
mértéku javulást eredményez. Ezért a szimulációknál 1000-es sorsolási számot
használtunk, így elkerülve a futamido felesleges meghosszabbodását.
Az optimális paraméter eloszlásfüggvény kiválasztására a rekeszt három különbözo
mintapontban vizsgáljuk meg.
A továbbiakban bemutatok egy tetszolegesen kiválasztott idopontra vonatkozó
szimulált eloszlássorozatot, amelyet

egy

különbözo eloszlásfüggvények alkalmazásával.
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kiválasztott paraméterre készítettem

Legyen a megfigyelt rekesz a „Human”. Eloállítjuk a „Human” rekesz -adott
idopillanatra jellemzo- aktivitásához tartozó eloszlásfüggvényt úgy, hogy a napi
fogyasztás (cons) paraméter értékintervallumát különbözo elozetesen megválasztott
eloszlásfüggvényekkel írjuk le. Ezen eloszlásfüggvényekkel az adott paraméterre
Monte Carlo szimulációt végzünk. A véletlenszeruen generált értékek felhasználásával
kapott hisztogrammok (a „Human” rekeszre t=60nap méropontban számított
inkorporált aktivitás eloszlásfüggvényei) a IV.19-IV.25. ábrákon láthatók.
IV.19. ábra - A “Human” rekesz érzékenysége normális eloszlású

IV.20.ábra - A “Human” rekesz érzékenysége háromszög eloszlású

napi fogyasztás mellett

napi fogyasztás mellett

IV.21.ábra - A “Human” rekesz érzékenysége lognormális

IV.22.ábra - A “Human” rekesz érzékenysége Weibull eloszlású

eloszlású napi fogyasztás mellett

napi fogyasztás mellett

IV.23.ábra - A “Human” rekesz érzékenysége gamma eloszlású

IV.24.ábra - A “Human” rekesz érzékenysége béta eloszlású napi

napi fogyasztás mellett

fogyasztás mellett
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IV.25. A “Human” rekesz érzékenysége egyenletes eloszlású napi
fogyasztás mellett

IV.18.-IV.25. ábrák -Monte Carlo szimuláció a napi fogyasztás (cons) eloszlásfüggvényének
megállapítására

Az vizsgált paraméter legmegfelelobb eloszlásfüggvényét a „Human” rekeszre kapott
hisztogrammok statisztikai adatai alapján határozzuk meg.
Az ábrák értékelését legegyszerubben vizuális úton végezhetjük el. Bonyolultabb
esetekben, amikor a vizuális módszer nem kielégíto, ill. nem sikerül kiválasztanunk a
„legjobb” eloszlásfüggvényt, megvizsgáljuk a hisztogrammok statisztikai adatait, és
azok kiértékelésével döntjük el a legmegfelelobb eloszlásfüggvényt.
A statisztikai feldolgozó eljárások lehetnek modellfüggetlen ill. modellfüggok [35].
A modellfüggetlen eljárásoknál a leíró statisztika általánosságában írja le az adatsort:
átlagot, varianciát és egyéb hasonló értékeket.
A modellfüggo statisztika esetén paraméterbecslés történik, legkisebb négyzetillesztés
stb.
Esetünkben

a

modellfüggetlen

statisztika

következo

fogalmait

alkalmazzuk:

átlagérték, variancia, a szórás, variációs együttható, eltérés átlagértéke, a középérték
és a módusz ill. a görbét jellemzo ferdeség és lapultság.
A félreértések elkerülése végett, a MODELMAKER program 4.0. által használt
statisztikai jellemzok értelmezését a 2. Függelékben adjuk meg, tekintettel lévén
[45,46]-ra is.
Esetünkben a IV.4. táblázatban található, fentebb bemutatott hisztogrammok
statisztikai adatainak értékét is figyeltük az elemzett paramétereknél.
Az ábrák alapján ill. a hozzátartozó statisztikai adatok alapján megállapíthatjuk, hogy
a végeredmény szempontjából a napi fogyasztás (cons) paraméter értékeire legjobban
illesztheto eloszlásfüggvény a normális eloszlásfüggvény.
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145,28

418,32

0,1461

356,87

72

357,12

Háromszög

Egyenletes

Weibull

Béta

Gamma

Lognormális

708,9

18390

719,93

8360,1

594,3

1256,8

509,19

5238

509,79

1175

505,25

629

504,78

660,97

328,57

Normális

Max
Átlag

Min

típus

Eloszlás

507,22

4657,8

508,13

830,23

505,13

604,5

505,66

Módusz

Átlag

2901

1,2e+7

2846,4

1,294e+6

2545,5

54871

2541,8

Variancia
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COV

0,10578

0,67427

0,10465

0,96813

0,09985

0,37241

0,09987

IV.4. táblázat – A hisztogrammok összesített statisztikai adatai

53,861

3531,8

53,351

1137,5

50,453

234,25

50,417

SD

42,311

2749,1

42,861

844,26

43,424

192,37

40,31

ADev

1,7032

111,69

1,6871

35,972

1,5955

7,4075

1,53943

MSE

0,35406

1,0497

0,1773

1,8505

0,036702

0,34038

-0.01865

Skewness

0,22874

0,86132

0,052332

4,8588

-1,1844

-0,58105

0.07584

Kurtosis

Ha összevetjük a három mintapontra kapott eredményeket, azt fogjuk tapasztalni, hogy
mindhárom esetben a paraméter értékeloszlás optimális típusfüggvénye ugyanaz, a
futamido alatt nem változik.
A modell bemeno paramétereire végzett mintegy hatszáz Monte Carlo szimulációs
futtatás során észlelt, leginkább jellemzo eloszlási típusfüggvényt a következo
IV.5.táblázatban foglaltuk össze. A meghatározott eloszlásfüggvényt részben a vizuális
módszerrel kaptuk, részben a IV.4. táblázatban kapott átlag, variancia, standard
deviáció, eltérés átlagértékei alapján határoztuk meg.
IV.5. táblázat –A modellparaméter értékekhez tartozó optimális eloszlásfüggvény

Paraméter
alpha
Bio [kg/m2]
B [kg/m2]
cons
ds [m]
Dc [m2/day]
ε [-]
F [nap/m]
grad h
K1[m/nap]
KD [L/kg]
Tf [-]
theta [-]
th
tveg [nap]
thw [nap]
Wsoil [kg/m2]
vd [m/nap]

Eloszlásfüggvény
Normál
Lognormális
Normál
Béta
Normál
Béta
Gamma
Egyenletes
Egyenletes
Egyenletes
Lognormális
Lognormális
Weibull
Gamma
Egyenletes
Normál
Normál
Háromszög

Ennek alapján elmondható, hogy a leggyakoribb eloszlásfüggvény a normál eloszlás.
Több esetben adódott a lognormális ill. egyenletes eloszlás a legmegfelelobbnek, ritkán a
Weibull, béta, gamma, és háromszög eloszlástípusok.
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IV.4. BIZONYTALANSÁG-BECSLÉS
IV.4.1. A bizonytalansági vizsgálat lépései
Egy teljes köru bizonytalanság vizsgálat lépéseit a következoképpen foglalhatnánk
össze:


az értékelés végpontja (célja);



a paraméterek bizonytalanságának megállapítása;



a maximum értékek megállapítása;



a paraméter értékeinek megoszlástípusának meghatározása;



a paraméterek közti összefüggések feltérképezése;



analitikus

és

numerikus

módszerek

használata

egy

megfelelo

megoszlási

típusfüggvény megállapításához;


paraméterek

osztályozása

a

bizonytalansághoz

való

hozzájárulásuk

alapján

érzékenység analízis elvégzésével;


újabb adatok a legfontosabb (érzékenyebb) paraméterekre és a lépések ismétlése;



a teljes bizonytalanság vizsgálat eredményeinek értékelése.

Mint a fenti felsorolás is mutatja, egy átfogó bizonytalansági vizsgálathoz hozzátartozik
a paraméter érzékenység vizsgálat is, itt azonban ezt a lépést különös fontosságára lévén
tekintettel a IV.3.-as alfejezetben tárgyaltuk. Így a továbbiakban csak magára a
bizonytalanság-becslésre térünk ki.
A modellbizonytalanságok forrása lehet:
-

a paraméterek bizonytalansága, szórása

-

a matematikai módszerek bizonytalansága

-

az elírásokból illetve téves kódolásokból származó bizonytalanság.

Ezek a tényezok mind befolyásolják az eredmények megbízhatóságát és ennek
következtében

a

modell

használhatóságát.

Ezért

válik

szükségessé

a

modell

eredményeihez tartozó bizonytalanság becslése.
IV.4.2. Bizonytalanság vizsgálati módszerek
A kapott eredmények megbízhatóságát illeto kérdésekre akkor kapunk választ, ha
becsüljük az eredmények bizonytalanságát ill. adott konfidenciaszint mellett a modell
eredményeihez tartozó konfidencia intervallumot. Gyakran elofordul, hogy az input
adatoknak szórása van ill. azokat egyetlen érték helyett gyakran egy értéktartománnyal
fejezzük ki, amelyhez adott eloszlási függvény tartozhat.
A bizonytalansági módszerek rendszerint A és B típusúak lehetnek. Elozot empirikusan
számoljuk, míg a B típust méréstechnikai megfontolások figyelembevételével vezetjük le.
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IV.4.3. A bizonytalansági vizsgálatok eredményei
 A paraméterek bizonytalansága
Esetünkben

a

paraméterek

A

típusú

bizonytalanságából

származó

modell-

bizonytalanság számítását végeztük el minden egyes rekeszre, úgy hogy mindig két-két
esetre vizsgáltuk meg a bizonytalanságot:
1. amikor egy adott rekeszre, a közvetlenül ható paraméterek szórását vettük
figyelembe –a továbbiakban ezek az „elsodleges paraméterek”;
2. amikor egy adott rekeszre az összes paraméter szórásából számoltuk az adott rekesz
eredményének bizonytalanságát.
Ezenkívül, néhány esetben az adott rekeszre közvetlenül nem ható, de azt befolyásoló
paraméterek szórását is tanulmányoztuk.
A IV.6. táblázat a bizonytalanságbecsléshez figyelembe vett elsodleges paramétereket
mutatja be minden rekeszre külön-külön.
IV.6. táblázat - A rekeszek aktivitásához tartozó bizonytalanságbecsléshez felhasznált paraméterek

Figyelembe vett paraméterek a bizonytalanságbecsléshez

Rekesz
αB
Talaj felszín
**
Növény felszín * *
Növény(eheto * *
rész)
Talaj(szilárd)
Talaj(pórusvíz)
Ember

Bio

dm ε F ftr gradh

d Dc

*

*
*

*

*
*
*

*
*

thar

vd

*
*

*
*
*

*
*

*

*

*
*

*

*
*

*
*

*

*

*

*

Mint látható a paraméterek bizonytalansága okozta végso bizonytalanság számításakor,
minden egyes rekeszre 5-10 elsodleges paramétert vettünk figyelembe, ill. minden
esetben számoltuk az összes paraméter okozta bizonytalanságot is.
A jelentosebb eredményeket a IV.26-IV.33. ábrák mutatják be a különbözo rekeszekre.

IV.26. ábra- Az élo szervezetbe lenyeléssel bekerülo inkorporált

IV.27. ábra - Az élo szervezetbe lenyeléssel bekerülo inkorporált

aktivitás idobeli változása a cons hibájának figyelembevételével

aktivitás idobeli változása az összes paraméter
figyelembevételével
HUMAN idobeli változása (konfidencia intervallum az összes paraméter
hibájával)

HUMAN idobeli változása (konfidencia intervallum a cons hibájával)
2,30E-03

2,50E-03

2,10E-03
1,90E-03

2,00E-03

HUMAN

1,30E-03
1,10E-03

Human (Bq)

Human Bq

1,70E-03
1,50E-03

9,00E-04

1,50E-03

HUMAN
1,00E-03

5,00E-04

7,00E-04
0,00E+00

5,00E-04
0

50

100

150

200

250

300

350

0

400

50

100

150

200
Ido (nap)

Ido (nap)
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Ws

*

*
*

*

*
*

cons K ρ ρs Tc tgr θ thw

*

250

300

350

400

*
*

IV.28. ábra - A pórusvíz (Interst-water) rekesz aktivitás-

IV.29. ábra - A pórusvíz (Interst-water) rekesz aktivitás-

koncentráció idobeli változása az elsodleges paraméterek

koncentráció idobeli változása az összes paraméter

figyelembevételével

figyelembevételével

Interst_water idobeli változása (konfidencia intervallum az
elsodleges paraméterek hibájával)

Interst_water idobeli változása (konfidencia intervallum az összes
paraméter hibájával)
1,20E-02

1,20E-02

1,00E-02

8,00E-03

Interst_water
6,00E-03

4,00E-03

Interst_water (Bq/L)

Interst_water (Bq/L)

1,00E-02

8,00E-03

Interst_water

6,00E-03
4,00E-03

2,00E-03

2,00E-03

0,00E+00

0,00E+00
0

50

100

150

200

250

300

350

0

400

50

100

150

200

250

300

350

400

Ido (nap)

Ido (nap)

IV.30. ábra - A növényi szövet (Plant-tissue) rekesz aktivitás-

IV.31. ábra - A növényi szövet (Plant-tissue) rekesz aktivitás-

koncentráció idobeli változása az ülepedési paraméterek

koncentráció idobeli változása az összes paraméter

figyelembevételével

figyelembevételével
Plant_tissue idobeli változása (konfidencia intervallum az összes paraméter
hibájával)

Plant_tissue idobeli változása (konfidencia intervallum az ülepedési
paraméterek hibájával)
5,0E-03

8,0E-03

4,5E-03

7,0E-03
6,0E-03

3,5E-03
3,0E-03

Plant_tissue

2,5E-03
2,0E-03
1,5E-03

Plant-tissue (Bq/kg)

Plant-tissue (Bq/kg)

4,0E-03

5,0E-03

Plant_tissue

4,0E-03
3,0E-03
2,0E-03

1,0E-03
1,0E-03

5,0E-04

0,0E+00

0,0E+00
0

50

100

150

200

250

300

350

0

400

50

100

150

200

250

300

350

400

Ido (nap)

Ido (nap)

IV.32. ábra - A növényi felület (Plant-surface) rekesz aktivitás-

IV.33. ábra - A talaj felület (Soil-surface) rekesz aktivitás-

koncentráció idobeli változása a fobb paraméter

koncentráció idobeli változása az összes paraméter

figyelembevételével

figyelembevételével

Plant_surfaceidobeli változása (konfidencia intervallum a fobb
paraméter hibájával)

Soil_surface idobeli változása (konfidencia intervallum az összes
paraméter hibájával)
2,50E-02

1,40E-02
1,20E-02

8,00E-03

Plant_surface
6,00E-03
4,00E-03

Soil-surface (Bq/m2)

2

Plant-surface (Bq/m )

2,00E-02
1,00E-02

1,50E-02

Soil_surface
1,00E-02

5,00E-03
2,00E-03
0,00E+00

0,00E+00
0

50

100

150

200

250

300

350

400

0

Ido (nap)

50

100

150

200

250

Ido (nap)

IV.26-IV.33. ábrák – A modell rekeszeihez tartozó bizonytalanság
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300

350

400

Az ábrák alapján illetve az elvégzett adatfeldolgozás során a következo megállapítások
tehetok:
 Az elvégzett bizonytalanság becslési eljárás segítségével meghatároztam a modell
legbizonytalanabb pontjait, ahol a szórás a legnagyobb.


A számítás segít megállapítani, hogy mennyire pontos a modellünk ill. maga a

modellezés. Ebben a becslésben csak a modell paramétereinek tulajdonítható szórást
vettem figyelembe.
 A számított adatok arra utalnak, hogy a legnagyobb bizonytalansággal a "Human"
rekeszt tudjuk becsülni, az ennek megfelelo szórás 27 és 53 % között mozog. A
növény (belso) eheto részének aktivitása szintén nagy szórást mutat (53 %). A talajon
át történo mozgás rekeszeit: a gyökérzóna szilárd és folyadék fázisát meglehetosen
nagy pontossággal tudjuk becsülni. Esetükben az eredmények szórása csak 3-7 %.
Ennél valamivel nagyobb bizonytalanság adódik a talaj és növény felszíni
koncentrációjának becslésekor (1-10 %).
Említést érdemel továbbá az a tény, hogy míg a "Human" rekesz esetében a „hi”
fogyasztási tényezo (human intake) paraméter bizonytalansága mintegy ± 2,5 %-os
konfidencia intervallumhoz fog vezetni, az összes paraméter figyelembevétele esetén ez
20-50 %-ra is növekedhet (IV.26-27 ábra), addig az "Interst-water" esetében a
konfidencia intervallum ± 3 % az elsodleges paraméterek ill. ± 6-7 % az összes paraméter
figyelembevételével (IV.28-29 ábra). A "Plant-tissue" rekeszt szintén elég nagy
bizonytalansággal tudjuk becsülni az összes paraméter szórását figyelembe véve,
ellentétben azzal az esettel, amikor csak az ülepedés utáni transzlokációt befolyásoló
paraméterek szórásából számoljuk a rekesz bizonytalanságát (lásd IV.30-31. ábra).
Ugyanakkor a növényi és talajfelület aktivitását meglehetosen pontosan tudjuk becsülni
(± 3 %). (lásd IV.32-33. ábra).
 A matematikai módszer bizonytalansága
A matematikai módszer bizonytalanságát az alkalmazott integrálási módszerek
összehasonlításával végeztem el, úgy hogy ugyanazt a feladatot oldattam meg a
programmal a lehetséges integrálási módszerekkel (Euler, középpontok módszere,
Runge-Kutta, ill. Bulirsch-Stoer) figyelvén a kapott eltéréseket (lásd IV.34. ábra).

53

1.01

1.005

1

0.995

0.99
Euler
Mid-point

0.985

Bulirsh-Stoer
Runge-Kutta
0.98

0.975
35

55

75

95

115

135

155

175

195

IV.34. ábra - Az integrálási módszerek összehasonlításával kapott eltérések a Runge-Kutta módszerhez
képest

 Ennek alapján elmondható, hogy az alapértelmezett Runge-Kutta módszerhez képest
a

különbözo integrálási módszerek a

felállított differenciál-egyenletrendszer

megoldására mindössze 1-3 %-os eltérést mutatnak, és azt is csak a modell futtatási
idejének elso szakaszában.
 Következésképpen az alkalmazott matematikai-módszer a felsorolt és kipróbált
módszerek között jónak tekintheto.
 Az elírásokból illetve téves kódolásból származó bizonytalanságot nem becsültük,
az azonban kijelentheto, hogy ennek a tényezonek köszönheto bizonytalanság
több nagyságrendu is lehet és a modell validálásával illetve optimalizálásával
küszöbölheto ki.
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IV.5. A MODELL VALIDÁLÁSA ÉS OPTIMALIZÁLÁSA
A legjobb módszer a modell megbízhatóságának az értékelésére a modell validálása* ,
amikor a modell számított eredményeit összevetjük több független adatsorral.
IV.5.1. Validálási eljárások
A validálást két alapveto módon végezhetjük el:
1. a modellszámítások összevetése más modellek eredményeivel [39] (ha lehet,
akkor elozoleg validált modellek eredményeivel). Erre a módszerre jó példa még a
VAMP, BIOMOVS ill. BIOMASS (WD01 és WD02) nemzetközi tanulmányok [4044]. Elozo kettonek a csernobili baleset kapcsán végzett modell-összemérési
gyakorlat a témája, az utóbbi BIOMASS két nemzetközi tanulmány a radioaktív
hulladékkal kapcsolatosan.
2. a modellszámítások összevetése gyakorlati adatokkal. Ilyenkor a gyakorlati
adatokat általában szennyezési kísérletek eredményei szolgáltatják. Ezek a
kísérletek technikájukat illetoen két típusúak lehetnek: nyílt területen illetve
laboratóriumi

körülmények

között

végzett

kísérletek.

Az

elso

esetben

környezetszennyezés elkerülése végett mérnöki gátakkal határolják le a
területet. Az utóbbi hátránya, hogy nem szimulálják a valós környezeti
hatásokat, viszont teljes mértékben kiküszöbölik a környezeti szennyezést.
Ebben

az

esetben a

második módszerrel történo validálást alkalmaztuk,

az

eredményeket gyakorlati eredményekkel vetettük össze.
A gyakorlati adatokat nyílt területen történo szennyezési kísérletekkel határozták meg.
IV.5.2. A modell validálása
 A szennyezési kísérlet
A gyakorlati adatokat szolgáltató szcenáriót a szarvasi Halászati és Öntözési
Kutatóintézetben végezték 2001-ben,

134Cs

hordozómentes izotóppal, CsCl vizes

oldatával (10 mm csapadéknak megfelelo oldatmennyiséggel). A kísérlet tárgya a saláta
mint élelmiszernövény volt.

Vetés ido: 2001. május 10.
Betakarítás ideje, mintavétel ideje: 2001. július 11.
Salátafajta: Attrakció
Talajtípus: öntés-réti talaj.

*

Itt a „validálás”- a modellezési szakcsoport által meghonosodott kifejezésként-, mint a modell
megbízhatóságának igazolására tett összehasonlítási folyamat szerepel. A továbbiakban ennek megfeleloen
értendo.
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A 2,31 MBq aktivitású

134Cs

oldatot kifecskendezték 1 m2 öntés réti talajra, közvetlenül

a vetést követoen [47]. A tenyészido elteltével (60 nap) a kifejlett saláták föld feletti
részét (friss tömeg) automata mintaváltóval ellátott NaI/Tl szcintillációs detektorral és
egy csatornás amplitúdó analizátorral mérték meg, az Eγ1 = 605 keV és Eγ2 = 800 keV
gamma-csúcsok intenzitása alapján. A mintákat 16 x 100 mm perem nélküli, dugóval
ellátott fiolákban mérték.
 A modellszámítás
Az eredetileg talaj- és növényszennyezést leíró modellt, a gyakorlati kísérletnek
megfeleloen módosítottuk, úgy, hogy kizárólag csak talajszennyezést modelleztünk.
Mivel a salátát teljes egészében fogyasztjuk, ezért a növény rekeszekre történo bontása
feleslegessé vált, elegendo volt egyetlen rekesznek megfelelo szerkezetet beiktatni. Így a
4.23. ill. 4.26. egyenletek helyett egyetlen egyenlettel fejeztük ki a növényi aktivitáskoncentrációt (whole plant):

dCwp
dt

= (1− 2 f p )KrsvdCss −

TB
ln 2
Cwp + f Ciw − λCwp
thw
ρdtveg

(4.38.)

A modellvalidáláshoz felhasznált, a gyakorlat során mért paramétereket a következo
IV.7. táblázatban foglaltam össze, a talaj agrokémiai és mechanikai tulajdonságait a 3.
Függelék tartalmazza.

IV.7. táblázat – A validálás során alkalmazott, a gyakorlatban mért paraméterek értékei

Paraméter
Adszorpciós kapacitás 0-20 cm
20-40 cm
40-60 cm
60-80 cm

Validáláshoz alkalmazott érték
43,3
36,1
31,4
29,8

Terméshozam (B)
Átlag havi csapadékmennyiség Május
(mm)
Június
Július

2,54
18,1
18,5
22,4

Megjegyzés: Az adszorpciós kapacitás a KD értékére van hatással, a csapadékmennyiség pedig a talaj
nedvességtartalmát határozza meg.

IV.5.3. A validálás eredményei
A fentebb leírt validálási kísérlet eredményeit összevetettük a modellszámításokkal. Az
eredményeket a IV.8. táblázat ismerteti.
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IV.8. táblázat – A saláta szennyezodése 134Cs-al (mért és számolt eredmények összevetése)

Mért adatok
AktivitásSzórás*
koncentráció
[Bq/kg]
[Bq/kg]
1644
70
1623
54
3799
456
1988
42

Számolt adatok
AktivitásSzórás*
koncentráció
[Bq/kg]
[Bq/kg]
2340

360

* analitikus szórás

A négy mérési adat, négy különbözo szcenáriónak felel meg, négy különbözo hígítású
oldattal. A cézium aktivitását tekintve a kísérletek megegyeznek. Ezért a mért
eredmények átlagát összevetettem a modellben számolt eredménnyel.
A táblázat alapján megállapíthatjuk, hogy a modell a kevés in-situ beviteli paraméter
hiányában is, jó közelítést ad a gyakorlati eredményekhez viszonyítva. A validálást
tovább nehezíti a kevés mérési adat, a modell futásának csak egyetlen pontjában (t=60)
vannak mérési eredmények (pillanatszeru validálás). Ezért a kapott eredményeket jónak
tekinthetjük, de a jövoben történo felhasználása elott javasoljuk a modell validálását
további mérési adatokkal. Mivel a magyarországi körülményeknek megfelelo mérési
adatok száma igen-igen csekély ez a lépés lehet, hogy még sokat várat majd magára.
Ennek megfeleloen, a modell „optimalizálását” sem végezhetjük el. Optimalizáláson a
beviteli paraméterek értékeinek kismértéku szisztematikus változtatását értjük, a
modellszámítások és a gyakorlati adatok minél jobb egyezése (best fit) irányában. A
paraméterek

optimalizálásához

szükséges

ismernünk

az

in-situ

paraméterek

legvalószínubb (kezdeti) értékeit és azok bizonytalanságát. A programcsomag vagy nem
tesz lehetové, vagy hibás optimalizálást fog végezni akkor, ha a beviteli paraméterek
értékei nem ismertek, vagy ha kevés mérési adat áll rendelkezésünkre (negatív
szabadsági fokot eredményez). Az optimalizálás két különbözo módszerrel valósítható
meg: a programcsomag optimalizáló részében a Marquardt és a Simplex optimalizáló
módszerek adnak ehhez segítséget. A kevés mérési adatra lévén tekintettel, további
részletre nem térünk ki az optimalizálást illetoen. Megjegyezzük, hogy a hibás
optimalizálás akkor és csakis akkor küszöbölheto ki, ha a modellt megfelelo számú
mérési adattal vetjük össze. Az optimalizálást követoen, a szisztematikusan változtatott
legjobb egyezésnek megfelelo „új” paraméter értékekkel a modell újrafuttatása lehetové
tenné pontosabb eredmények szolgáltatását, és így nagymértékben hozzájárulna a
modell megbízhatóságához.
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JELMAGYARÁZAT A FEJEZETHEZ
α empirikus felfogási tényezo (m2/kg)
B növényi terméshozam (kg/m2)
Bio növényi felületi suruség (kg/m2)
Cds mélytalaj aktivitás-koncentrációja (Bq/kg)
Ciw pórusvíz aktivitás-koncentrációja (Bq/L)
Cps növényi felület aktivitás-koncentrációja (Bq/m2)
Cpi növény eheto részének aktivitás-koncentrációja (Bq/kg)
Crz talaj gyökérzóna aktivitás-koncentrációja (Bq/kg)
Css talajfelszín felületi aktivitás-koncentrációja (Bq/m2)
d gyökérzóna mélysége (m)
Dc diffúziós állandó (m2/nap)
e gyökérzóna porozitása (-)
F0 kezdeti kihullás (Bq/m2)
fp a kihullás növényi felületre eso hányada (-)
fs a kihullás talaj felületre eso hányada (-)
ftr beépülési tényezo (transzlokációs faktor)(-)
hi napi élelmiszerfogyasztás (kg/nap)
KD megoszlási hányados (L/kg)
Krs reszuszpenziós faktor (m-1)
I a megemésztett aktivitás koncentráció (Bq/nap)
I0 a szervezetbe megkötött aktivitás koncentráció (kikerülés után)(Bq/nap)

λ bomlási állandó (nap-1)
Rf retardációs faktor [-]
ρ talaj surusége (kg/m3)
t a modellezni kívánt idoperiódus (nap)
Tc a növényi levegokicserélodési tényezo [L/kg]
TF átviteli tényezo (transzfer faktor) (-)
thw meteorológiai behatásoknak köszönheto felezési ido (nap)
tgr= tveg a növény vegetációs ideje, növekedési ideje (nap)

θ nedvességtartalom (L/m3, [-])
θ1 talaj víztartalma (L/kg)
vd ülepedési sebesség (m/nap)
wD Darcy sebesség (m/nap)
Ws talaj felületi surusége (kg/m2)
x,y,z koordináta rendszer
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KORSZERU MÉRÉSI ELJÁRÁSOK KIDOLGOZÁSA ÉS
FEJLESZTÉSE HOSSZÚ FELEZÉSI IDEJU MESTERSÉGES
IZOTÓPOK MEGHATÁROZÁSÁRA
A radioaktív környezetszennyezés mérésének illetve felismerésének leggyorsabb módja
azoknak a radionuklidoknak a meghatározása, amelyeknek nagy a mobilitásuk. Ide
azoknak az elemeknek a radionuklidjai sorolhatók, amelyek a légkörbe kikerülést
követoen is viszonylag gyorsan terjednek szét, illetve a levegonél nagyobb suruségu
anyagban is elég mozgékonyak, legyen ez hordozóanyag (transzporter) segítségével vagy
anélkül. Az emberi szervezetre nézve mobilitásukat tekintve fontos radionuklidok és
néhány alapveto tulajdonságuk az II.1. táblázatban találhatók.
A kísérleti munka célja egyes radionuklidoknak a meghatározása (elsosorban

129I

és

99Tc),

illetve korszeru meghatározási módszer kidolgozása és fejlesztése volt. Mivel a

137Cs

is a nagyon mobil izotópok közé tartozik, ennek az izotópnak is a meghatározása

indokolt volna. Azonban tekintettel arra, hogy a meghatározás nem igényel radiokémiai
feldolgozást, csak nagyon különleges esetekben nem elegendo a közvetlen meghatározás
γ-spektrometriás méréssel, ezért a cézium nem képezte alanyát a kísérleti munkámnak.
A cézium esetében amúgy elozetesen ismert jól kidolgozott ammónium-foszfomolibdátos
leválasztáson

alapuló

nagy

érzékenységu

radiokémiai

eljárás

eredményesen

alkalmazható minden típusú minta esetében.
Magyar viszonylatban a modellezéshez szükséges validálási adatok csak

134Cs-ra

ismertek. Ahhoz azonban, hogy a többi hosszú felezési ideju mobil izotóp, mint a
99Tc

129I

és

modellezése validálhatóvá váljék a jövoben, igen érzékeny mérésre van szükség

ezeknek az izotópoknak a meghatározásához. Ezért a továbbiakban a jód és technécium
radiokémiai analízisével foglalkoztunk, ugyanis jóval bonyolultabb radiokémiai feladat
elé nézünk a 129I ill. 99Tc meghatározása esetében.
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V. Irodalmi összefoglaló
V.1. A VIZSGÁLT IZOTÓPOK ALAPVETO NUKLEÁRIS TULAJDONSÁGAI


A

129I

izotóp (T1/2=15,7 millió év) az urán illetve plutónium izotópok hasadásából

illetve a kozmikus sugárzás és a levegoben megtalálható xenon kölcsönhatásából
származik. A reaktor futoelemeiben megtalálható U és Pu izotópokból keletkezett jód
izotóp, illékonysága és mobilitása révén a hutovízbe juthat, innen szivárgásokkal
kerülhet ki, a szennyvizek feldolgozásával pedig megjelenik a hulladékokban is. A

129I

a

környezetbe nukleáris létesítmények víz és levego kibocsátásából, szivárgásokból kerül
ki, de 129I emisszió kíséri a nukleáris robbantásokat és ez alól a föld alatti robbantás sem
jelent kivételt.
Az V.1. táblázat a hosszú felezési ideju radioaktív jódizotóp különbözo forrásokból
származó járulékát mutatja be Európára vonatkozóan [1,2,3,4]:
V.1. táblázat – A különbözo eredetu

129I

aktivitás megoszlás adatai Európára vonatkozóan

Eredet
Természetes (Kozmogén)
50’-60’ évek nukleáris robbantásai
Csernobil
Reaktor-Normál üzem
Reprocesszálás-Légköri kibocsátás
Reprocesszálás- vízi kibocsátás

Aktivitás járulék [%]
<0,02
<1
~1-4
elhanyagolható
<7
~30-90

A jódizotópok általános jellemzoit a V.1. ábra foglalja össze. A

129I

β-bomló izotóp,

melynek lágy, nehezen mérheto kíséro γ sugárzása van. Neutron besugárzás hatására a
129I-ból

jól mérheto, γ-sugárzást is kibocsátó

130I

keletkezik nagy hatáskeresztmetszettel.

Így válik lehetové, hogy megfelelo aktivációs körülmények között (φ= 10 13 n/cm 2s, tb=10
óra), 1Bq

129I-ból

körülbelül 1 MBq

130I

keletkezzen, melyet γ-spektrometriával nagy

érzékenységgel detektálhatunk. A természetben stabil

127I

izotóp található. Ebbol (n,γ)

magreakcióban 128I keletkezik, (n,2n) magreakcióban pedig 126I. Az elobbi magreakció ad
lehetoséget a stabil jódizotóp meghatározására nukleáris módszerrel, így lehetové téve
az izotóparány meghatározását is. A jód gyakori szennyezoje a bróm, melybol (n,γ)
magreakcióban 82Br képzodik.
A jód a hetedik csoport tagjaként a környezetben gyakori elem. Kémiai viselkedését
tekintve halogén, a brómra ill. klórra hasonlít leginkább. Érdekes tulajdonsága az
illékonysága. Gyakorlatilag a jód már 100°C körül szublimál ill. elillan.

60

Hasadási hozam:0,57%
129

(n, γ)
I

7

T1/2=1,57*10 év

I

σ=0,0347E-28 m

2

β

-

β-

T1/2=12,36 óra
129

β
Emax[keV]
154

130

130

Xe

γ, Röntgen
E[keV]
f [%]
29,4
20
29,7
38
33,6
10
39,5
7,5

γ
E[keV]
418
536
668
739

f [%]
34
99
96
83

Xe

β
Emax[keV]
1779

V.1. ábra - A 129I meghatározásában fontos szerepet betölto izotópok nukleáris jellemzoi

A alábbi táblázatban feltüntettem a zavaró magreakciókat is [5].
V.2. táblázat - A jód izotópokhoz tartozó egyéb fontos magreakciók

Egyéb magreakciók
Eγ [keV]
(n, γ)
(n, 2n)
81Br (n, γ)
130I
(n, γ)
127I

128I

127I

126I



442 (17%)
388 (35%)
82Br
776 (83%)
131I
365 (82%)

T1/2
25 perc
13 nap
36 óra
8 nap

σ [E-28 m2]
0.137
0.014
0.077
0.0715

Fajlagos aktivitás
φ=1014n/cm2s tb=8 óra, th=10 óra
3*105 Bq/µg I
3*10-7 Bq/µg I
0,01Bq/µg I
0,01Bq/µg I
4*104 Bq/µg Br
3,2*104 Bq/µg Br
2*10-5 Bq 131I /Bq 129I

A technécium (Z=43, nincs stabil izotópja) jelentosége abból a ténybol adódik, hogy

az amúgy számos radioaktív izotópja közül a 99Tc hosszú felezési ideju (T1/2= 213000 y) βbomló izotóp (Eβmax = 290 keV) és atomreaktorok üzemeltetése során keletkezik. Ezért
fontos meghatározni a keletkezett radioaktív mintákban. Kikerülve a környezetbe a
technécium nagy mobilitásának köszönhetoen átvándorol az élelmiszerláncon és
felhalmozódva akár rákos megbetegedést is eloidézhet jelenlétével.
Kémiai tulajdonságait tekintve d típusú elem, a hetedik csoport tagja. Viselkedését
tekintve hasonlít a szomszédos elemekhez, mint a Mo, Re, kisebb mértékben
hasonlóságot mutat a Mn-nal és a Ru-mal.
Radiokémiai szempontból érdekes tulajdonság a technécium illékonysága oxidált
állapotban (TcO4-), magas homérsékleten. A +7-es oxidációs állapot könnyen beállítható,
erosebb oxidálószer vagy perklórsav segítségével, mivel ez az egyik leggyakoribb
oxidációs állapot. A pertechnetát hamvasztása 400°C felett a Tc elillanásához fog
vezetni. A másik, a környezetben gyakran megtalálható kémiai forma a +4-es oxidációs
állapotnak megfelelo. A hetes oxidációs állapotról a technécium már enyhébb
redukálószer segítségével is alacsonyabb oxidációs állapotba kerülhet [6].
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V.2. A 129I MEGHATÁROZÁSI MÓDSZEREI
Az irodalomban számos olyan módszert ismertettek, amely a jód hosszú felezési ideju
radioizotóp (129I) meghatározását szolgálta. Ezek az eljárások elsosorban emelt szintu
aktivitás-koncentrációk meghatározására alkalmasak.
Az irodalmi adatok szerint a

129I

izotóp detektálására a nukleáris módszerek közül a

röntgen-spektrometria (XRS), a γ-spektrometria,

a folyadékszcintillációs számlálás

(LSC), a neutronaktivációs analízis (NAA), a hagyományos analitikai módszerek közül
pedig a tömegspektrometria (ICP-MS, MS, AMS) alkalmas.
Tömegspektrometriás elemzések
A plazmagerjesztéses tömegspektrometria (ICP-MS) segítségével nagy érzékenységgel
határozható meg a

129I

izotóp aktivitás-koncentrációja, azonban erre a módszerre nincs

lehetoség Magyarországon, mert izotóplaboratóriumban nincs ilyen muszer.
A gyorsítóval gerjesztett tömegspektrometria (AMS) szintén nagyon érzékeny módszer,
nem igényel bonyolult radiokémiai feldolgozást, a
alkalmas. A közvetlen

127I

129I/127I

arány meghatározására

meghatározáshoz más módszert is (mint például az ion

kromatográfia IC) igénybe kell venni. Ezt a módszert kiválóan alkalmazták környezeti
minták mérésére [7]. Magyarországon ez idáig ilyen mérési lehetoség sem kínálkozott.
A termikus gerjesztésu hagyományos MS kevésbé érzékeny módszer, általában nem
közvetlenül a jódot, hanem a könnyen elválasztható nemesgázt, a
lehet detektálni és ebbol számítani a

129I

129Xe

leányelemet

aktivitás-koncentrációját. Ezt a módszert

alkalmazta Hertelendi 1995-ben primer víz esetében [8]. A megfelelo mintavétel után
(kigázosítást követoen) a mintát hermetikusan lezárták 4-6 hónapra, mialatt a
bomlása során keletkezett
elteltével a keletkezett

129Xe

129Xe

129I

összegyult a folyadék feletti légtérben. A várakozási ido

gázt ampullákba vitték át lefagyasztott állapotban. A

mintát ezt követoen aktív szénen adszorbeáltatták, majd az aktív szenes mintát egy
nemesgáz tömegspektrométer vákuumkamrájához illesztették és felvették a spektrumot.
Neutronaktivációs analízis
A nukleáris módszerek közül nagy érzékenység elérésével alkalmazható a neutronaktivációs analízis (NAA), amikor a

129I-ból

(n,γ) reakcióban

130I

keletkezik, majd ezt

gamma-spektrometriás módszerrel határozzák meg [9,10].
Ezt a módszert alkalmazták növényi- és talajminták esetében [9]. A jód kinyerése a
mintákból kemencében történo hamvasztással történt 650°C-on, 30 percig. A

62

homérsékletet és az idot változtatták a minta komplexitásától függoen. A jódot
csapdában fogták fel, melyet ezután feloldottak vízben, és az oldatot leszurték. A
szurletben redukálószer feleslegével biztosították a jód jodiddá alakítását. Ellenorizték,
hogy a maradék tartalmaz-e még jódot. Utána a jódot CCl4-al extrahálták, majd
visszaextraháltak vizes fázisba és bepárlás után a mintákat kvarcampullákba zárták. A
besugárzás elotti feldolgozás kémiai kitermelését

125I

izotóp segítségével határozták meg

NaI szcintillációs detektorral. Az ampullák besugárzása után a mintákat utólagosan
feldolgozták szintén CCl4-os módszert alkalmazva, majd utolsó lépésként a jódot PdI2
formában kicsapatták. Gravimetrikus módszerrel számolták az utólagos feldolgozás
okozta veszteségeket, majd γ-spektrometriát alkalmaztak, ahol a

129I-ból

keletkezett

130I

(536 keV) mennyiségébol számoltak aktivitás-koncentrációt illetve 129I/127I arányt.
A másik ismert, elozetes feltárási lépés, amit még alkalmaznak a lúgos ömlesztés [11].
Ilyenkor a viszonylag nagy mennyiségu mintát fokozatosan melegítik fel lúgos közegben
400-600 fokig, amíg sikerül feltárni.
Ugyancsak sikeresen alkalmazzák a kvarc csoben történo hamvasztást. Ebben az
esetben a mintát magas hofokon (1000°C) elégetik és a keletkezett jódot általában aktív
szénen adszorbeálják [12,13,14].
Az elozetes feldolgozás során a mintát MgI2 csapadékká is át lehet alakítani, és ezt
besugarazni [10]. Az elozo módszerhez képest eltéro a γ-spektrometria is, mivel a
izotóp egy másik, 739 keV-os vonalából számoltak, a kémiai kitermelést pedig a

130I

127I-ból

az aktiváció során keletkezett 126I 754 keV-os vonalából állapították meg.
Az irodalmi adatok közt találunk olyat is, amely a csapadékleválasztást az utólagos
feldolgozás végso tisztítólépéseként alkalmazza [15]. Nyomjelzoként

125I

izotópot

használtak, a besugárzás elott a mintákat szintén bepárlással, majd szárítással
kvarcampullákba helyezték, lezárták, és az ampullákat fagyasztották, majd az utólagos
feldolgozáskor PdI2 csapadékot választottak le. A teljes kémiai kitermelést

127I

mennyiségébol, a 129I izotóp mennyiségét pedig a 130I 739 keV-os vonalából számolták.
Szerepel az irodalomban olyan módszer is ahol a I2 extrakcióját nem CCl4-dal végezték,
hanem kloroformmal.[16]. Szintén gravimetrikus módszerrel határozták meg a
kitermelést, de a PdI2 csapadékot 500°C-on szárították meg, ami lehet, hogy a jód
elillanásához vezet.
1990-ben a

129I

izotópot proteinek megjelölésére alkalmazták

véve, hogy a plazma nagy mennyiségben tartalmaz természetes
a

129I

kimutatási határa 1000-szer kisebb, mint a

127I.

127I
127I

helyett, figyelembe

izotópot [17], és hogy

A kémiai kitermelést

131I-ból

számolták, majd a besugárzás után az AgI csapadékot Ge(Li) detektorral mérték. A
364 keV-os illetve a 130I 536 keV-os vonalából számoltak.
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131I

Szintén ebben az évben már vizsgáltak Nagasakiból származó talajban történo
megoszlást ugyanerre a nuklidra. A szelvényezésbol adódó talajmintákat elobb savas
kezelésnek vetették alá, majd a jódot aktív szénre adszorbeálták, amit besugaraztak. A
felaktivált mintát ebben az esetben Na2SO3 oldatban elnyelették és ezt tisztították
tovább [18,19].
Mások a módszert tejmintákra alkalmazták. Ilyenkor a tejet elobb KOH-al hígították,
majd anioncserélo gyantán tisztították. Eluálni 2 M NaNO3 oldatot alkalmaztak.
Különlegessége ennek a módszernek, hogy kadmium lemezzel gyengített besugárzási
helyen sugarazták be a mintákat epitermikus neutronfluxuson [20].
A 129I közvetlen detektálásán alapuló módszerek
Ezekben a módszerekben is kémiailag koncentrálni kell a jódot, majd a

129I

lágy béta

vagy gamma-sugárzását lehet detektálni. Ilyenkor nincs szükség neutronforrásra a
besugárzáshoz, az érzékenység azonban általában kicsi (Bq/L).
A folyadékszcintillációs (LSC) módszernél a magas háttér és a β-spektrum folytonos
jellege szükségessé teszi a kémiai elválasztást a többi elem izotópjától. Ilyen módszert
Magyarországon, Debrecenben alkalmaztak [21]. Radioaktív hulladékminták esetében a
kémiai feldolgozás szintén egy lecsapatással végzodik (AgI), amibol gravimetrikusan
kitermelést számolnak, majd a csapadékot vízben diszpergálják, szcintillációs koktélt
kevernek hozzá, végül LSC-vel alacsony hátteru berendezésben megmérik a mintát.
Atomeromuvi hulladékok (bepárlási maradékok) esetében a mintákkal párhuzamosan
131I-al

jelzett mintákat is elemeztek az elválasztási hatásfok meghatározása érdekében.

Itt az AgI csapadékot KCN vizes oldatában oldották fel, ami komplexbe vitte a
csapadékot. Ez a reakció fluoreszcenciát okozott. Ezért szükséges volt a minta legalább
egy hetes pihentetése mérés elott [22]. A folyadék-szcintillációs technika csekély
szelektivitása miatt nagy gondot kell fordítani a minta tisztítására, nehogy az esetleges
szennyezot 129I-ként értékelve a koncentrációt felülbecsüljük.
A γ-spektrometriás meghatározás szintén elozetes kémiai feldolgozást igényel és csak a
nagy aktivitású mintákra alkalmazható megfelelo érzékenységgel. Ilyenkor kis energiák
tartományában érzékeny röntgen detektort célszeru használni.
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Összehasonlítás
Az elmúlt öt évben egyre több tanulmány jelenik meg a fentebb bemutatott módszerek
összehasonlításáról. Ez annál is inkább értheto mivel jelenleg is referenciaanyag hiány
tapasztalható [23] (egyedüli elfogatott környezeti referenciaanyag az IAEA 375 talaj),
ami azt jelenti, hogy az eredményeket nem lehet kello biztonsággal összehasonlítani.
Ezt a hiányt úgy pótolhatjuk, hogy egyre több összemérést ill. összehasonlítást végzünk
ezen a téren. Így összehasonlíthatunk ugyanazon módszert alkalmazó különbözo
laboratóriumok által mért eredményeket [24] vagy akár különbözo módszerbol származó
eredményeket [25,26,27].
A

129I

elemzésére alkalmas méréstechnikákról elmondhatjuk, hogy érzékenységét

tekintve az ICP-MS, az AMS és a NAA módszerek a legmegfelelobbek [mBq/L], azonban
az elso kettohöz hazánkban nincs nukleáris területen használható muszer. Az NAA
drága módszer, veszélyes, bonyolult, hisz elozetes és utólagos kémiai feldolgozást
igényel, de az érzékenysége ugyanolyan nagy. Még kicsi kémiai kitermelések mellett is
pontosnak tekintheto. A közvetlen termikus gerjesztéses MS érzékenységét tekintve nem
olyan jó, mint az elozo két módszer [∼ 10 mBq/L], nemesgáz leányelem detektálásakor
sok idot vesz igénybe a minták pihentetése. A γ-spektrometriás mérés is kémiai
feldolgozást igényel, érzékenysége lényegesen kisebb, ezért csak nagy jód tartalmú
mintákra alkalmazható, illetve nagy mintamennyiséget kell feldolgozni. Az LSC
technika szintén kis érzékenységu módszer [Bq/L], és nehéz elkerülni/felismerni a
radioaktív szennyezodést.
Ezért a radiokémiai kísérleti munka során nekiláttam egy nagy érzékenységu, de
egyszerusített módszer kidolgozására

129I

neutronaktivációs módszer alapján.
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meghatározására különbözo mintákból

V.3. A 99TC MEGHATÁROZÁSI MÓDSZEREI
A radiokémiai folyamat a minták elozetes feltárásával kezdodik, ami számos esetben
250-600°C között történo hamvasztást jelent [28,29,30,31]. A Tc illékonyságát figyelembe
véve, voltak, akik fagyasztott szárítást alkalmaztak, így elkerülvén az illékonyság okozta
veszteségeket [32]. Mások a mintát lúgos közegben ömlesztették [33] vagy lúg adalék
jelenlétében (CaO és ammónia) hamvasztották. Tagami és Uchida [29] pont a Tc
illékonyságát használja ki, amikor talajmintákat 950°C-on éget el, majd K2CO3-ban fogja
meg az elillanó technéciumot.
A feltárást követoen elokoncentrálás alkalmazható. Ez általában szerves extrakciót majd
visszaextrahálást jelentett vizes fázisba [29], de akadt lúgos csapadék-leválasztásos
módszer is [16].
Ezt követoen a Tc elválasztása történhetett szerves extrakcióval (tributil-foszfát (TBP)
/H2SO4 [28,34,35], TBP/alkán [36], ciklohexanon [37], metil-etil-keton [38], TBP/2nitropentil-oktil éter (NPOE) [39], segítségével), kromatográfiás elválasztással (TEVA
Spec/8 M HNO 3 [16,32]), vagy anioncserés elválasztással (Dowex-1 gyanta/NaClO4 [36],
Bio-Rad AG 1 gyanta/2M NaOH [30]).
Újabb tisztítási lépések következtek. Így, a Zr, Ru, Sb-tól történo elválasztás érdekében
visszaextrahálás alkalmazható NaOH-os oldatba a TBP-s extrakció után [38], vagy
szulfidos csapadékképzés iktatható be az anioncserés elválasztást követoen, a Cl
elválasztása érdekében [30,31].
Az

elválasztást

követoen a

minta

mérését

folyadékszcintillációs

mérorendszer

segítségével valósították meg, vagy közvetlenül a megkötött technéciumot tartalmazó
gyanta koktélban történo mérésével, vagy a kromatográfiás gyantáról eluált frakció
mérésével, illetve a szerves extrakció esetén, a TBP-s frakció elegyítésével szcintillációs
koktélba.
Mások gamma-spektrometriás méréssel határozzák meg a
keletkezett

100Tc

illetve

99Mo

99Tc

izotópot a NAA után

izotóp 140 keV illetve 181 valamint 739,5 keV-os vonalaiból

[38]. Alkalmazható még az ICP-MS vagy AMS méréstechnika.
Nukleáris környezetvédelmi szempontból ismernünk kell, hogy a technécium milyen
kémiai formában található. A technéciumban gazdag radioaktív hulladék elhelyezése
általában cementbe történo beágyazással történik. Tekintettel a technécium jó
oldhatóságára

(lásd

V.2.

alfejezet),

figyelemreméltó

a

cementben

kondicionált

technécium oxidációs állapotának meghatározása. Erre jelenleg egyetlen módszer
alkalmas kémiai feldolgozás nélkül (non-destruktív módszer), ez a Röntgen abszorpciós
finom szerkezet spektroszkópia (XAFS) [40]. A módszer alkalmas arra, hogy
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megállapítsa a technécium oxidációs állapotát cement mintákban és (a körülötte
elhelyezkedo atomokra vonatkozó adatokkal) információt nyújt a Tc kémiai formájáról
(oldott vagy kevésbé oldódó forma) ill. annak mobilitásáról. A módszer kapcsán derült
fény arra a tényre, hogy enyhébb redukálószerek is mint pld. a FeS vagy Na2S már
alkalmasak a technéciumot oldhatatlanabb formába vinni. Így lehetové vált a cementbe
ágyazott hulladék kimosódásának megakadályozása.
Összefoglalva elmondhatjuk, hogy az irodalomban ismertetett módszerek a technécium
meghatározására/tisztítására bonyolult radiokémiai feldolgozást és/vagy muszert
igényelnek. A szerzok gyakran tértek ki a módszerek hiányosságaira, mint például a
magas detektálási határ, a kis kitermelés értékek valamint a mátrixhatás. Ezért a
kísérleti munkám tárgyául tuztem ki egy megfelelo radiokémiai módszer kidolgozását
99Tc

meghatározására többfajta mintából kiindulva folyadék-szcintillációs méréstechnika

segítségével. A mátrixhatás kiküszöbölése érdekében, a
próbáltam elotérbe helyezni.
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technécium tisztítását

V.4. ÖSSZETETT RADIOANALITIKAI ELJÁRÁSOK
Összetett

analitikai

eljáráson

olyan

radiokémiai

laboratóriumban

alkalmazott

eljárásokat értünk, amelyekben több elem radioaktív izotópját határozzuk meg egyazon
mintából.
Doktori munkám kapcsán arra törekedtem, hogy a technécium és jód izotópokat
határozzam meg ilyen összetett módszerrel, különbözo típusú mintákból. Ezeknek a
módszereknek nagy elonye, hogy ugyanabból a mintatérfogatból kiindulva több izotóp
aktvitás-koncentrációját kapjuk meg. Ugyanakkor az össz-feldolgozási és elválasztási ido
is megrövidül.
Az eljárások általában a meghatározni kívánt izotópokra jellemzo egyedi módszerek
összekapcsolásán alapszanak. A cél, az összekapcsolás minél gördülékenyebbé tétele,
anélkül hogy az egyedi módszerre jellemzo hatásfokból vagy érzékenységbol veszítenénk.
Egy összetett eljárás akkor lesz jó, ha minél egyszerubb (amit gyakran az összekapcsolás
meggátolhat), ennél fogva minél gyorsabb, az eredmények kis bizonytalansága mellett.
Kompromisszumot kell találnunk a módszer bonyolultságát és az elvárt pontosságát
illetoen. A

129I

meghatározást illetoen megállapítható, hogy a már irodalomból ismert

aktivációs analízis gamma-spektrometriás méréstechnikával kombinálva igen nagy
érzékenységgel alkalmas erre a célra. Anélkül, hogy a mintákat különösebb tisztítási
eljárásoknak vetnénk alá, a gamma-spektromentria szelektív meghatározást tesz
lehetové (elegendo a szerves extrakción alapuló utólagos tisztítási lépés), nem szükséges
az eljárások lépéseinek egyenkénti optimalizálása, az interferenciák még nagyon
bonyolult mátrixok esetén is kiküszöbölhetok. Más a helyzet a

99Tc

esetében, ahol a

technécium bétabomló mivoltának köszönhetoen nincs arra lehetoség, hogy a jódhoz
hasonló szelektív, viszonylag egyszeru eljárást dolgozzunk ki. Mivel a technécium
méréséhez elsosorban LSC berendezés alkalmas, melynek a felbontóképessége nem
biztosít

szelektív

elválasztást,

ezért

a

mátrixból

történo

kémiai

elválasztása

bonyolultabb lesz, az nem valósítható meg egyetlen lépésben (elozetes kísérletek
igazolták az interferenciát, ezért nem elégséges csak a TEVA kromatográfiás
elválasztás). A lépésenkénti optimalizálás ezt a hibát ki tudja küszöbölni. Erre a célra
nyomjelzok használata javasolt.
Az irodalomból kevés olyan módszer ismert, melynek célja a halogének és a technécium
összetett meghatározása, mert a módszerek kombinálása gyakorta bonyolódáshoz vagy a
hatásfok csökkenéséhez vezetett [16].
Létezik néhány a halogének összetett meghatározására alkalmazható módszer.
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Összetett módszer alapján határoztak meg például halogén ionokat vízbol ioncsere
segítségével [41]. A jód, bróm és klór ionokat elválasztották Dowex ioncserélo gyantán,
de a módszer érzékenysége kicsi maradt (µg X-/g minta).
Sikeresebb volt az a módszer, melyben jódot és klórt mértek meg szelektív oxidáció
révén. A kémiai kitermelések ebben az esetben 70 % felettinek adódtak [42]. A módszert
beton hulladékminták esetében alkalmazták. A módszer a

129I-ra

jellemzo feltárással

kezdodik, majd háromórás forrósavas desztilláció után a NaOH-os elnyeletot egy újra
cserélik. Ezt követoen KMnO4 hozzáadásával oxidálják a közeget, hogy a klórt is kiuzzék
a mintából, majd AgNO 3 adalékával csapadékba viszik a már elválasztott halogéneket,
amelyeket NaI gammadetektorral, ill. LSC berendezésben mérnek. A módszer során a
folyadékszcintillációs berendezésben mért

36Cl

izotóp mérési bizonytalansága nagy a kis

számlálási hatásfok miatt (21%).
A hagyományos módszerek közül halogének elválasztására nagy sikerrel alkalmazzák a
termo-kromatográfiát [43]. A módszer elve, hogy az illékony elegyet egy negatív
homérséklet-gradiensu oszlopra viszik, amelyen az elegy komponenseire válik szét a
különbözo termikus tulajdonságoknak köszönhetoen. A módszer igen érzékeny, a gondot
a berendezés kontaminációja szokta okozni.
Magyarországon sajnos nem alkalmazzák ezt a módszert sem mind a mai napig.
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VI. Nagy pontosságú elválasztási és mérési eljárás kidolgozása 129I és
99Tc

egyedi vagy együttes meghatározására

VI.1. 129I MEGHATÁROZÁSA KÜLÖNBÖZO TÍPUSÚ MINTÁKBÓL
129I

meghatározást

végeztem különbözo típusú mintákból ill. természetes jód

koncentrációkat is becsültem néhány esetben az izotóparány meghatározása céljából.
VI.1.1. A 129I elemzés problematikája, a módszer elve
Az alkalmazott módszer neutron aktivációs analízisen (NAA) alapul.
A mintákat elozetes kémiai kezelés után besugarazzuk, majd utólagos kémiai
feldolgozást követoen gamma-spektrometriás méréssel határozzuk meg a
mennyiségét a

130I

129I

izotóp

izotóp 536 keV-os (99 %) gamma-vonalából. Ebben a módszerben a

kémiai kitermelést a hordozóként hozzáadott
(n,2n) reakcióban keletkezo

126I

127I

természetes izotóp aktiválása során

(T1/2=13d) 388 keV-os (35 %) vonalának mérésébol

határozzuk meg. A módszer fobb lépései a VI.1. ábrán láthatók.
VI.1.2. A módszer részletes leírása és fejlesztése
Az elozetes kémiai feldolgozás
Az elozetes kémiai feldolgozáskor* a szerves anyagok roncsolása és a jód kidesztillálása a
mintákból forró oxidáló savas kezeléssel történik. A jód illékonyságára való tekintettel
ezt desztilláló berendezésben, levego-átáramoltatás mellett (a készülék vázlatát lásd
VI.2. ábrán) kell elvégezni azért, hogy a veszteségek minél kisebbek legyenek.

A

kapillárison átszívott levego biztosítja a minta keverését és szolgáltatja a vivoáramot az
illékony komponensek kidesztillálásához. A lombik gázégovel melegítheto. A feltárásnál
gondot okozhat a minták nehéz oldódása, esetenként eros habzása, az átáramoltató
kapilláris eldugulása, például ha szilárd szemcsék kerülnek bele. Ezek a kapillárisba
bevezetett drót mozgatásával távolíthatók el. Az így kiuzött jód izotópok lúgos
elnyeletoben foghatók fel. Ezt a lúgos oldatot dolgozzuk fel a továbbiakban. A jód szerves
extrakcióval megtisztítható, illetve elválasztható a többi komponenstol. Savas közegben
NaNO2 jelenlétében szerves fázisként CCl4-ot alkalmazunk, majd a jódot hidrazinnal
redukálva visszaextraháljuk vizes fázisba. Az így kapott vizes oldatot vigyázva, közel
szárazra pároljuk LiOH jelenlétében, majd nagy tisztaságú kvarc ampullákba
áthelyezzük, beszárítjuk, és az ampullákat lezárjuk.

*

A környezeti vízminták esetében ezt a lépést egy elokoncentrálás elozte meg (részleteket lásd késobb)
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Elozetes kémiai feldolgozás
Minta
+2 ml I hordozó
Kénsavas és salétromsavas feltárás
Jodid oxidációja jóddá, kidesztillálás
3I 2 + 6 NaOH ⎯
⎯→ 5 NaI + NaIO3 + 3H 2O

Elnyeletés NaOH-ban
Jód extrahálása CCl4-al 3×
Jód redukálása jodiddá hidrazinnal

Jodid visszaextrahálása vízbe 3×
Jodid szárazra párlása LiOH jelenlétében
LiI/LiOH kvarc ampullába forrasztása
Neutronaktiváció
129I(n, ?)130I
127I(n, 2n)126I
φ˜ 1012 n/cm2s, tb= 8 óra, th= 10 óra
Utólagos kémiai feldolgozás
LiI oldása
Jodid oxidálása jóddá
Jód extrahálása CCl4-al 2×
? -spektrometria
130

126

I⎯
⎯→ 129 I

I⎯
⎯→ kémiai kitermelés számítása

VI.1. ábra - Az alkalmazott módszer lépései 129I meghatározására

Savadagoltató

Szivattyú

P

Kapilláris

2.Elnyeleto edény
NaOH oldattal

1.Elnyeleto edény
NaOH oldattal+I2
Fozolombik mintával
levego átáramoltató kapillárissal

VI.2. ábra - Az elozetes feltáró berendezés vázlata
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129I

meghatározására

A minták besugárzása (NA)
A mintákat a BME tanreaktorában φ=2×1012n/cm2s termikus neutron fluxussal 8 h
besugárzási idovel, (lásd a VI.2. táblázatot is), illetve a KFKI reaktorban φ’ =7×1013
n/cm2s-os fluxussal, 10 h besugárzási idovel aktiváltuk és 10-20 órás hutés után utólagos
kémiai feldolgozást végeztünk. A besugárázási idok illetve a reaktorteljesítmény
megválasztása a mátrixhatás figyelembevételével történik. A hosszú besugárázási ido és
magasabb reaktorteljesítmény alkalmazása ugyan a detektálási határ javulását
eredményezi, de a minták magas aktivitása néha a kvarcampullák bontásának az idejét
tolja el, és ezáltal a hutési ido meghosszabodását eredményezheti ami a keletkezett jód
izotópok rövid felezési idejére nézve nem mindig elonyös. Éppen ezért az optimális
besugárázási ido és reaktorteljesítmény kiválasztása a minta komplexitásánák
függvényében történik.
Utólagos kémiai feldolgozás
Az utólagos kémiai feldolgozás az ampullák tartalmának lúgos közegbe vitelével
kezdodik vigyázva arra, hogy a veszteség minél kevesebb legyen az ampullák
bontásakor. Ezt egy speciális töroszerszám segítségével oldjuk meg, amelyet a
rázótölcsér nyakába kell helyezni úgy, hogy a töroszerszám vége az oldatig érjen.
(Eredetileg az ampullák bontása nitrogénnel hutött közegben történt, de az ampullák
ennek ellenére robbantak, ami veszteségekhez vezetett.) Miután az ampulla széttört és a
tölcsér automatizált rázatásával a minta feloldódott (kb. 15 perc), az elnyeleto oldatot
tisztításnak kell alávetni, újonnan CCl4-os extrakciót alkalmazva savas közegben
nátrium nitrit adagolása mellett. Ezt követoen a minták mérése speciális geometriában,
HPGe detektorral történik.
VI.1.3. A módszer alkalmazása
A fentebb ismertetett módszert többfajta mintára alkalmaztam.
A minták között szerepelt paksi atomeromubol származó hulladékminta (ioncserélo
gyanta és bepárlási maradék), környezeti minta (talaj, víz és növény), illetve biológiai
mintaként állati pajzsmirigy minta is.
A mintákkal párhuzamosan vakmintákat (blank) is készíteni kell ill. standard mintákat
is (ismert aktivitású 129I bemérésével).
A mintasorozatok mellett ismert 129I tartalmú referencia mintákat is mértem.
Mintaelokészítés
Többtípusú mintát elemeztem ezzel a módszerrel. Egyaránt volt köztük folyadék és
szilárd, a várható aktivitás pedig nagyon széles tartományban mozgott.
Több paksi hulladékmintát dolgoztam fel, de csak néhány eredményt mutatnék be,
amelyek a módszer fejlesztésében segítséget jelentettek, ill. egy hulladék-referencia
mintát is. Biológiai mintaként állati pajzsmirigyet mértem meg többször (az eredmények
reprodukálhatósága érdekében). A környezeti minták között volt referencia talajminta
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(IAEA 375), növényi mintaként zöldmohát* ill. vízmintákat is elemeztem a leendo
üveghutai hulladéktároló alapszintjének felmérésére.
A mérések csoportokban készültek, ezért az eredményeket is ennek megfeleloen
mutatom majd be.
A minták mellett mindig készítettem standardokat is ismert aktivitással ill. blank (vak)
mintákat is. A standardok esetében az elozetes kémiai feldolgozástól eltekinthetünk. A
kvarcampullákba

mért

kémiailag

tiszta

anyagmennyiségek

alakultak: hordozó NH4I formában, LiOH, illetve

129I

a

következoképpen

nyomjelzo (lúgos) oldat (I- forma),

majd IR lámpa alatt a minták beszárítása után az ampullákat lezártuk. Néhány ilyen
standardhoz bemért anyagmennyiségek a VI.1. táblázatban láthatók. Ezek az elso
mintacsoporthoz tartozó standard minták.
VI.1. táblázat -A standardok adatai a 129I meghatározására

STD
#1
#2
#3
#4
#5
#6

NH4I
[mg]
8,05
7,80
7,27
8,49
7,059
7,436

LiOH
[mg]
4,35
4,17
4,04
4,03
3,83
4,25

129I

oldat (71,2 Bq/mL)
[µL]
200
200
200
200
200
200

A standardokra a kémiai kitermelést 1-nek tekinthetjük. Besugárzásukat a mintákkal
párhuzamosan végezzük. A standardok esetében az utólagos kémiai feldolgozást csak
esetenként végeztük el.
A vakminták (blank) esetében a gömblombikba lúgos oldat (100 mL 1,5 M NaOH) + 2
mL hordozó oldat került (az oldat 1,133 mg/mL illetve 1,111 mg/mL I- koncentrációjú
volt) és ezt dolgoztam fel a mintákkal azonos körülmények között.
A hulladék, biológiai, illetve környezeti mintáknál megfelelo mintamennyiségek a
minták homogenizálása után (ahol ez lehetséges), nagyobb mennyiségu, reprezentatív
mintatérfogatból kerülnek kiválasztásra. A mintákhoz minden esetben közvetlenül a
lombikba helyezést követoen 2 mL hordozó oldatot adunk (kivéve a nagy jódtartalmú
mintákat†, pld. a pajzsmirigy mintát „Ty”).
Ezt követoen a desztillációs rendszert összeállítva elindítjuk az elválasztást.

*

A zöldmoha esetében, annak természetes jódtartalmát is meghatároztam (a módszer leírását lásd VI.1.4.

alpontban).
†

A biológiai mintáról (Ty) azt feltételeztük, hogy ez nagy mennyiségben tartalmaz természetes jód izotópot,
ezért ehhez a mintához nem adtunk hordozó oldatot, hanem meghatároztuk a természetes jód tartalmat.
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Természetes eredetu vízminták esetében a várt

129I

aktivitás igen kicsi, ezért nagy

mennyiségu minta feldolgozására van szükség ahhoz, hogy a

129I

detektálható legyen.

Ezért a desztilláció elott a mintákat elokoncentrálási lépésnek is alá kell vetni.
Ez gyakorlatilag azt jelenti, hogy nagy mennyiségu vízbol (10-50 L) leválasztjuk a
keresett

izotópot

adott

kémiai

formában,

ezáltal

kis

térfogatba

surítjük

a

meghatározandó komponenst. A módszer hatásfokának meghatározására a jód hordozót
(KI formájában) már itt a mintához adjuk.
Vízminták esetében az elokoncentrálási lépés vagy bepárlás vagy csapadékleválasztás
szelektív reagens hozzáadásával történhet. Mivel a jód illékonysága igen nagy, ezért a
bepárlásos elokoncentrálási módszer itt nem alkalmazható. A csapadékosításos
elokoncentrálás igen jó hatásfokkal alkalmazható jód leválasztásra. Az alkalmazott
lecsapószer AgNO3, amely a jóddal AgI-á alakul enyhén savas közegben. Tekintettel a jód
mikroanalitikai mennyiségére, együttlecsapásos technikát

tartottunk ésszerunek

alkalmazni, így az AgI csapadékot AgCl-al együtt csaptuk le (utóbbi az adalékként
hozzáadott klorid ionokból keletkezett). (Nagy mennyiségu jodid hordozó rontaná az
NAA detektálási határát: a
129I

röntgen-

és

126I

γ-spektrumának Compton tartományán „ül” a mérendo

gamma-csúcsa).

Az

AgCl-AgI

együttleválasztás

paramétereit

modellkísérletekkel határoztuk meg:
1000 mL csapvízhez hozzáadtam

129I

oldatot (HCl-os oldatban), KI hordozót illetve

AgNO3 csapadékosítószert, valamint conc. HNO 3-at a pH beállítására. Az oldatot több
órás folytonos keverés után leszurtem. A kísérletet többször ismételtem különbözo pH
értékek mellett (megfelelo savmennyiségeket adagolva a mintához), majd gravimetrikus
módszerrel meghatároztam a kitermelést, illetve a γ-spektrometriás méréssel a
csapadékként kivált

129I

mennyiségét. Így az optimális pH megválasztása is lehetové

vált. Erre azért volt szükség, mert a csapadékosító reakció pH függo, a salétromsavas
közeg lehetové teszi, hogy az AgI csapadék ne kolloidként váljon ki, ami a szurhetoségét
megnehezítheti. A savanyítási lépést a csapadékosítószer hozzáadása után kell
elvégezni, különben romlik a kitermelés, valószínuleg a jód (savas közegbeli)
illékonyságának köszönhetoen.
Miután a vizet leszurtük, az elválasztott AgCl+AgI csapadékot vetjük alá a tényleges
elozetes feldolgozásnak. (lásd VI.1.2 alfejezet,VI.3. táblázat)
Az elozetes kémiai feldolgozáskor az eredetileg ezüst-jodid csapadék formájában
található jódot a korábban leírtak szerint oxidáltuk és kidesztilláltuk a mintákból forró
savas kezeléssel.
A mátrix komplexitásától függoen a mintákat 50-360 perces hokezelésnek és savas
roncsolásnak kell alávetni (cc. H2SO4 + HNO3).
Természetes vízminta vizsgálata esetében a vakmintát, a mintákkal hasonlóképpen
feldolgozott 10 liter csapvíz szolgáltatta.
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Mintafeldolgozás
A részletes kémiai feldolgozást külön-külön a különbözo típusú mintákra a VI.2. táblázat
ismerteti. A környezeti vízminták esetében a részleteket az VI.3. táblázat mutatja be.
γ-spektrometria
A minták γ-spektrometriás analízisét két HPGe detektorral végeztem:
1. „POP-TOP” detektorral, relatív hatásfoka 21%;
2. „GEM” detektorral, amelynek a hatásfoka 20,5 %.
A gamma-detektorok érzékeny része a germánium kristály maga. A gerjesztett jel innen
a fotosokszorozóba jut, majd az analizátoron át létrehozza a gamma-spektrumot amit
vizualizálni tudunk. Egyik vagy másik detektor használatának megválasztása a várt
aktivitás függvényében történt.
A minták, a fel nem dolgozott standardok kivételével 5-10 mm-re a detektortól mérhetok
voltak.
A standardok esetében az ampullákat bontás nélkül mértem 150 mm távolságra a
detektortól, majd néhány mintát utólagos kémiai feltárás után újramértem, amikor is
kb. 10 mL oldat került a detektortól 10 mm távolságra.
Az eltéro geometriák korrigálása érdekében, a detektorokra polc- illetve geometriai
faktorok számítása szükséges. Elozot Cs-137 pontforrás segítségével számíthatjuk, úgy,
hogy a detektortól különbözo távolságokban mért csúcsterületeket a 10 mm távolságban
mért értékekre vonatkoztatjuk. A geometriai faktort úgy kapjuk, hogy pontforrásnak
tekintheto

137Cs

forrást mérjük a detektortól 10 mm-re, majd a pontforrást szcintillációs

edényben 10 mL 1 M HNO3-ban feloldjuk és a detektortól 10 mm-re újramérjük. A ketto
arányából számítható a geometriai faktor.
A két detektorra vonatkozó geometriai illetve polcfaktorokat a VI.4. táblázat ismerteti.
VI.1.4. Inaktív jód meghatározása nukleáris módszerrel
Természetes jódtartalmat határoztam meg

129I/127I

izotóparány számítása érdekében. A

természetes jód mennyiségét rövid csopostás besugárzással lehet meghatározni (INAA),
amikor is 100 kW reaktorteljesítménnyel végzett 5 perces besugárzás után, a szárított
mintát aktiválás után gamma detektoron mértem [44].
A relatív módszer a

127I(n,

γ)128I magreakción alapszik, majd a besugárzást és hutést

követoen γ-spektrometriás elemzést végzünk a keletkezett

128I

(T 1/2=25 perc) 442 keV-os

vonalából (99 %). Erre a reakcióra a hatáskeresztmetszet (σ) 0,137 E-28 m2.
Ezzel a módszerrel határoztam meg a minták elemi jódtartalmát, mint például a
biológiai mintákét (pajzsmirigy (Ty), zöldmoha) vagy környezeti mintákét (talaj).
Ilyenkor egy csopostatokban elhelyeztünk 2 kvarcampullát, az egyikben mintegy 0,1 g
mintát, a másikban pedig standardot, majd az ampullákat lezártuk. A besugárzás után
azonnal felvettük a spektrumokat, 150 mm távolságra a detektortól.
A pajzsmirigy esetében kapott koncentráció 2,83 ± 0,6 mg I/g Ty-nak felelt meg.
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A megállapított természetes jód koncentráció a zöldmoha mintában: 62,8 ± 8,9 mg I/kg
száraz moha. A mintákhoz tartozó szórások értékei a teljes eljárásra vonatkoznak,
homogén mintát feltételezve.
Szintén ezzel a módszerrel került meghatározásra a referencia talajminta (IAEA 375)
jódtartalma: ~ 1,67 ± 0,4 mg I/kg minta.
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+250ml H2O

ZSGY
2,508g
nedves

tb=10h, th≈15h)
Ampullák bontása:
Elválasztó tölcsérben 60mL elnyeleto oldat:
0,2M NaOH, +50µl hidrazin,
ampulla töro szerszámmal ellátva, összerázva 15min
Extrakció: 5mL CCl4, +0,5g NaNO2,
2mL HNO3 cc, 5mL CCl4
A nátrium kimosása a szerves fázisból: 5mL H2O
γ-spektrometria 126I (388keV), 130I (536keV)
1.POP-TOP, 2. GEM

+
+
1

+
+
1

2×II

I

+

+

+

+

+

+

2

+

+

+

2

+

+

+

II

+++
+

++
+
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+
1,2

1

+
II-nél
durran
+

I: #1-4
II: #1,4

+

-

+++
-

-

-

STD
#1-4

+

+

+

2×I

+

+

++
+

+

100ml 1,5M
NaOH oldat

2×blank

Megjegyzés: ZSGY- paksi ioncserélo gyanta, ZSCEC - referencia ioncserélo gyanta, Ty - pajzsmirigy minta, 375 - IAEA 375 talaj referencia minta, STD -standardok

II, KFKI

(φ=7×1013n/cm2s,

+

Ty
5g
-

Biol.

+

1×
kifutott

2×375
20g

Környezeti

ZSCEC
1,07g nedves
+5-10ml H2O,
6ml 6M NaOH,
50ml H2SO4,
20ml HNO3
* 2×10ml CCl4
20ml HNO3
+
2×
20µl
+
100µl
+

IONCSERÉLOK

+
Elnyeleto oldatból a jód extrahálása
(10ml CCl4, 0,5g NaNO2, ~20mL HNO3 cc, 2×10mL CCl4) 15ml HNO3
Jódos szerves fázis színintenzitása
Jód visszaextrahálása vizes oldatba
20µl
3× (5mL H2O, 10µL hidrazin)
+
A vizes oldat bepárlása melegen, LiOH jelenlétében (17,5µl
100µl
0,1M LiOH + 1mL NH3 25%)
A bepárlási maradék ampullákba helyezése és IR lámpa
+
alatti beszárítása, ampulla lezárása
NAA
I
I, BME-NTI (φ=2×1012n/cm2s, tb=8h, th≈20h)

FELDOLGOZÁSI LÉPÉSEK
minta, +2mg jód hordozó feltárása
(100mL H2SO4 és 10mL HNO3 hozzáadásával, melegen
100mL 3M NaOH elnyeleto oldat

MINTA TÍPUS/KÓD

VI.2. táblázat - Különbözo típusú minták feldolgozásának lépései és sajátosságai
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MINTA TÍPUS/ KÓD
FELDOLGOZÁSI LÉPÉSEK
Minta
+ jód hordozó
+ konc, HCl
Csapadékosítás AgNO3
savanyítás (konc, HNO3)
Keverés - pihentetés
Csapadék szurése
Csapadék feltárása
(100mL H2SO4 és 20mL HNO3 hozzáadásával melegen)
100mL 3M NaOH elnyeleto oldat
Elnyeleto oldatból a jód extrahálása
(3×10mL CCl4, 0,5g NaNO2, ~20mL HNO3 cc)
Jódos szerves fázis színintenzitása
Jód visszaextrahálása vizes oldatba 2× (5mL H2O, 10µl hidrazin)
A vizes oldat bepárlása melegen, LiOH jelenlétében
(17,5µL 0,1M LiOH + 1mL NH3 25%)
A bepárlási maradék ampullákba helyezése és IR lámpa alatti beszárítása,
ampulla lezárása
NAA
I, BME-NTI (φ=2×1012n/cm2s, tb=8h, th≈20h)
II, KFKI (φ=7×1013n/cm2s, tb=10h, th≈15h)
Ampullák bontása:
Elválasztó tölcsérben 60mL elnyeleto oldat: 0,2M NaOH +50µL hidrazin
ampulla töroszerszámmal ellátva, minta összerázva 15min
Extrakció: 5mL CCl4, +0,5g NaNO2,
2mL HNO3 cc, 5mL CCl4
A nátrium kimosása a szerves fázisból: 5mL H2O
γ-spektrometria 126I (388keV), 130I (536keV)
1. POP-TOP
2. GEM
10 L
5 mg
90 µL
2 mL
+ 200mL
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
I
+

+
+
2

+
+
+
+
II
+

+
+
1

ÜH-19
50 L
5 mg
90 µL
2 mL
+1L
+
+
+
+
+
+

+
1

+

+

II

+

+
+
+

+
2

+

+

I

+

+
+
+

A-108
50 L
10 L
5 mg
5 mg
90 µL
90 µL
2 mL
2 mL
+1 L
+ 200mL
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+

VÍZMINTÁK

VI.3. táblázat - Környezeti szintu minták feldolgozásának lépései és sajátosságai

+
1

+

+

+

+
+
+

5g
2 mg
+
+
+

Moha

VI.4. táblázat. -A detektorokra meghatározott korrekciós faktorok

Detektor

Geometriafaktor
10mL,10mm/pontforrás,10mm
0,60651
0,60839

POP-TOP
GEM

Polcfaktor
10mm/150mm pontforrás
21,2
23,8

VI.1.5. Mérési eredmények
Az elemzett mintákra mért és számolt

129I

aktivitás-koncentrációkat és ezek relatív

hibáit, a számított detektálási határt, a kémiai kitermelést valamint a fontosabb
elemzési paramétereket a fent ismertetett módszer alapján a VI.5. és VI.6. táblázatban
foglaltam össze.
VI.5. táblázat - Az NTI illetve KFKI reaktorban besugárzott minták számított 129I aktivitás-koncentrációja
129I elemzéseNAA-val POP detektorral
NTI
8 óra, 100 kW
Minta kód
Minta
I hordozó Mérési ido Geometria STD129I I kiterm. 129I konc. szórása
LD
mennyiség [mg]
[s]
536keV
[-]
[mBq/L]
[mBq/L] [mBq/L]
[ml], [g]
[cps/mBq]
[mBq/kg] [mBq/kg] [mBq/kg]
SZTENDERDEK

#1STD
#2STD
#2STD
#3STD
#3STD
#4STD

7,059
6,832
6,832
6,367
6,367
7,436

1000
1000
1000
1000
1000
1000

150mm
150mm
10ml/10mm
150mm
10ml/10mm
150mm

0,244
0,298
0,196
0,232
0,194
0,285

1,000
1,000
0,695
1,000
0,856
1,000

2,266

1000

10ml/10mm

0,355

-

-

116,15

100
100
100

2,266
2,266
2,266

1000
1000
20000

10ml/10mm
10ml/10mm
10ml/10mm

0,488
0,253
0,298

64,30
13,92

8,57
2,72

60,00

2,508
1,07
1,07

2,266
2,266
2,266

2000
2000
25000

10ml/10mm
10ml/10mm
10ml/10mm

0,034
0,056
0,059

9630,42
11449,37
17425,74

3032,27
3798,84
1603,29

VAKPRÓBA

blank

100

BEPÁRLÁSI MARADÉK

ZS4
ZS5
ZS5
IONCSERÉLOK

ZSGY
ZSCEC
ZSCEC

129I elemzéseNAA-val GEM detektorral

KFKI

10 óra, 10 MW

SZTENDERDEK

#5STD
#6STD

7,059
7,436

1000
3000

10ml/10mm 1,878
150mm
1,665

0,904
1,000

20
20
20

2,223
2,223
2,223

2000
2000
20000

10ml/10mm
10ml/10mm
10ml/10mm

0,316
0,614
0,609

72,01
8,55
3,24

38,98
3,45
0,93

5
5

* 14.15
* 14.15

2000
20000

10ml/10mm
10ml/10mm

0,348
0,341

67,59

23,88

26,16
-

2,223
2,223

1000
20000

10ml/10mm
10ml/10mm

0,180
0,154

105,64
-

25,28
-

21,96

KÖRNYEZETI MINTA- TALAJ

375(I)
375(II)
375(II)
PAJZSMIRIGY

TY
TY

BEPÁRLÁSI MARADÉK

ZS4
ZS5

100
100

*a pajzsmirigy mintánál a VI.1.4 alpontban leírtak alapján meghatározott jódtartalommal számoltunk
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VI.6. táblázat - Az NTI illetve KFKI reaktorban besugárzott vízminták ill. mohaminta számított 129I
aktivitás-koncentrációja
129I

elemzése NAA-val POP detektorral
Minta
Mérési
Minta
menny I hordozó
ido

kód
STD #1
Uh-19
A-108
129I

[L] [g]
50
50

[mg]
2,27
9,8304
9,8304

10 óra, 1GW
Geometria

I kiterm

[s]
2000
2000
2000

100mm/amp
10mm/10mL
10mm/10mL

[-]
1
0,0359
0,4935

2000
2000
2000
2000
10000

lyuk/amp
5mm/10mL
5mm/10mL
5mm/10mL
5mm/10mL

elemzése NAA-val Well detektorral

STD #2
csapvízSTD
Uh-19
A-108
Moha

4,86
9,8304
9,8304
9,8304
9,8304

10
10
10
5

129I

konc
[mBq/L]
[mBq/kg]

s
[mBq/L]
[mBq/kg]

LD
[mBq/L]
[mBq/kg]

0
-

0
-

0,0043
0,000504

0
0
0

0
0
0

0,1855
0,2356
0,0142
0,1937

8óra, 100kW
1
0,4877
0,5880
0,1844
0,367

Megjegyzés:
A mintákat eloször rövidebb 1000-3000 sec-os mérési idovel mértem, majd egyeseknél hosszabb mérést is
alkalmaztam az érzékenység növelésére.

A mintákra a kémiai kitermelést a következo összefüggéssel számítottam:

Q=

I * m st
I st m *

(6.1.)

ahol I* és Ist a mintában illetve a standardban található

127I

izotópból keletkezett

keV-os vonalára értendo korrigált számlálási sebesség [cps],

m*

126I

388

és mst a mintába illetve a

standardba bemért hordozó mennyisége [mg]. A korrekciót mindig a besugárzás végére
számítjuk.
Ismervén a kémiai kitermelést, ki tudjuk számítani a

129I

aktivitás-koncentrációját a

mintákban:

A=

I'
m' ηQ

ahol I’ a

129I

(6.2.)
izotópnak betudható 536 keV-os

130I

γ-vonal korrigált számlálási sebessége

[cps], m’ a feldolgozott minta mennyisége [mL] vagy [g], η a számlálási érzékenység
[cps/mBq], melyet a standardok mérésébol határozunk meg, Q a kémiai kitermelés.
Behelyettesítve, a minta

129I

aktivitás-koncentrációja (A) a következo összefüggésbol

adódik:
(6.3.)

I ' I st m * Ast'
A=
m' I *mst I st'
ahol: Ast’ és Ist’ a felhasznált

129I

standard oldat aktivitása illetve a standard feldolgozása

után mért beütésszám.
A szórást a következoképpen becsültem:

s = A s12 + s 22 + s m2

(6.4.)
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ahol A a számított

129I

aktivitás-koncentráció, s1 és s2 a számlálási sebesség relatív

szórása a 388 illetve 536 keV-os vonalakra, sm a tömegre vonatkozó szórás.
Az si számítása a nettó csúcsterület (N) és a csúcs alatti beütésszámból történt:

si =

N i + 2 Hi

(6.5.)

Ni

Ha a mintákban nem volt kimutatható a keresett nuklid, számoltam a Currie féle
detektálási határt is [45] a következo összefüggéssel:

LD = 4,65 H + 2,71

(6.6.)

A módszer validálása
Sajnos nincsenek standard referencia anyagok

129I

meghatározásához különbözo

mintatípusokban és koncentrációkban. Gyakorlatilag egyetlen referencia anyag létezik,
az IAEA-375 alacsony aktivitás-koncentrációjú talaj. A módszer validálása érdekében
ezért összeméréseket végeztünk más laboratóriumokkal. Ezeknek az eredményeit a VI.7.
táblázatban foglaltam össze [46].
VI.7. táblázat 129I összemérési adatai hulladék- és környezeti mintákra

Az összemért minták közül az IAEA 375 talaj az egyetlen standard referenciamintának
tekintheto anyag, bár a mintáról kiderült, hogy forró részecskéket tartalmaz és nem
tekintheto tökéletesen homogénnek. A megállapított referenciaértékhez képest ugyan 50
%-os eltérés van, de ez az összemérési gyakorlatokban –az adott alacsony aktivitáskoncentráció mellett- elfogadható eredménynek számít.
Az EU programon belül is történt egy összemérési gyakorlat (CEC intercomparison
project), ami egy használt ioncserélo gyanta (CEC) elemzését tuzte ki célul (Három
különbözo laboratórium eredménye szerepel a VI.7. táblázatban). Ebbol a programból
kiderült, hogy míg mások a mintára csak detektálási határt tudtak meghatározni,
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melyek nagyon nagyok voltak, addig az NTI-ben végzett elemzés számszeru eredményt
tudott eloállítani jóval az alacsony detektálási határ felett.
Más összemérések az ATOMKI csoporttal egyetemben készültek (gamma-spektrometriás
méréssel), és hasonló eredmények születtek a közepes és magas aktivitású minták
esetében.
Az összemérések alapján tehát megállapítható, hogy a kapott eredmények viszonylag jól
egyeznek a mások által mért eredményekkel ill. vannak eredmények, ahol nincs ilyen
összemérési lehetoség, azonban a reprodukált adatok (CEC gyantára négy évre
visszamenoleg- minden évben 1-2 meghatározás)

az eredményeink helyességét

mutatják.
Az eredmények értékelése
A módszerfejlesztés lényeges mozzanata volt a kémiai kitermelések javítása. Míg
kezdetben a jódot több mintában elvesztettük, illetve alacsony kitermeléssel határoztuk
meg, késobb több fejlesztés eredményeként sikerült a kitermeléseket javítani és 50 %-ot
meghaladó értékeket elérni. A veszteségek okai a következok voltak:
◊ A mátrix bonyolultsága: elofordulhat, hogy a komplex mátrixok esetén nem sikerül
megfeleloen feltárni a mintákat még hosszadalmas feltárási eljárás mellett sem,
ilyenkor a megoldás a savelegy agresszivitásának növelése (részben a homérséklet
növelésével, részben további sav adagolásával).
Ugyanebbol az okból elofordulhat, hogy a minta feltárásakor a zárt rendszert
meg kell bontani a heves habzás elkerülésére.
◊ A nem megfelelo ampullabontó szerszám: korábban az ampullák bontását szerszám
nélkül végezték, ami a jódveszteségek nagy részét okozta. Az új töroszerszám
segítségével zárt rendszerben történik a bontás, így sikerült nagymértékben növelni a
kitermeléseket.
◊ A megfelelo reakcióidok: a szerves extrakció során az oxidációs-redukciós reakciók
lassú kinetikája miatt állhat elo veszteség. Ez a megfelelo idok kivárásával volt
megelozheto.
◊ A reaktorteljesítmény: az emelt teljesítményen besugárzott minták jóval aktívabbak,
a radiolízis intenzívebb, ilyenkor az ampullák bontáskor durranhatnak, ami
jódveszteséget idéz elo. Ez a minták megfelelo beszárításával, a beszárításnál
alkalmazott reagensek mennyiségének csökkentésével ill. az adekvát ampullabontó
használatával küszöbölheto ki.
A

táblázatokban,

néhány

esetben

megadom

a

gyengébb

kitermeléssel

mért

eredményeket is, ilyenkor a mérési bizonytalanság nott meg, és a detektálási határ lett
nagyobb.
Radioaktív hulladékokat, ezen belül a paksi atomeromubol származó bepárlási
maradékokat és kimerült ioncserélo gyantát elemeztem. Néhány eredményt az VI.5.
táblázat mutat be.
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Ennek alapján elmondható, hogy:
 A bepárlási maradékokban (ZS4-5) a

129I

aktivitás-koncentrációja alacsony, 10-100

mBq/kg tartományba esik, néha nem érte el a detektálási határt, ami szintén ebbe a
tartományba esett (20-60 mBq/kg).
 A kimerült ioncserélo gyantákban (ZSGY) 10-20 Bq/kg nagyságrendu a

129I

koncentrációja.
A vizsgált környezeti minták közül az IAEA 375 talaj a volt Szovjetunió Csernobil közeli
lakott övezetébol származik 1990-bol, így ez a terület a csernobili baleset miatt
kontaminált.
 Itt néhány mBq/kg a

129I

koncentrációja. Így megállapítható, hogy retrospektív jód-

dozimetria céljára a módszer kiválóan alkalmas. (A kibocsátást követoen hosszú ido
elteltével a radioaktív jódizotópok többsége lebomlik, így jelenlétükre csak a

129I

aktivitás-koncentrációjából lehet következtetni.)
Az egyetlen vizsgált biológiai minta vadon élo állat pajzsmirigye volt. A mintát
Lengyelországból kaptuk abból a térségbol, mely a csernobili baleset következtében
fokozottan szennyezodött. Az eredmény a pajzsmirigy

129I

koncentrációjára vonatkozóan

kb. 70 mBq/kg és hosszantartó méréssel határoztuk meg.
Növényi mintaként mohamintát elemeztem, ami környezeti háttér-mintának tekintheto,
mert a mintavételi pont környezetében nem helyezkedett el semmilyen közvetlen
„jódforrás”. Ez gyakorlatilag az jelenti, hogy a természetes szintnek megfelelo
aktivitásérték várható. A mérések is ezt igazolták, hiszen az aktivitás-koncentráció
szintén nem érte el a detektálási határt, ami 0,19 mBq/kg –nak adódott (lásd
VI.6.táblázat).
Két környezeti vízmintát elemeztem Bátaapáti térségébol származó kutak vizébol (Uh19 ás A-108) a leendo radioaktív hulladéktároló alapszint felmérése részeként.
Ezeknek az aktivitás-koncentrációja igen-igen alacsony volt, a detektálási határ értéke
alatt.
Ebben az esetben érdekes a nagyon alacsony detektálási határ is:
LD=0,3-0,5 µBq/L *
* Ez a szerzo tudomása szerint a legalacsonyabb detektálási határ, amit NAA módszerrel eddig elértek.

Mindezek alapján elmondható, hogy a kidolgozott módszer alkalmazható bármilyen
típusú mintára. Érzékenységét tekintve vetekszik az AMS illetve az ICP-MS
módszerekkel, ezáltal környezeti minták meghatározására alkalmas. A kémiai
kitermelések elegendoen nagyok (50 %) tekintettel a soklépéses analitikára, ilyen
körülmények között ez a kitermelés jónak tekintheto. Mindemellett a módszer
elfogadható pontosságú eredményeket ad.
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Reprodukálhatóság szempontjából is jónak bizonyult (lásd ZS4-5 kétszer bemutatott
eredmény a VI.7. táblázatban, elozo évekhez képest is jó egyezés figyelheto meg),
valamint az összemérési eredmények is a kidolgozott módszer helyességét támasztják
alá.

84

VI. 2. 99TC MEGHATÁROZÁSA RADIOAKTÍV HULLADÉKMINTÁKBÓL
V1.2.1. A 99Tc meghatározás problematikája
A

99Tc

elemzését az teszi különösen nehézzé, hogy tisztán béta-bomló, rendkívül hosszú

felezési ideje miatt általában relatíve kis aktivitás-koncentrációban fordul elo és
pertechnetát formában illékony. Detektálási lehetoségként csak a folyadékszcintilláció
jöhetett szóba, így a Tc-ot elozetesen minden zavaró radioaktív izotóptól (elemtol) el kell
választani. Olyan módszert próbáltam összeállítani, amely a szelektivitása révén
biztosítja a Tc frakció megfelelo tisztaságát és egyúttal kombinált elválasztási eljárásban
együtt alkalmazható a jód elválasztására kidolgozott módszerrel. Mindezek figyelembe
vételével, a kénsavas-salétromsavas feltárást kívántam alkalmazni, mely jól illesztheto
az

irodalomból

ismert

TBP-os

extrakcióhoz.

Tisztítási

lépésként

extrakciós

kromatográfia kínálkozott a szelektív TEVA extrahálószerrel. Meg kellett vizsgálni a
fenti

eljárások

alkalmazási

körülményeit

és

ezek

egymáshoz,

valamint

a

folyadékszcintillációs méréstechnikához való illesztésének módját. A tervezett elemzési
eljárás folyamatábráját a következo VI.3. ábrán mutatom be.
Minta

Nedves feltárás

Szerves extrakció (TBP)

Kromatográfiás elválasztás (TEVA)

Együttleválasztás

LSC

VI.3. ábra -A 99Tc meghatározásának lépései

A

99Tc

meghatározását és viselkedését célzó megfigyeléseket elozetesen modell

kísérletekkel végeztem. Standard

99Tc

törzsoldatból (fiziológiás sóoldat formájában)

ismert aktivitású mintákat készítettem és vetettem alá egy vagy többlépéses
radiokémiai feldolgozásnak. Erre azért volt szükség, mert a technéciumnak nincs stabil
izotópja, így hordozómentes elemnek tekintheto. Nyomjelzonek a
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99mTc

(T1/2=6 h)

használatos, mely felezési idejével nem minden esetben felel meg a céloknak, és a
kiadások szempontjából sem elonyös, mivel a beszerezheto mennyiségnek csak egy
töredékét hasznosíthatnánk, míg a többi elbomlana. Hordozóként egy kémiailag
közelálló elemet alkalmazhatnánk még. Ilyen pld. a rénium (a technécium fizikai-kémiai
tulajdonságaihoz legközelebb álló elem), ami a mindennapos gyakorlati használatra
árban szintén nem megfelelo anyag.
Mindehhez még hozzáadódik az a tény, hogy

99Tc-ra

nincs standard-referencia anyag,

azaz az alkalmazott eljárás során nem lehet relatív módszerrel meghatározni az
aktivitás-koncentrációt, így eredményeinket nem tudjuk kelloképpen validálni ill.
összehasonlítani. Ennek kivédésére modellkísérletekkel lehet a kitermelési értékeket
meghatározni ill. igazolni.
VI.2.2. Modell kísérletek
Az irodalmi adatok figyelembe vételével, szem elott tartva saját lehetoségeinket is,
modell kísérleteket végeztem a

99Tc

izotóp meghatározására. Ezek a kísérletek

(számszerint 11: I-XI), melyeket a továbbiakban részletezek, elosegítik a Tc
viselkedésének vizsgálatát, meghatározhatók az eljárási lépések kémiai kitermelés
értékei.
Modell kísérleteket végeztem vizsgálva a Tc extrahálhatóságát kénsavas közegbol TBPtal (I-II. kísérlet), visszaextrahálhatóságát NaOH-ba (VI. kísérlet), az U és Th zavaró
hatását az extrakcióra (III-V. kísérlet), a Tc extrakciós kromatográfiás viselkedését
TEVA oszlopon (VII., XI. kísérlet) és folyadékszcintillációs mérési lehetoségeket a 8 M
salétromsavas frakció feldolgozására (direkt mérés, bepárlás utáni, MnS csapadékkal
leválasztás utáni mérés –VIII-IX. kísérlet), valamint a minták feltárási lehetoségeit
savas desztillációval (XI. kísérlet).
Kísérleti berendezés: Canberra-Packard 1000 LSC berendezés
A gamma-spektrométer azonos a NAA-nál ismertetettel.


I. Modell – 99Tc TBP-s extrakciója kénsavból oxidálószer jelenlétében
A modell célja: meghatározni a

99Tc

extrahálhatóságát TBP-ban, oxidálószer

jelenlétében.
A tributil-foszfát a Tc-ra nézve szelektív extrahálószer. Kémiai szerkezetét lásd a VI.4.
ábrán.
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VI.4. ábra - A TBP extrahálószer kémiai szerkezete

Az irodalmi adatok szerint a technécium extrahálhatósága annál nagyobb, minél
oxidáltabb állapotban van. Ezért kezdetben oxidálószerként K2S2O8-ot használtam a
technécium oxidált állapotban (mint TcO4-) való tartására. Ilyen körülmények között
extrahálni próbáltam 150 mL 3 M H2SO4-ba beoldott 50 µL

99Tc-ot

(A=192 Bq/mL), 5×10

mL elozetesen elkészített TBP-os oldattal (3 M H2SO4:TBP:xilol = 1:2:6 v/v). A szerves
frakciókat külön 10-10 mL szcintillációs koktélba keverve mértem meg, LSC
mérorendszerben 20 perc mérési idovel. Párhuzamosan készíteni kell egy referencia
mintát is úgy, hogy 10 mL TBP-ba oldunk fel 50 µL

99Tc

oldatot, és ezt keverjük 10 mL

szcintillációs koktélba. Ugyanakkor elkészült egy vakpróba (háttéroldat) is 10 mL TBP +
10 mL koktél felhasználásával. A beütéseket 10-156-os csatornaszámok közötti
tartományban olvastam le.
A standard oldat segítségével megállapítható a mérési hatásfok is, amivel az
eredményeket számítani lehet:

ε Tc =

I st − I bg

(6.6.)

A *V * e −λth * 60

ahol ε a Tc mérési hatásfoka, Ist illetve Ibg a standardnak illetve a háttérnek megfelelo
beütésszám (cpm), A a Tc oldat aktivitás-koncentrációja, V a használt Tc oldat térfogata,
e-λth a hutési idokorrekció. A kapott hatásfok 90 % körüli.
Következtetés: a Tc - az adott körülmények között- TBP-tal jól (73%) extrahálható.


II. Modell - Tc TBP-s extrakciója oxidálószer nélkül
A modell célja: az extrakció eredményességének vizsgálata oxidálószer nélkül.

Az I. Modell kísérletet ismételtem meg oxidálószer nélkül. A frakciókat itt is külön
gyujtöttem és mértem. Az eredmények az VI.8. táblázatban találhatók.
Következtetés: A modell bizonyította, hogy úgy oxidalószerrel mint nélküle a Tc jól
extrahálódik TBP-vel. Számottevo különbség nincs a két változat között valószínuleg
azért, mert a Tc a kénsavas oldatban oxidált formában van jelen.
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VI.8. táblázat - A 99Tc meghatározását célzó modellkísérletek eredményei

Tc-99 MODELL KÍSÉRLETEK

Tc oldat konc [Bq/ml]
192,00
Frakció
V-Tc (ml) A-Tc [Bq]
%
Modell I.
"TBP"-s extrakció oxidálószerrel
standard
0,05
9,598
0,86
Mérési hatásfok =
1
2,010
20,94
2
1,740
18,12
14,60
3
1,402
4
1,015
10,57
5
0,860
8,96
Total
7,027
73,20
Modell II.
"TBP"-s extrakció oxidálószer nélkül
1
2,368
24,67
2
1,759
18,32
3
1,390
14,48
4
1,015
10,57
5
0,789
8,22
Total
7,321
76,26
Modell VI.
Visszaextrahálhatóság 2M NaOH-ba
vissza nem extrahált %
standard
0,1
1,263
1
0,044
3,17
2
0,027
1,71
3
0,058
3,21
Modell VIII.
1
2
3
4

T1/2 [y]
213100,00
File neve
M1TC00A.MZS
M1TC01.MZS
M1TC02.MZS
M1TC03.MZS
M1TC04.MZS
M1TC05.MZS
M3TC01.MZS
M3TC02.MZS
M3TC03.MZS
M3TC04.MZS
M3TC05.MZS

M5TC00.MZS
M5TC01.MZS
M5TC02.MZS
M5TC03.MZS

TEVA/NaOH-os elúció
0,064
0,66
M11TC01S.MZS
0,097
1,01
M11TC02S.MZS
0,116
1,21
M11TC03S.MZS
0,085
0,89
M11TC04S.MZS
Total
0,362
3,77
Modell IX.B. Elúció TEVA-ról 8M salétromsavval, bepárlás
TBP oldat
0,1
1,475
76,82
M9TC00.MZS
NaOH oldat
0,1
1,353
70,48
M9TC01.MZS
1
3,982
20,74
M9TC02.MZS
2
M9TC03.MZS
3
M9TC04.MZS
Additív módszerrel (2-60ch)
1
0,1+0,025
8,276
34,48
M9TC02AD.MZS
2
0,1+0,0125
M9TC03AD.MZS
3
0,1+0,0125
M9TC04AD.MZS
Modell IX.C Elúció TEVA-ról 8M salétromsavval, MnS együttleválasztás
MnS piros módosulata
standard
0,025
4,8
1a
0,818
17,05
MNSTCP1.MZS
1b
1,238
25,80
MNSTCPF.MZS
MnS zöld módosulata
standard
0,025
4,8
30,63
MNSTCZ1.MZS
1
1,470
2a
3,511
73,14
MNSTCZ2.MZS
2b
3,743
77,97
MNSTCZF.MZS
Modell X.
Illékonyság
standard
0,025
4,752
M7TC00.MZS
1
3,321
69,89
M7TC01.MZS
Model XI.
Feltárási kísérlet kénsavval a feltárási maradék "TBP"-s extrakciója
37,01
M8TC01.MZS
1
3,553
2
1,552
16,17
M8TC02.MZS
3
0,634
6,60
M8TC03.MZS
4
0,334
3,48
M8TC04.MZS
0,77
M8TC05.MZS
5
0,073
Total
6,147
64,04
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III. Modell – U izotópok extrakciója TBP-al, oxidálószerrel
A modell célja: megállapítani, zavaró tényezo-e az U a TBP-os extrakciónál

oxidálószer jelenlétében, illetve extrahálódik-e TBP-vel H2SO4-ból?
A TBP jó extrahálószernek tekintheto az urán illetve tórium elválasztására HNO3-as
közegben. Nem ismert eme izotópok viselkedése H2SO4-as közegben.
Ezért az I. Modell kísérletet elvégeztem

232U-ra

is. 250 µL

232U

(A=74,87 Bq/mL) oldatot

beoldottam 150 mL H2SO4-ba és extraháltam 5×10 mL TBP-al. Sajnos a frakciók
csapadékosodtak, valószínuleg az oxidálószerbol keletkezett szulfátok miatt, így a
kísérletet nem tudtam folytatni.
Megjegyzés: Az

232U

standard savas oldatot (UO22+ forma) elozetesen kémiailag tisztítottuk, hogy

elválasszuk a leányelemektol.
A következoképpen jártunk el: 250 µL urán-törzsoldatot (323 Bq/mL 1994.01-én) 20 mL 1 M-os HNO3-ban
oldottunk, 20 µL Nd oldatot adtunk hozzá, illetve 5 mL 40%-os HF-ot, majd 30 perc elteltével a keletkezett
NdF3 csapadékot leszurtük, amikor is az urán oldatban marad.
Ezek után a szurletet nedvesre pároltuk 3×3 mL cc. HNO 3-al, majd visszavettük 3 mL 1 M-os HNO 3. Az
elválasztott 232U oldat így 74,87 Bq (2001.09), a Th oldat pedig 71,5 Bq.
A Th-os NdF3 csapadékos frakciót a teflonmembránról leoldottuk 5 mL cc HNO3-ba, 10 mg H3BO3-at adtunk
hozzá, majd 2 mL 1 M HNO3-ba vettük fel.

Következtetés: Az urán valószínuleg nem fog extrahálódni TBP-vel és az oxidálószer
felesleges.


IV. Modell - U izotópok extrakciója TBP-al, oxidálószer nélkül
A modell célja: meghatározni, zavaró tényezo-e az U a TBP-os extrakciónál, illetve

extrahálódik-e TBP-tal H2SO4-ból?
A III. Modell ismétlése oxidálószer nélkül. Az eredményeket a VI.9. táblázatban
foglaltam össze. Az öt frakcióval párhuzamosan itt is készítettem standard oldatot úgy,
hogy 250 µL elozetesen tisztított

232U

oldatot beszárítás után oldottam 10 mL TBP-tal és

ezt 10 mL koktélhoz kevertem, amivel az U mérési hatásfokát is meghatároztam. A
beütéseket a 10-450 csatornának megfelelo tartományra olvastam le.
Következtetés: 1%-nál kevesebb U extrahálódik TBP-vel 3 M H2SO4-ból.
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VI.9. táblázat - Az urán és thórium zavaró hatását vizsgáló modellkísérletek eredményei

U es Th MODELL KÍSÉRLETEK

C [Bq/ml]
20,6
%

Frakció VU/Th (ml)
C-U/Th [Bq]
Modell III. U "TBP"-s extrakciója oxidálószerrel
blank
standard
0,25
5,150
Mérési hatásfok =
1,00
1
0,018
0,36
Total
0,018
0,36
Modell IV. U "TBP"-s extrakciója oxidálószer nélkül
standard
0,25
5,15
1
0,022
0,43
2
0,000
0,00
3
0,002
0,05
4
0,015
0,30
5
0,009
0,17
Total
0,048
0,94
Modell V.
Th "TBP"-s extrakciója oxidálószer nélkül

C [Bq/ml]
11,24
standard
Mérési hatásfok =
1
2
3


0,25

2,81
1,00
0,000
0,000
0,001

232

U T1/2 [y] lambda [s-1]
68,9
3,19E-10
Megjegyzés

10ml koktél +10ml "TBP"

228

Th T1/2 [y] lambda [s-1]
1,9116
1,1498E-08

0,00
0,00
0,03

V. Modell –Th izotópok extrakciója TBP-al, oxidálószer nélkül
A modell célja: meghatározni, zavaró tényezo-e a Th a TBP-os extrakciónál, illetve

extrahálódik-e a Th TBP-tal H2SO4-ból?
A II. illetve a IV. Modell-t Th-ra alkalmaztam, 250 µL 228Th oldatot (A=11,24 Bq/mL) adva
150 mL 3 M H2SO4 oldathoz, majd TBP-al a III. Modellben leírtak alapján jártam el.
Párhuzamosan elkészült a standard Th oldat is úgy, hogy 250 µL

228Th

oldatot

beszárítottunk infravörös lámpa alatt, majd 10 mL TBP-tal feloldottuk és 10 mL
koktélba keverve megmértük. A tóriumnak megfelelo csatornatartomány a 10-420-as
csatornák között helyezkedett el. Az eredmények az VI.9.táblázatban láthatók.
Következtetés: Az ismertetett körülmények között a Th nem extrahálódik TBP-al.


VI. Modell – Tc visszaextrahálhatósága lúgos oldatba.
A modell célja: meghatározni, hogy visszaextrahálódik-e a Tc 2 M NaOH-os oldatba.

A szerves extrakciót követoen, az irodalomban visszaextrahálással találkozunk, mint
tisztítási lépés. A közeg leggyakrabban 2 M NaOH oldat.
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Ebben a modell-kísérletben a TBP-al extrahált Tc-ot próbáljuk visszaextrahálni 3×10 mL
2 M NaOH-os oldattal. Ehhez a 150 mL H2SO4-ba beoldott 100 µL Tc oldatot 5×10 mL
elozetesen elkészített TBP-os oldatba extraháljuk. Mivel a NaOH nem jól elegyedik a
szcintillációs koktéllal, ezért indirekt módon határozzuk meg a visszaextrahálhatóságot,
mégpedig a visszamaradt TBP oldat ismert hányadát mérjük meg LSC-n.
A következoképpen jártam el: az egyesített TBP-s oldatból (eredetileg 50 mL) kivettem 5
mL-t és 10 mL koktéllal keverve megmértem, majd a maradék 45 mL-t 10 mL 2 M
NaOH-ba visszaextraháltam.

A fázisok elválasztása után ismét kivettem a TBP-s

fázisból 5 mL-t mérés céljából, majd a maradék 40 mL-t újra-visszaextraháltam 10 mL
NaOH-ba. Ismét elválasztottam, majd újabb 5 mL-t mértem meg a TBP-os fázisból. (Ezt
a lépést még egyszer ismételtem). Az eredményeket a visszamaradt TBP-s oldatokról az
VI.8. táblázat tartalmazza.
Természetesen az eredményeket a megfelelo háttérrel korrigáltam (10 mL koktél +5 mL
TBP oldat).
Következtetés: A Tc-nak több mint 90 %-a visszaextrahálható 2 M NaOH-al. Nem
javul a kitermelés az extrakciós lépések számának növelésével.


VII. Modell – Tc extrakciós kromatográfiás viselkedése TEVA oszlopon (elúció 8 M
HNO3-al)
A modell célja: meghatározni a Tc megkötodésének és eluálásának feltételeit TEVA

gyantán.
Az irodalomhoz [16,32] híven próbálkoztunk kromatográfiás elválasztással is. TEVA
Spec gyantát (Eichrom cég márkaneve; lásd VI.5. ábra is) használtunk oszloptöltetként.
Az oszlop kb. 0,4 cm átméroju és 4 cm hosszú volt.
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VI.5. ábra - A Tc megkötodése TEVA ioncserélo gyantán

A TEVA extrahálószerre vonatkozó megoszlási hányadosok koncentrációfüggése a VI.6.
ábrán látható HNO3 ill. HCl közegben.
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VI.6. ábra – A TEVA spec oszloptöltetre vonatkozó megoszlási hányadosok [47]

A Tc-ot 30 mL HCl-al vittem fel az oszlopra, majd mostam 15 mL 0,1 M HNO3-al.
Eluensként 8 M HNO 3-at alkalmaztam eloször. 3×5 mL 8 M-os savval eluáltam a VI.
Modell NaOH-ba visszaextrahált Tc-át, amit elozoleg 2 mL cc. HCl-al megsavanyítottam.
A kísérlet folytatása a IX.A modellben található.
Következtetés: A kísérlet eredményét nem ismerjük, mert 5 mL 8 M HNO 3-as
frakció LS koktéllal nem elegyítheto.
Ugyanakkor elozetes TEVA oszlopkísérletekbol kiderült (NTI Radiokémiai csoport), hogy
ugyanezt a módszert követve 8 M-os HNO 3-al eluálható a Tc a TEVA oszlopról, ám a 8
M-os savas eluensnek csak egy részét keverve a koktélba mérheto meg

LSC

mérorendszerben 80-90%-os kitermelés a 8 M-os HNO3 fázisra.


VIII. Modell - TEVA elúció 2 M NaOH-al
A modell célja: meghatározni, eluálódik-e a Tc TEVA oszlopról, NaOH-ot alkalmazva

eluálószerként?
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50 µL

99Tc

oldatot beoldottam 35 mL 1 M-os HCl-ba. TEVA oszlopot terheltem evvel az

oldattal, majd eluáltam 3×2 mL 2 M-os NaOH oldattal. A koktélnak az eluenssel való
keverése után igen nagy lett a kemilumineszcenciája és csapadék keletkezett. Ezért a
mintákat megsavanyítottam és újramértem.
Következtetés: A Tc nem eluálható NaOH-al TEVA gyantáról (kb. 4% eluálódik 8 mL
oldattal).


IX. Modell –A 8 M HNO3-as Tc frakció mérése LSC-vel
IX.A. Modell –A 8 M HNO3-as Tc frakció közvetlen mérése LSC-vel
A modell célja: meghatározni, hogy a TEVA gyantáról 8 M HNO3-al eluált

technécium mérheto-e direkt LSC-vel
A Tc-ot 30 mL HCl-al visszük fel az oszlopra: a VI. Modell NaOH-ba visszaextrahált Tcát, amit elozoleg 2 mL cc. HCl-al megsavanyítunk, majd az oszlopot 15 mL 0,1 M HNO3al mossuk. Eluensként 8 M HNO3-at alkalmazunk eloször. 3×5 mL 8 M-os savval
eluáljuk.
10 mL koktéllal az elso 5 mL savas frakció nem elegyedett. Idovel kitisztult, de
besurusödött, nagy lett a quench.
A második és harmadik frakció másnapra megsárgult. Itt abbahagytuk a kísérletet.
Következtetés: Az 5 mL 8 M HNO 3-as frakció LS koktéllal nem elegyítheto, tehát
közvetlenül a Tc nem mérheto. Elozetes kísérletekbol azonban kiderült, hogy a 8 M-os
savas frakciónak, ha csak egy részét (~1 mL) keverjük a koktélba, az jól mérheto LSC
mérorendszerben, quenchet nem okoz.
IX.B. Modell – 8 M HNO3-as Tc frakció mérése bepárlás után LSC-vel
A modell célja: meghatározni, hogy a TEVA gyantáról 8 M HNO3-al eluált Tc
mérheto-e bepárlás után LSC-vel.
A TBP-s extrakció és lúgos visszaextrahálás után a lúgos oldatot megsavanyítjuk, és
a tizedét felhasználjuk extrahálás utáni referencia-méréshez (M9TC00-01.MZS). A
maradék oldatot felvisszük egy új TEVA oszlopra, és 3×5 mL 8 M HNO 3-al eluáljuk. A
frakciókat nedvesre pároljuk és felvesszük 1-1 mL desztillált vízbe, majd 10 mL koktéllal
elegyítve megmérjük.
Az oldatok sárgák lettek, valószínuleg a maradék szerves fázist roncsoló salétromsav
hatására. Ennek ellenére megmértük oket (M9TC01-04.MZS).

A sárga oldatoknak

megfelelo sárga háttér oldatot készítettünk a mintákhoz hasonló kioltással (quenchcsel). (M9TCBLYY.MZS) Ebben az esetben is a 10-156 csatornáknak megfelelo
tartományt olvastuk le a TBP-s oldat illetve a NaOH-os esetében, míg a HNO3-as
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frakcióknál a 2-60-as tartományt (a sárga oldatoknak, az elozoektol eltéro a quench
paramétere, a „tSIE” értéke).
A három savas frakció mérését additív módszerrel is megismételtük.
Az M9TC02-04.MZS koktélos, elozoleg megmért mintákhoz hozzáadtunk ismert
mennyiségu 99Tc oldatot (VI.8. táblázat), majd az LSC-s mérést megismételtük.
VI.10. táblázat - Az additív módszerrel létrejött minták

Eredeti minta
M9TC02.MZS
M9TC03.MZS
M9TC04.MZS

VTc oldat (µL)
25
12,5
12,5

Új minta
M9TC02AD.MZS
M9TC03AD.MZS
M9TC04AD.MZS

Az így kapott eredmények kiküszöbölik a különbözo oldatok eltéro quench paraméterei
által okozott hibát.(V.10.táblázat).
Megjegyezzük, hogy ezeknél a spektrumoknál szintén a 2-60 csatornatartományt
feleltettük meg a technéciumnak, de az eros quench miatt az eredmények nem
értékelhetoek.
Következtetés: Az eredeti Tc-nak csupán 21-35 %-át kaptuk vissza, a két érték
különbsége a méréstechnikai bizonytalanságból fakad. A 2. és 3. elutumban nem lehetett
Tc-ot kimutatni, valószínuleg bepárlás közben lépett fel nagy Tc veszteség.(Ezt a
következtetést a X. Modell kísérlet eredményei megerosítik).
IX.C. Modell –Tc leválasztása 8 M HNO3-ból MnS csapadékkal és mérése LSC-vel
A modell célja: Tc elválasztása a 8 M salétromsavból jelentos veszteség nélkül és
mérése LSC-vel
Kémiai hasonlóság van a Tc és a Re, Mo ill. Mn között. A réniumot a már említett okok
miatt próbáltuk felcserélni Mn-ra, remélve, hogy a Tc jó hatásfokkal együttleválasztható a Mn-nal szulfid formájában. Fontos szempont volt, hogy a csapadékot jól
lehessen elegyíteni

a szcintillációs koktéllal és a keletkezo oldat színtelen legyen

(quenchet ne okozzon).
A következoképpen jártam el: 15 mL 8 M HNO3-hoz 25 µL Tc törzsoldatot adtam, majd
100 mL desztillált vízzel kb. 1 M-ra higítottam. Az oldatban 20 mg MnCl2.4H2O sót (kb.
5,5 mg Mn) oldottam fel, majd az oldatot 12 mL 25 % NH3-al átlugosítva melegen
választottam le 1 mL (NH4)2S-al MnS csapadékot.
A MnS-nak – a körülményektol függoen- két módosulata válhat le, a piros és a zöld. A
modell kísérletet mindkét módosulattal elvégeztem. A levált csapadékot melegen
szurtem, végül 1 mL 2 M sósavban oldottam fel és 10 mL szcintillációs koktéllal
elegyítettem. A minták átlátszóak és színtelenek lettek. Az VI.8. táblázatban mutatom
be mindkét minta mérési eredményeit a megfelelo vakpróbákhoz viszonyítva. (piros MnS
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esetében: MNSTCP1.MZS és MNSP2.MZS ill zöld MnS esetében: MNSTCZ1.MZS és
MNSZ2.MZS).
Következtetés:

A

Tc

megfeleloen

koncentrálható

MnS-al

együtt

történo

leválasztással, de jó kitermelés csak a zöld módosulattal kapható (78 %). A piros
módosulattal csak max. 25 % kitermelést értünk el. A csapadék oldható közvetlenül 1
mL 2 M HCl-al és 10 mL LS koktéllal. Nincs szükség a szulfid oldásához H2O2-ra, ami
lumineszcenciát okozhat.


X. Modell –A Tc illékonyságának vizsgálata
A modell célja: milyen körülmények között válik illékonnyá a Tc?

A modell kísérletet fülkében végezzük.
25 µL Tc oldatot egy szcintillációs edénybe helyezünk, majd 1 mL 8 M HNO 3-at adunk
hozzá és lassan bepároljuk, a 250°C-t nem meghaladva. A bepárlást nedves maradékig
végezzük. A maradékot 1 mL 1 M HNO3-ba vesszük fel. Hozzáadunk 10 mL szcintillációs
koktélt majd megmérjük. Párhuzamosan készítünk standard (25 µL Tc oldat 1 mL 1 M
HNO3-ban) illetve háttér oldatot is (1 mL 1 M HNO 3 10 mL koktélban). A megfelelo
eredmények az VI.8. táblázatban olvashatók (M7TC-01-BL.MZS).
Következtetés: A Tc kb. 30%-a illékonysága miatt elveszett.
Továbbá, elozoekben (NTI- Radiokémiai csoport) végzett kísérletek azt kívánták
eldönteni, hogy az 500°C-os hamvasztásnak alávetett mintákból elillan-e a technécium.
Ennek érdekében az égetés - γ mérés lépéseket háromféle talajmintán végezték 40-48
órás hokezeléssel. A kísérlet eredményeként a kitermelés alacsony volt: 0-30 %. Ha a Tchoz 1-1 g CaO-ot és 1-1 mL NH 3–t adnak, és evvel együtt hamvasztják, a veszteségek
jelentosen csökkenthetok. Ezt igazolták nyomjelzo oldattal (99mTc) végzett illékonysági
modellkísérletek, melyben a Tc kitermelése magasabb volt (89 %, 84 %).


XI. Modell – Tc tartalmú minta feltárása kénsavas/salétromsavas közegbol -Feltárási
kísérlet.
A modell célja: megállapítani, hogy a savas feltáráskor a Tc kidesztillál-e a

mintákból vagy a savas maradékban marad.
Ez a modell már részben egy összetett módszer lehetoségének vizsgálatát is jelentette,
azzal a céllal, hogy megállapítsuk a jódmeghatározásnál bemutatott savas feltárás
alkalmas-e technécium meghatározására a szerves mátrixok esetében.
A

129I

feltárásához használt rendszert állítunk össze úgy, hogy a lombikba 50 µL Tc

oldatot is teszünk.
A kémiai feldolgozáskor a jód kidesztillál a mintákból forró savas kezeléssel. A jód
illékonyságára való tekintettel ezt desztilláló berendezésben, levego-átáramoltatás
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mellett kell elvégezni, azért hogy a veszteségek minél kisebbek legyenek. A kapillárison
átszívott levego biztosítja a minta keverését, szolgáltatja a vivoáramot az illékony
komponensek kidesztillálásához. Az így kiuzött jód izotópokat lúgos elnyeletoben fogjuk
föl. A jód meghatározása céljából, ezt a lúgos oldatot dolgozzuk fel.
A rendszer leállítása után, feltételezve, hogy a Tc a maradékban található, ezt dolgozzuk
fel a továbbiakban. A maradékot a III. Modellnek megfeleloen TBP-tal extraháljuk. Az
eredményeket az VI.8. táblázat mutatja. (M8TC01-05.MZS)
Következtetés: A Tc frakció -abban az esetben, ha levego-átáramoltatásos savas
desztillációt alkalmazunk- nagyrészt, a feltárási maradékban lesz megtalálható. A Tc 64
%-át sikerült TBP fázisba extrahálni, ami alig kevesebb a feltárás nélküli 73-76 %-os
kitermelésnél (lásd. I-II. modelleket), tehát a Tc dönto hányada valóban a kénsavas
maradékban található, desztillációval nem uzheto ki a mintából.
VI.2.3. A modellkísérletek eredményei és értékelés
Modellkísérletekben a Tc feldolgozásának egy-egy részlépését próbáltam elvégezni vak
mintákon.
Az I. illetve a II. Modell két párhuzamos modell, amibol kiderül, hogy az oxidálószer nem
befolyásolja a TBP-s extrakciót, valószínuleg, mert a Tc kénsavas közegben már oxidált
állapotba kerül, így felesleges újabb oxidálószer hozzáadása a mintához. Ezt bizonyítja
az extrakciók hasonló értéku hatásfoka: 73,2 illetve 76,26. Amennyiben azonban nem
vagyunk biztosak az oxidáló közeg jelenlétérol (savas pH-n), szükségessé válik az
oxidálószer használata.
A III-V. Modellek bizonyították az elorelátható tényt, hogy sem az urán, sem a tórium
nem extrahálódik TBP/H2SO4 közegben (0,94 illetve 0,03 %-a). (lásd VI.9. táblázat)
Az VI. Modell egyértelmuen igazolta, hogy a Tc visszaextrahálható 2 M-os NaOH
oldatba. A TBP-s frakciók összesen ~8 %-os veszteségre utalnak a visszaextrahálás után.
A VII. Modell szerint a Tc tisztítására az TEVA-s extrakciós kromatográfia kiválóan
alkalmas. Ugyanakkor ez a lépés, jól illesztheto az elozo lépésekhez: TBP-os extrakció
NaOH-os visszaextrahálás.
A VIII. Modell rámutatott arra a tényre, hogy a 2 M NaOH-al nem eluálható le a Tc a
TEVA oszlopról. Itt az eredetileg lúgos frakciókat utólag savanyítottuk, ami nem javított
ugyan a quench-hatáson, de megerosítette a Tc hiányát ezekben a frakciókban (közel 4
%-os hatásfok).
A IX. Modell ismét bizonyította, hogy a Tc viszonylag jól extrahálható TBP-s oldatból és
a NaOH-os fázist közvetlenül a koktélban mértem. A kapott visszaextrahálhatósági
hatásfok 77 %. Az elúciót TEVA oszlopról 8 M HNO3-al végeztem. A problémát a
koncentrált savas oldat koktélba vitele okozza, mert megnöveli a quenchet. Itt nedvesre
pároltam be a frakciókat és desztillált vízbe vettem vissza, ennek ellenére nem javult a
quench, mivel az oldatok sárgák lettek. Ezért az additív módszerhez folyamodtam, és
ismert mennyiségu oldatot adva az eredeti frakciókhoz újra megmértem azokat. Mivel az
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elso két frakció esetében észreveheto volt az eredmény, azonban a harmadik esetében
már nem, ezért ennél a kiértékelésnél csak óvatos, nem egyértelmu következtetéseket
tehetünk. Az elso frakcióra kapott 20,7 % illetve az additív módszerrel számított 34,5 %os elúciós hatásfok is ezeknek az eredményeknek a bizonytalanságára utal. Ugyanebben
a modellben bebizonyosodott, hogy az LSC-s méréstechnika MnS-os együttleválasztás
után remekül muködik.
A X. kísérlet további próbálkozásokat igényel. Ami ebbol kiderült, hogy a Tc nedves
bepárlása akár 250°C körüli homérsékleten, már 30 %-os veszteséget is eredményezhet.
Végezetül a XI. Modell kísérlet a legközelebb álló a valós mintákéhoz, mivel itt több
komponenstol

(halogénektol)

próbáljuk

meg

elválasztani

a

Tc-t.

A

kísérlet

eredményeként elmondható, hogy a radioaktív jód feltárása alkalmával keletkezett
maradékban találhatjuk meg a Tc frakciót, az nem fog kidesztillálni a halogénekkel
együtt a mintából. A 64 %-os összkitermelés már magába foglalja a TBP-s extrakció 7080 %-os hatásfokát is.
Megjegyzés: Az összkitermelést, a módszer egyedi lépéseinek megfelelo kitermelések szorzatából kapjuk.
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VI.3. ÖSSZETETT ANALITIKAI ELJÁRÁS FEJLESZTÉSE

129I

ÉS

99TC

SZIMULTÁN

MEGHATÁROZÁSÁRA UGYANABBÓL A MINTATÉRFOGATBÓL

A

VI.1.

és

VI.2.

alfejezetekben

bemutatott

egyedi

meghatározási

módszerek

kombinációját tuztük ki célul azért, hogy egy összetett módszerré fejleszthetok legyenek
a radionuklidokra külön-külön kidolgozott módszerek.
A mintákat több kritérium szerint csoportosíthatjuk:
•

a várt aktivitás szempontjából: - kis és közepes aktivitású minták
- nagy és kiemelkedo aktivitású minták.

•

a minta természete: - radioaktív hulladék
- környezeti
- biológiai

•

a minta halmazállapota alapján: - folyadék
- szilárd.

Minden

esetben

az

figyelembevételével

alkalmazott

választjuk

ki,

módszer
valamint

lépéseit
a

a

felsorolt

mintában

kritériumok

jelenlévo

mátrix

komplexitásának függvényében.
VI.3.1. A módszer elve
A jód meghatározására jellemzo feltárási lépést kombináljuk a technécium TBP-s
extrakciójával úgy, hogy az egyedi módszerek hatásfokát visszakapjuk a „kombinált”
esetben is.
VI.3.2. A módszer részletes leírása
A mintát desztillációs berendezésben a jódra jellemzo forró-savas feltárásnak vetjük alá
(lásd VI.1 ábra is). Koncentrált kénsav és salétromsav elegyével roncsolva a mintát,
melegítés mellett a jódot kidesztilláljuk a mintából. Remélvén, hogy a technécium a
savas maradékban marad, ezt dolgozzuk fel a

99Tc

meghatározására az [48]-ban

részletesen bemutatott módszer alapján.
A jód frakciót illetoen azt ugyanúgy dolgozzuk tovább, mint ahogyan az VI.1.
alfejezetben bemutattam.
A savas maradékot (a technécium frakció kinyerése érdekében) legeloször is desztillált
vízzel közel 3 M-ra hígítjuk majd tributil-foszfátos extrakciót alkalmazunk. A
technéciumot 5 × 10 mL telített TBP-tal extraháljuk ill. 3 × 10 mL 2 M NaOH oldatba
visszaextrahálunk. Ezek után a lúgos oldatot megsavanyítjuk sósav segítségével. A
megsavanyított oldatot így visszük fel egy TEVASpec extrakciós oszlopra, híg
salétromsavval mossuk, majd 8 M-os HNO3-al eluáljuk a technéciumot az oszlopról.
Ezt követoen a technécium frakciót újra hígítjuk és MnS-os együttleválasztást
alkalmazunk a további szennyezok kiszurésére. Végezetül a MnS-os csapadékot γspektrometriás tisztasági tesztelés után, 1 mL 2 M-os sósavban oldjuk, ill. 10 mL
szcintillációs koktélba keverve folyadék-szcintillációs berendezéssel megmérjük.
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Minta

Nyomjelzo/hordozó hozzáadása

Forró savas feltárás

Illékony komponens kiuzése

Jód frakció NaOH -ban elnyeletve
Technécium frakc ió savas maradékban

Szerves extrakció TBP -vel

Elozetes feldolgozás
Szerves extrakció CCl 4-el

Extrakciós kromatográfia TEVA oszlopon
NAA
Tc együttlecsapás MnS -al
Utólagos feldolgozás/tisztítás
γ-spektrometria/ tisztaság ellenorzése
129I
frakció
99Tc
frakció

γ-spektrometria
LSC

VI.7. ábra – Összetett analitikai eljárás folyamatábrája

99

129I

és 99Tc meghatározáshoz

VI.3.3. Mérési eredmények és értékelés
A módszer tesztelését egy olyan ioncserélo gyantán végeztem, amelyrol kiderült, hogy
kis mennyiségben

99Tc-ot

is tartalmaz. Ez egy 1995-ös nemzetközi összemérési

gyakorlaton használt minta volt.
Ennek a mintának a kódja „CEC” és egy homogenizált atomeromuvi kimerült ioncserélo
gyantából készült. Ebbol mintegy fél grammot dolgoztam fel az VI.7. ábrán bemutatott
eljárással.
Az eredményeket a VI.11. táblázat ismerteti.
VI.11. táblázat – Az összetett módszerrel elemzett CEC gyanta eredményei

Minta

Minta tömeg
g nedves
gyanta

MnS blank
MnS blank + 15Bq
60Co
6,1 Bq 60Co járuléka
CEC összes
CEC 99Tc járuléka

LSC spectrum
File neve
MNSPF2.MZS
MNSCO01.MZS

Száml. sebesség
Össz
Nettó
cpm
cpm
51
669,2
613,2

474,3

CEC 99Tc konc.
*Kitermelés becslése

0,95
0,76
0,97
0,94
0,78
0,51

Teljes kiterm. Π

251,4
423,3
172
Bq/g
12,9

Megjegyzés

Kitermelés
51%*

Minta feltárása
TBP extrakció
NaOH visszaextr.
TEVA extr kromat.
MnS forrás

A táblázat alapján a következoket lehet megállapítani:
 A módszer alkalmazható volt az ioncserélo gyanta esetében. A hatásfokok különkülön az izotópokra nem sokkal kisebbek az egyedi módszernél kapott hatásfokoknál.



Az eredmények alapján megállapítható, hogy a gyanta

129I

aktivitás-koncentrációja

néhány Bq/kg, hasonlóan az egyedi módszerben kapott eredményekhez. Itt is a
módszer reprodukálhatóságára kapunk egyértelmu visszajelzést. A technécium
gamma-spektrumából kiderült, hogy kobalttal szennyezett (a dekontaminációs faktor
104 nagyságrendu). Ezt az LS spektrumban figyelembe kell venni a megfelelo
korrekciók elvégzésével, mert a mintában jelenlévo

60Co

még ilyen dekontaminációs

faktor mellett is igen jelentosen befolyásolja a Tc spektrumát. A korrekció
elvégzéséhez

60Co

izotóppal jelzett vakmintákat is igénybe vettünk. Ezzel

megállapítható volt, hogy a technéciumnak tulajdonítható beütések gyakorlatilag
ugyanabba a tartományba esnek, mint a kobalté és hogy a detektálási határ a két
nuklid esetében gyakorlatilag megegyezik. Az ezzel a korrekcióval meghatározott
99Tc

aktivitás-koncentrációja 13 Bq/g.

 A minta feldolgozásakor nem használtam nyomjelzot a technécium kémiai
kitermelésének meghatározására, de a pontos kitermelést a modellkísérletek alapján
becsülhetjük, ha a különálló lépések kitermelési hatásfokait összeszorozzuk. Az így

100

kapott kitermelés 51 %, ami tekintettel a a soklépéses analitikára, elfogadható
kémiai hatásfoknak tekintheto (lásd VI.11. táblázat is).
VI.3.4. 99mTc izotóppal végzett kísérletek
Tekintettel arra, hogy

99Tc

méréséhez nincs referencia anyag, az eredmények validálása

standard anyaggal való összehasonlítással nem lehetséges.
Validálás céljából

99mTc

izotóppal mesterségesen nyomjelzett környezeti mintát is

elemeztem a fenti módszerrel.
Ennek érdekében reaktorban gyártott

99mTc

izotóppal jelzett talaj, fu, tengeri üledék ill.

pajzsmirigy mintát elemeztem, azzal a különbséggel, hogy itt - tekintettel a technécium
izotóp rövid felezési idejére (t1/2=6 óra) - a minták teljes feldolgozására sokkal rövidebb
ido jutott. Az izotóp kísérleti használatának az elonye a 140 keV-os gammacsúcsból
adódik.
A kísérlet menete: A

99mTc

izotópot MoO3-ból állítottuk elo. Besugárzás utáni oldásához

10 mL cc. HNO3-t és 1 mL H2O2-t alkalmaztunk. Mivel a teljes oldás nem volt lehetséges
(a MoO 3 oldékonysága kicsi), ezért az oldatot leszurtük és a szurletet használtuk fel a
továbbiakban. Az elozetesen elkészített Al2O3 oszlopot terheltük ezzel a szurlettel, majd
desztillált vizes mosás után 5 ml fiziológiai sóoldattal (0.9 %-os NaCl oldat) a

99mTc

izotópot eluáltuk az oszlopról, ezáltal elválasztva a molibdéntol. Az így kapott törzsoldat
kezdeti referenciaértékét gammaspektrometriás méréssel határoztuk meg. A kísérletek
során többször volt szükség izotóp gyártására. Késobb az oldható (NH4)3Mo7O26*H2O sót
alkalmaztuk ugyanerre a célra. Ilyenkor a teljes eredetileg felaktivált mennyiség
oszlopra viheto volt.
A megfelelo mennyiségu mintához (5-10 g) mindig annyi

99mTc

törzsoldatot adtunk, hogy

az elegendo legyen a gamma-spektrometriás méréshez. A fent leírt módszert
alkalmaztuk kétszer IAEA 375 talaj, továbbá IAEA 135 tengeri üledék, IAEA 373 fu és
egy állati pajzsmirigyminta esetében.
A módszer lépéseiben csak kis változtatásokat tettünk, amelyek a mátrixfüggoségbol
adódtak (pld. nagyobb savmennyiség a feltáráshoz, többszöri szerves extrakció,
amennyiben a gamma-spektrometriás méréssel ellenorzött frakció további izotóp
jelenlétét mutatta ki stb.
Mivel az IAEA 375-ös minta esetén az utolsó MnS-os csapadékleválasztás nem jó
kitermeléssel valósult meg (valószínuleg a nem megfelelo módosulat képzodése miatt),
ezért a többi minta esetében újabb csapadékosító lépést dolgoztam ki. Ebbol a célból a
technécium csapadékot ZrS2-al való együttleválasztással képeztem. Zr(NO3)4-ot adtam a
TEVA oszlop eluens oldatához, majd melegen választottam le ZrS2 csapadékot 1 mL
(NH4)2S-ot használva a csapadékképzéshez.
Az új leválasztási eljárással a lépés kitermelése megnott (85-89 %).
A 99Tc izotóp meghatározása céljából a mintákat LSC mérorendszerben is megmértem, a
99mTc

izotóp lebomlása után.

A kísérletek összefoglalt eredményeit a következo, VI.12. táblázatban adom meg:
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VI.12. táblázat – A 99mTc izotóppal nyomjelzett környezeti minták eredményei

Tc-99m IZOTÓPPAL JELZETT MINTÁK EREDMÉNYEI
Minta
Mennyiség [g]
Frakciók
Kitermelés* %
IAEA 375
10
TBP
67,23
NaOH
60,63
Terh/Mosó
0,77
Eluáló
60,58
Csapadék
16
IAEA 375
10,1
TBP
61,6
NaOH
61
Terh/Mosó
Eluáló
61
Csapadék
30
IAEA 135
10,22
TBP
64
NaOH
55,7
Terh/Mosó
Eluáló
53,2
Csapadék
45,35
Thyroid
5,4
TBP
55,3
NaOH
50,8
Terh/Mosó
Eluáló
49,6
Csapadék
43
IAEA 373
10
TBP
42,9
NaOH
36
Terh/Mosó
Eluáló
36
Csapadék
32

Megjegyzés

ZrS2-os csapadék

ZrS2-os csapadék

ZrS2-os csapadék

*az értékek az eredeti törzsoldazhoz képest vannak megadva, nem a részlépések kitermeléseit mutatják
A kísérletek eredményei illetve a gyakorlati tapasztalatok a következokre mutattak rá:
 A rövid felezési ideju izotóppal végzett kísérletek is igazolták a módszer
alkalmazhatóságát környezeti mintákra.
 A TBP-os extrakciós lépés kivételével a részlépések hatásfoka növekedett. Ez
valószínuleg a mátrixhatásnak tulajdonítható. Az extrakció során néha csapadék
vált ki, ami a hatásfok romlását eredményezheti. Ilyenkor a pH változtatásával
érhetjük el, hogy a csapadék ismét feloldódjon.
 Úgy a feltárás, mint a TEVA-s tisztítási lépés megfeleloen alkalmazható.
 A ZrS2 (Tc)-os együttleválasztás is bevált, a lépés hatásfoka 90 % körüli.
 Ezekben a mintákban

99Tc-ot

nem lehetett kimutatni, mert a tipikus

koncentrációk a detektálási határ közelében vannak, ami 10 g talaj esetében 0,1
Bq/g.
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VII. Összefoglalás
A radionuklidok viselkedésének ismerete a sugárvédelem alapveto feladata azért, hogy
megismerhessük

a

radioaktív

izotópoknak

tulajdonítható

hatásokat,

úgy

a

sugáregészségügy, mint a környezetvédelem szempontjából.

Doktori munkám során azon hosszú felezési ideju radionuklidok tanulmányozásával
foglalkoztam, amelyek az emberi szervezetbe juthatnak, és ott akkumulálódhatnak.
Ehhez mind az egyre nagyobb teret nyero elméleti környezeti terjedésmodellezés, mind a
radiokémiából merített analitikai módszerek nyújtottak segítséget.

Az elméleti modellezés terén, az áttekintett szakirodalom lehetoséget adott arra, hogy
betekintést nyerhessek a környezeti terjedési modellezésbe. Megismerkedtem a
terjedésben szerepet játszó folyamatok leírásának módjával, illetve ehhez szükséges,
Magyarországon fellelheto adatbázissal, amely a modell beviteli paraméter-értékeit
szolgáltatja.

Áttekintettem

a

fobb

modell-validálási

eljárásokat

ill.

validálási

tanulmányokat.

Ennek megfeleloen - egy rekeszes szerkezetu modell felépítésére alkalmas program
segítségével - célom egy átfogó és ugyanakkor alapos modell kidolgozása volt
élelmiszernövények okozta dózis becslésére. A modellszimulációhoz

137Cs-ot

(ill.

134Cs-ot

a validáláshoz) és salátát választottam. Ennek megfeleloen modelleztem a növényi
tápanyag szempontjából fontos szennyezodési útvonalakat, a radioaktív kihullástól
kezdodoen az élelmiszerláncon keresztül, egészen az emberig. A felállított modell
magába foglalja a kihullás utáni talajbeli migrációt, a növény általi gyökérmenti
felszívást,

valamint

a

növényfelületi

közvetlen

kiülepedést

illetve

másodlagos

kiülepedést a reszuszpenziót követoen.

A modell eredményeként az inkorporált aktivitást becsültem. Ez, 1 MBq/m2

137Cs

kihullás esetén, feltételezve, hogy a növényt kifejlett szakaszában éri a szennyezés,
mintegy 1000-2000 Bq/kg saláta, ami napi 0,2 kg salátafogyasztással számolva
figyelembe véve a szervezetbol való kikerülést is, ˜ 2 mSv/év lenyelési dózisnak felel meg
egy felnott esetén. Amennyiben a szennyezodés bekövetkezése és a fogyasztás pillanata
között eltelt ido meghosszabbodik, ez a dózis a folyamatok idobeli változásának
megfeleloen csökkenni fog.
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A modell alkalmazhatósága jól értékelheto paraméter érzékenységi vizsgálattal.
Munkám során teljes köru (minden paramétert átfogó) érzékenységi vizsgálatot
végeztem. Az érzékenység vizsgálatok alanya az emberi szervezetet megjeleníto
„HUMAN” rekesz, ami a modell végeredményét szolgáltatja. Két különbözo módszert
alkalmazva, más-más megvilágításban volt megfigyelheto a modell.
Az elso módszer segítségével egyforma relatív szórású

(± 10 %) paramétereket

feltételezve vizsgáltam a végeredmény bizonytalanságát. Ebbol kiderült, hogy a napi
fogyasztás paramétere (cons) okozza a legnagyobb változást, majd azt követoen az igen
ritkán mért növényi felületi suruség (Bio) kap kitüntetett szerepet. Emiatt ezen a ponton
a modell igen-igen bizonytalan.
A második módszerrel, a szenzitivitás index (SI) segítségével osztályoztam az inputparamétereket. Minél nagyobb a szenzitivitás index értéke, a paraméter annál nagyobb
befolyással van az eredmény bizonytalanságára. A második módszer alapján is a napi
fogyasztás (cons) a legérzékenyebb (SI=135), ezt követi a meteorológiai felezési ido (thw)
(SI=133) valamint a talaj-talajvíz megoszlási hányados (KD) (SI=88), és a növényi átviteli
tényezo (TF) (SI=64). Érzékeny a modell még a növényi felfogási tényezore (alpha)
(SI=66) illetve a növényi termésmennyiségre (B) (SI=29).
Pontosabb meghatározása az elozoekben felsorolt paramétereknek feltétele a precíz
becslésnek.
Kisebb

befolyással

bírnak

a

gyökérzóna-mélység,

talajporozitás,

talajsuruség,

hidraulikai gradiens (SI= 1-10%) értékei.

Monte Carlo szimulációt alkalmaztam, hogy a paraméterek értékeinek típuseloszlását
megállapítsam. A leggyakoribb eloszlásfüggvénynek a normális eloszlás adódott, majd az
egyenletes és a lognormális, ritkábban a gamma, béta, háromszög és Weibull eloszlás.

A szimulált eredmények szórását illetoen elmondhatjuk, hogy az nem egységes a modell
elorehaladása során, ami azt jelenti, hogy az egyes rekeszekhez idoben különbözo
mértéku szórás tartozik. A különbözo rekeszek becsült aktivitás-koncentráció értékeit
más-más bizonytalanság terheli. A legnagyobb szórása a „HUMAN” rekesznek van (± 2753 %), ami természetes, tekintettel arra, hogy a terjedés elorehaladtával a befolyásoló
paraméterek száma is növekszik.

Minden modell megbízhatóságát igazolni kell. Ez rendszerint modellvalidálással
történik, amit gyakorlati eredményekkel való összehasonlítással valósítottam meg. A
validáláshoz a modellt a gyakorlatnak megfeleloen módosítottam úgy, hogy a
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134Cs-al

végzett szennyezési kísérlet csak a talajt érintette, tehát felületi szennyezés a növényre
nézve nem történt.
A gyakorlati és számított eredmények egyezése jó, mintegy 30 %-os eltérés adódik. Ezt
az eredményt jónak tekintjük, tekintettel a mérési paraméterek és adatok kis számára.
A

validálást,

rendszerint

optimalizálás

követi,

ami

a

validált

modell

paraméterértékeinek optimális beállítását jelenti, a mért és számolt eredmények közti
különbség minimalizálására. Itt az optimalizálás nem kivitelezheto, mert ez nagyobb
számú mérési adat ismeretét feltételezi. Mindemellett a validálásból kiderült, hogy a
modell képes arra, hogy viszonylag pontos prognosztizálást szolgáltasson akut kikerülés
folytán szennyezett élelmiszerek szennyezodésére ill. a fogyasztásukkal szerzett
többletdózis számítására.

A gyakorlati (mérési) munka tárgyát azok a hosszú felezési ideju mesterséges
radionuklidok képezték, amelyek a környezeti szivárgásokat eloször jelezhetik, nagy
mobilitásuknak köszönhetoen. A

129I

és

99Tc

meghatározásának nagy jelentosége lehet

akkor, ha egy véletlenszeru kikerülést követoen az izotópok terjedési útvonalait akarjuk
megfigyelni a környezetben. Hosszú felezési idejük miatt tartósan megnövelik
környezetük radiotoxicitását ott, ahol megjelennek.

Mint ahogyan az az irodalmi áttekintésbol is kiderült, a meghatározási módszerek
gyakorta bonyolultak, nehezen megvalósíthatók, idoigényesek, nagyobb mennyiségu
mintát igényelhetnek.
Eme aspektusokat megkerülni kívánó módszert fejlesztettem ki, egy összetett eljárás
keretében, amellyel mindkét nuklidot ugyanazon aliquot mintából lehet meghatározni.

A

129I

és

99Tc

forró-savas

izotópok meghatározása érdekében, a jódizotóp feldolgozására jellemzo

desztillációs

eljárást

(esetleges

elokoncentrálással)

kombináltam

a

technécium szelektív elválasztására alkalmas TBP alapú szerves extrakcióval.

Az összetett eljárás kidolgozását számos radiokémiai modellkísérlet elozte meg, amely
egyik vagy másik izotóp meghatározásához tartozó kitermelés javítását célozta meg.

A

129I

meghatározására amúgy ismert, nagy érzékenységu neutron aktivációs analitikai

módszert olyanképpen módosítottam, hogy az jó hatásfokkal muködjön akkor is, ha a
várt aktivitás alacsony. Ennek konkrét esete a környezeti minták mérése. Ilyenkor
gondot okoz a minták feltárhatósága, ill. a jód kiuzése a szerves mátrixból. A kitermelés
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javítását szolgálta a speciális töroszerszám bevezetése (amellyel a besugárzott
ampullákat kevesebb veszteséggel bontani lehetett) vagy a megfelelo reakciósebességek
betartása foleg a redox reakcióknál.
A módosított eljárás részét képezi az is, hogy nem más esetekben használt nyomjelzovel
követtem a kitermelési és hatásfok értékeket, hanem a kezdetben a mintákhoz
hozzáadott természetes jód izotóp szolgált ezekre a célokra.
A módosított módszerrel sikerült azt elérni, hogy az eredetileg 5-20 %-os kémiai
kitermelések jelenleg 50 % fölött mozognak, tehát nagymértéku javulás következett be.
A módszer egyaránt alkalmazható kis és közepes aktivitású minták esetében, különbözo
(kémiailag) bonyolult mátrixok esetében is. Ezt támasztják alá a környezeti talajminták
eredményei is. Ebben az esetben is a kitermelések kedvezoek, tekintettel a soklépéses
analitikára, amely elozetes és utólagos kémiai feldolgozást igényel ill. aktivációs lépést is
magába foglal.

A jódizotópot különbözo típusú mintákból határoztam meg, ami egyben különbözo szintu
aktivitás-koncentrációkat is jelentett. Így paksi bepárlási maradékokra a számolt
aktivitás 10-100 mBq/L, ugyanonnan származó használt ioncserélo gyantára 10 Bq/kg
nagyságrendu. Környezeti minták esetén a tipikus aktivitás koncentrációk: biológiai
(pajzsmirigy) anyagban 67 mBq/kg, talajban 3 mBq/kg, környezeti vízmintáknál a
detektálási határ alatt (LD= 0,5 µBq/L).
A radiokémiai meghatározások eredményeinek validálása nemzetközi összemérési
gyakorlatban történt, mely igazolta, hogy a módszer megfelelo a 129I meghatározására.

A

99Tc

jelenlétének kimutatását különbözo típusú minták esetében végeztem el. A

feldolgozott mintákat elobb roncsolásnak kell alávetni, majd tributil-foszfátos (TBP)
szerves extrakciót, illetve TEVA oszlopos kromatográfiás elválasztást alkalmaztam
tisztítási lépésként. Ezek után a megtisztított Tc frakciót MnS-dal vagy ZrS2-dal együtt
lecsaptam, majd a mintát LSC mérorendszerben mértem meg. A MnS-os leválasztás
esetében, jó kitermelés csak a zöld módosulat esetén nyerheto, a piros módosulattal
kapott kitermelés értékek jóval alacsonyabbak.
t
⎯→
MnCl 2 ( Tc) + ( NH 4 ) 2 S ⎯
MnS(TcS ) ↓ + 2 NH 4Cl

MnCl (Tc ) + (NH ) S ⎯→ MnS (TcS ) ↓ +2 NH Cl
2

4 2

4

A kapott eredmények arra utalnak, hogy ezt a módszert sikeresen lehet alkalmazni
különbözo típusú minták esetében, jó kitermeléssel (> 50 %) anélkül, hogy drága
anyagokat használnánk, mint például a rénium. A kapott kitermelés jónak tekintheto,
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hiszen ha az eljárás minden egyes lépését 90 %-os kitermeléssel végeznénk el, a módszer
akkor sem haladná meg az 50 %-ot.

A próbaként elemzett használt ioncserélo gyantára kapott aktivitás mintegy 13 Bq/g.
Más mintában nem volt kimutatható a technécium, mert a tipikus koncentrációk a
detektálási határ közelében mozognak, ami biológiai mintára 0,05 Bq/g, környezeti
mintára 0,1 Bq/g.
Tekintettel a referenciaanyagok hiányára, a módszer kitermelés-értékeit az egyes
lépéseknek megfelelo modellkísérletek szolgáltatták.

A módszer validálását

99mTc-mal

jelzett modellkísérletekkel végeztem úgy, hogy a

nyomjelzot a kísérlet elején adtam a valódi (általában környezeti) mintákhoz. Ebben az
esetben, a visszanyert

99mTc

aktivitás értékek, 30-50 %-os kitermelés értékeket

mutatnak. Ugyanitt mutattam be egy újabb együttlecsapásos lépés kidolgozását ZrS2-ot
felhasználva, jó kitermeléssel (> 90 %) Mint ahogyan azt vártuk,

99Tc

ezekben a

mintákban nem volt kimutatható.

Az egyedi módszerek alapján végül kidolgoztunk egy olyan összetett radiokémiai
eljárást, amely segítségével a

129I

és a

99Tc

izotópot szimultán tudjuk meghatározni

ugyanabból a mintatérfogatból.
Az eljárás sikeresen kombinálja a jód meghatározásokra már ismert forró savas feltárási
desztillációs eljárást a technéciumra jellemzo TBP-s szerves extrakcióval, TEVA
extrakciós

kromatográfiával

illetve

MnS-os

vagy

ZrS2-os

együttlecsapással.

Bebizonyosodott, hogy az összetett módszer jó hatásfokkal alkalmazható különbözo
típusú minták esetében.
A komplex radioanalitikai eljárások célja, hogy minél több komponenst lehessen
ugyanabból a mintából meghatározni, minél nagyobb hatásfokkal, minél kevesebb
veszteséggel. Elmondható, hogy a kidolgozott összetett módszer jól illeszkedik egy ilyen
komplex radioanalitikai vizsgálathoz, amelyben a jód és technécium izotópokat más
izotópokkal együtt határozzuk meg. Ezek foleg a

90Sr-90 Y, 63Ni, 59 Ni, 60 Co,

valamint az

urán és transzurán izotópok: 238U, 228Th, 237Np, 239Pu, 240Pu, 241Am lehetnek.

Az összetett módszert alkalmaztam többtípusú minta elemzésére.
Ezzel a módszerrel meghatározható a jód illetve technécium aktivitás-koncentrációja úgy
radioaktív hulladékmintákban, atomeromuvi üzemanyagciklus mellék-termékeiben,
mint környezeti és biológiai mintákban egyaránt. A nehézséget leggyakrabban a minta
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mátrixhatása okozza, de elmondhatjuk, hogy a módszer alkalmas akár környezeti szintu
aktivitások meghatározására, és ezáltal a környezeti szivárgások korai jelzésére.

Az összetett módszer során, a két izotópot (elemet) sikerült egymástól majdnem teljesen
(95%) elválasztani anélkül, hogy az összkitermelést az egyedi módszerhez képest, a két
izotópra különösebben rontanánk (∼50-50 %). A kitermelés csak ritkán csökken ez alá az
érték alá, bonyolultabb mátrixok esetében.

Érzékenységét tekintve az összetett ill. az alkalmazott egyedi módszerek kiemelkednek
más alkalmazott módszerek közül. A detektálási határ a jód izotóp esetén 0,5 µBq/L és
100 mBq/L ill. mBq/kg. között mozog és a feldolgozott minta fajtájától, valamint a
feldolgozási (aktivációs) körülményektol függ. Technéciumra az LSC méréstechnikával
elért detektálási határ kb. 0,05 Bq/g.
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TÉZISPONTOK
A munkám során elért új eredményeket a következo tézispontokban foglalom össze.

1. TÉZIS
Olyan, a növényi fogyasztásból származó dózis becslésére alkalmas környezeti modellt
készítettem, amely figyelembe veszi az élelmiszernövényként fogyasztott növény
valamennyi szennyezési lehetoségét: a közvetlen kiülepedést, a gyökérmenti felszívást és
a reszuszpenziót követo másodlagos kiülepedést. A modell bemeneti adatait a kihullás
szolgáltatja, és a modellezett folyamat az emberi szervezetbe lenyeléssel történo
bekerülésig tart. A modellszámítás végeredménye az ember szervezetében fennálló
aktivitás-koncentráció illetve a végeredményhez tartozó bizonytalanság. Elozményként a
bekerült (inkorporált) aktivitás-koncentrációt határoztam meg, majd egy megfelelo
kikerülési függvény segítségével becsültem a szervezetben fennmaradó aktivitáskoncentrációt.
A modell validálását gyakorlati eredményekkel való összehasonlításban végeztem el.
Ennek alapján elmondható, hogy a modell megbízhatósága jó, jövobeni felhasználását
tekintve, könnyen alakítható bármilyen környezeti terjedési probléma megoldására.

2. TÉZIS
Elvégeztem a modell paramétereinek érzékenység-vizsgálatát és ennek alapján a
paramétereket osztályoztam.
Az érzékenység vizsgálatot két módszerrel végeztem:
◊

az input paraméterek ± 10 %-os bizonytalanságát feltételezve

◊

a

paraméterek

létezo

értékintervallumában

-

a

szenzitivitás

index

(SI)

meghatározásával.
Ezeket felhasználva a paramétereket osztályoztam a szenzitivitás indexük alapján, hogy
a további tanulmányokban a nagy szenzitivitás indexszel jelentkezo paraméterek
meghatározására nagyobb hangsúlyt fektessünk.
Monte

Carlo

szimulációval

megállapítottam

eloszlásfüggvényeit.
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a

paraméterek

jellegzetes

3. TÉZIS
Egyszerusített, de validált eljárást dolgoztam ki a

129I

meghatározására, a már létezo

módszereket alapul véve, jó kitermeléssel. A nagy érzékenységu módszer forró savas
desztillációs elválasztást követoen neutron aktivációs analitikán alapszik, többféle
mátrixból kiindulva. A meghatározás nyomjelzo nélkül történik gamma-spektrometriás
méréssel, jód hordozót használva a kitermelés számításához. A módszerrel elért
legalacsonyabb detektálási határ 0,5 µBq/L.

4. TÉZIS
Kidolgoztam egy soklépéses tisztítási eljárást, amely alkalmas a

99Tc

izotóp nagy

érzékenységu és pontosságú meghatározására akár környezeti szintu minták esetében
is. A módszer TBP alapú szerves extrakció utáni TEVA Spec kromatográfiás tisztítási
lépést tartalmaz. Végezetül szulfid alapú együttlecsapást iktatva be, a mintát LSC
méroberendezésben megmérhetjük.

5. TÉZIS
Összetett analitikai eljárást dolgoztam ki
amelynek segítségével a

129I

és a

99Tc

129I

és

99Tc

szimultán meghatározására,

izotópot ugyanabból az aliquot mintából tudjuk

meghatározni. Az eljárás kombinálja a jód meghatározásokra jól ismert forró savas
feltárási desztillációs eljárást a technéciumra jellemzo TBP-s szerves extrakcióval,
illetve MnS-os vagy ZrS2-os együttlecsapással. Bebizonyosodott, hogy az összetett
módszer jó hatásfokkal alkalmazható különbözo típusú minták esetében.
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SUMMARY
The determination of the behavior of long-lived radionuclides in the environment is one
of the main duties of radiation protection. This goal can be achieved by two different
ways: - simulating the transport of contaminants through environment by theoretical
(computer) modelling;
- effectively measuring the contaminants in different ecosystems.
The goals of this work are summarised in the following points:
•

to develop a comprehensive but profound theoretical model to simulate the migration
of contaminants through food-chain. The source term of this model is the fallout and
the results obtained are the activity-concentration values in human due to
contaminated plant consumption.

•

to develop simpler methods than the existing ones for determination of distinguished
long-lived radionuclides which can easily migrate through environmental media like
129I

or 99Tc.

THESES
1. Elaboration of a migration model, that allows the estimation of effective ingestion
dose by contaminated plant consumption (as vegetable), beginning with the fallout
through food-chain to human. The model includes the following processes: direct
deposition of radioactive species to plant surface, root uptake, and resuspension. The
result of the modelling is the variation of activity-concentration in human body
together with proper uncertainty analysis.
2. Sensitivity analysis of the parameters using two different methods:
•

Attributing a uniform (± 10 %) relative uncertainty for each parameter;

•

Determining the sensitivity index (SI) in the existing range of the parameters.
Then the parameters were categorised using these SI values in order to fix the
most uncertain ones, which need more accurate determinations in the future.

3. Development of validated method for the determination of

129I.

Taking existing

methods as a basis a highly sensitive method was developed using hot acidic
distillation combined with neutron activation analysis and organic extraction
purification. Finally the purified iodine fraction is measured by gamma-spectrometry.
4. Development of a multi-step purification procedure for the determination of 99Tc from
different type of samples. The method combines the TBP extraction step with TEVA
Spec extraction chromatography and liquid scintillation counting (LSC) of coprecipitated technetium as sulphide.
5. Development of a combined procedure for simultaneous determination of 129I and 99Tc
from the same aliquot sample. In the combined procedure the hot acidic distillation
characteristic for iodine separation was combined with TBP based purification of
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technetium fraction continued with extraction chromatography and co-precipitation
with MnS or ZrS 2 in order to obtain high sensitivity for both radionuclides. It has
been proven that the combined procedure is able to determine both nuclides from the
same aliquot sample with efficiencies about 50 % and limit of detection about µmBq/L or mBq/kg for iodine and 0.05 Bq/g for technetium.
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TO

FÜGGELÉKEK

1. Függelék
A modell matematikai kódja

Main
compartment: Deep_soil Unconditional
activity conentration in deep soil [Bq/kg]
dDeep_soil/dt = -lambda*Deep_soil+F4e
Initial Value = 0.0
component event: E1 Active Reset
n>0
Tolerance = 0.001
Actions:
fe=0.5;
n=1;
do
{
fe=fe+exp(-n);
n=n+1;
}
while (n<t);
flow: F1 Unconditional
Flow from Soil_surface to Interst_water
F1 = rate1 * Soil_surface
flow: F4a Unconditional
Flow from Interst_water to Interst_water1
F4a = rate1* Interst_water
flow: F4b Unconditional
Flow from Interst_water1 to Interst_water2
F4b = rate1* Interst_water1
flow: F4c Unconditional
Flow from Interst_water2 to Interst_water3
F4c = rate1*Interst_water2
flow: F4d Unconditional
Flow from Interst_water3 to Interst_water4
F4d = rate1*Interst_water3
flow: F4 Unconditional
Flow from Interst_water4 to Deep_soil
F4 = rate4 * Interst_water4
flow: F5 Unconditional
Flow from Soil_surface to Plant_surface
F5 = rate5 * Soil_surface
flow: F6 Unconditional
Flow from Plant_surface to Soil_surface
F6 = rate6 * Plant_surface

flow: F7 Conditional
Flow from Interst_water to Plant_tissue
F7 =
0 for t>tveg
rate7 *Tc*Interst_water by default
flow: F7a Conditional
Flow from Interst_water1 to Plant_tissue
F7a =
0 for t>tveg
rate7 * Interst_water1 by default
flow: F7b Conditional
Flow from Interst_water2 to Plant_tissue
F7b =
0 for t>tveg
rate7 * Interst_water2 by default
flow: F7c Conditional
Flow from Interst_water3 to Plant_tissue
F7c =
0 for t>tveg
rate7 * Interst_water3 by default
flow: F7d Conditional
Flow from Interst_water4 to Plant_tissue
F7d =
0 for t>tveg
rate7 * Interst_water4 by default
flow: F8 Unconditional
Flow from Plant_surface to Plant_tissue
F8 = rate8/Bio * Plant_surface
define value: Fallout Unconditional
Bq/m°2
Fallout = 2.31e+6
define value: fe Unconditional
fe = 0.5
define value: fs Unconditional
rate of fallout deposition on soil surface [-]
fs = 1-fp
variable: Humanfinal Unconditional
Humanfinal = Whole_plant*fe*cons
compartment: Interst_water Conditional
activity in root zone interstitial water [Bq/l] (5-10cm)
dInterst_water/dt =
-1/16*F1*exp(0.25*((z-0.1)-wD*t/Rf/theta)^2/Dc/t-0.25*y^2/Dc/t-0.25*x^2/Dc/tlambda/Rf/theta)/pi/t^2.5/sqrt(Dc^3*pi)*(3+1/2/Dc/t*((z-0.1)^2-wD^2/t^2/Rf^2/theta^2-y^2-x^2))
by default
Initial Value = 0.000001
compartment: Interst_water1 Unconditional

activity in root zone interstitial water [Bq/l] (10-15cm)
dInterst_water1/dt = -1/16*F4a*exp(0.25*((z-0.05)-wD*t/Rf/theta)^2/Dc/t-0.25*y^2/Dc/t0.25*x^2/Dc/t-lambda/Rf/theta)/pi/t^2.5/sqrt(Dc^3*pi)*(3+1/2/Dc/t*((z-0.05)^2wD^2/t^2/Rf^2/theta^2-y^2-x^2))
Initial Value = 0.000001
compartment: Interst_water2 Unconditional
activity in root zone interstitial water [Bq/l] (15-20cm)
dInterst_water2/dt = -1/16*F4b*exp(0.25*(z-wD*t/Rf/theta)^2/Dc/t-0.25*y^2/Dc/t-0.25*x^2/Dc/tlambda/Rf/theta)/pi/t^2.5/sqrt(Dc^3*pi)*(3+1/2/Dc/t*(z^2-wD^2/t^2/Rf^2/theta^2-y^2-x^2))
Initial Value = 0.000001
compartment: Interst_water3 Unconditional
activity in root zone interstitial water [Bq/l] (20-25cm)
dInterst_water3/dt = -1/16*F4c*exp(0.25*((z+0.05)-wD*t/Rf/theta)^2/Dc/t-0.25*y^2/Dc/t0.25*x^2/Dc/t-lambda/Rf/theta)/pi/t^2.5/sqrt(Dc^3*pi)*(3+1/2/Dc/t*((z+0.05)^2wD^2/t^2/Rf^2/theta^2-y^2-x^2))
Initial Value = 0.000001
compartment: Interst_water4 Unconditional
activity in root zone interstitial water [Bq/l] (25-30cm)
dInterst_water4/dt = -1/16*F4d*exp(0.25*((z+0.1)-wD*t/Rf/theta)^2/Dc/t-0.25*y^2/Dc/t0.25*x^2/Dc/t-lambda/Rf/theta)/pi/t^2.5/sqrt(Dc^3*pi)*(3+1/2/Dc/t*((z+0.1)^2wD^2/t^2/Rf^2/theta^2-y^2-x^2))
Initial Value = 0.000001
variable: Kd Conditional
distribution coefficient [l/kg]
Kd =
Soil_rootzone1/Interst_water1/(Q+Soil_rootzone1) for d>=0.1and d<0.15
Soil_rootzone2/Interst_water2/(Q+Soil_rootzone2) for d>=0.15 and d<0.20
Soil_rootzone3/Interst_water3/(Q+Soil_rootzone3) for d>=0.20 and d<0.25
Soil_rootzone4/Interst_water4/(Q+Soil_rootzone4) for d>=0.25
Soil_rootzone/Interst_water/(Q+Soil_rootzone) by default
variable: Krs Conditional
resuspension factor [1/d]
Krs =
F/1000 for t>=1000
F/t for t<1000
variable: lambda Unconditional
radioactive decay constant [1/d]
lambda = 0.6931471805599/th
define value: n Unconditional
n=1
compartment: Plant_surface Conditional
plant surface activity [Bq/m^2}
dPlant_surface/dt =
-lambda*Plant_surface for t>tveg
+F5-F6-F8-lambda*Plant_surface by default
Initial Value = Fallout*fp
compartment: Plant_tissue Unconditional
activity concentration in plant inner tissue [Bq/kg]
dPlant_tissue/dt = (F8+F7)-lambda*Plant_tissue

Initial Value = 0.0
variable: rate1 Unconditional
percolation rate [1/d]
rate1 = wD/theta/ds
variable: rate4 Unconditional
migration rate constant to deep soil [1/d]
rate4 = wD/d/(Kd*(1-epsilon)*ros+theta)
variable: rate5 Unconditional
resuspention deposition rate constant [1/d]
rate5 = (1-2*fp)*Krs*vd
define value: rate6 Unconditional
weathering rate [1/d]
rate6 = 0.6931471805599/thw
variable: rate7 Unconditional
plant uptake rate [1/d]
rate7 = Tf*Bio/ros/droot/tveg
define value: rate8 Unconditional
translocation rate to iner tissue [1/d]
rate8 = ftr/tgr
variable: Rf Unconditional
retardation factor [-]
Rf = 1+(1-epsilon)*ros*Kd/theta
compartment: Soil_rootzone Unconditional
dSoil_rootzone/dt = F1*ka-lambda*Soil_rootzone
Initial Value = 0.0000001
compartment: Soil_rootzone1 Unconditional
dSoil_rootzone1/dt = F4a*Kd/Rf-lambda*Soil_rootzone1
Initial Value = 0.0000001
compartment: Soil_rootzone2 Unconditional
dSoil_rootzone2/dt = F4b*Kd/Rf-lambda*Soil_rootzone2
Initial Value = 0.0000001
compartment: Soil_rootzone3 Unconditional
dSoil_rootzone3/dt = F4c*Kd/Rf-lambda*Soil_rootzone3
Initial Value = 0.0000001
compartment: Soil_rootzone4 Unconditional
dSoil_rootzone4/dt = F4d*Kd/Rf-lambda*Soil_rootzone4
Initial Value = 0.0000001
compartment: Soil_surface Unconditional
activity concentration on soil surface [Bq/m^2]
dSoil_surface/dt = -F1-F5+F6-lambda*Soil_surface
Initial Value = Fallout*fs
define value: wD Unconditional
Darcy's velocity [m/d]
wD = K1*gradh

variable: Whole_plant Unconditional
Whole_plant = Plant_surface/Bio+Plant_tissue
define value: x Unconditional
co-oridinate
x = 0.1
define value: y Unconditional
co-ordinate
y = 0.1
define value: z Unconditional
z = droot

2. Függelék
A bizonytalanság becslés - statisztikában alkalmazott fogalmak

Amennyiben van egy mérési adatsorunk valamilyen eloszlással és egy jellemzo értékkel akkor az
adott adatsornak: x1………xN
 az átlaga (mean value):

x=

1
N

N

∑x

j

j =1

 a korrigált empirikus szórásnégyzete -varianciája (variance):

var( x1 .....x N ) =

1 N
(x j − x)2
∑
N − 1 j =1

 szórása (standard deviation)

σ ( x1 .......x N ) = var( x1 .....x N )
 Variációs együtthatója (coefficient of variability) –a szórás és az átlagérték hányadosa.

COV =

σ
x

 Eltérés átlagértéke (Average deviation):

ADev( x1 ......x N ) =

1
N

N

∑x

j

−x

j =1

 Az eloszlási görbe ferdesége (Skewness) -az aszimmetria fokát jellemzi egy eloszláson
belül a normál eloszláshoz képest.

1
Skew( x1 ........x N ) =
N

3

⎡xj − x⎤
∑
⎢
⎥ ahol
σ ⎦
j =1 ⎣
N

σ = σ ( x1 ......x n )

A Skewness pozitív értékeire az aszimmetrikus rész a pozitívabb x értékekre adódik (az elnyúlás
a jobb oldalon lesz) míg negatív irányú elnyúlás a negatív x értékekre.
Ha a Skewness értéke 0, szimmetrikus eloszlással van dolgunk, hasonlóan a normál eloszláshoz.
 Az eloszlási görbe lapultsága (Kurtosis) -a görbe formájára utal, annak élességét vagy
tompaságát jellemzi a normál eloszláshoz képest.
Pozitív Kurtosis értékek esetében nagyon éles csúcs rajzolódik ki az eloszlásból (leptokurtic), míg
negatív Kurtosis érték egy tompa (lapos) eloszlást sugall (platykurtic).

⎧⎪ 1
Kurt ( x1 ......x N ) = ⎨
⎪⎩ N

⎡xj − x⎤
∑
⎢
⎥
σ ⎦
j =1 ⎣
N

4

⎫⎪
⎬−3
⎪⎭

 Középérték (median): az az érték, amelyre az annál kisebb és nagyobb értékek egyforma
valószínuséguek.
 módusz (mode) az a maximum érték, ami a legközelebb van a középértékhez, a
leggyakoribb érték.

7,05
7,14
7,18
7,26

0-20
20-40
40-60
60-80

6,55
6,55
6,60
6,60

pH, KCI
47
47
47
49

KA

>0,1
0,75
0,40
0,55
0,75
0,05-0,1
6,75
5,15
5,45
5,50

* Az adatokkat a Szarvasi Halászati és Öntözési Kutatóintézet szolgáltatta.

0-20
20-40
40-60
60-80

Szint, cm

Az öntés réti talaj mechanikai összetételének jellemzése

pH, H2O

Szint, cm
Összes só
%
0,11
0,10
0,10
0,09

Humusz
%
2,85
2,72
2,30
1,48

Frakciók %-ban (mm-ben)
0,005-0,05
71,50
70,25
69,25
63,00

Összes N
%
0,17
0,16
0,15
0,12

A modell validálási kísérletben mért talaj agrokémiai és mechanikai jellemzoi *

Függelék

Az öntés réti talaj fontosabb agrokémiai jellemzoi

3

0,002-0,005
11,00
12,00
12,00
15,00

AL-P2O5
AL-K2O
mg/100g talaj
12,00
18,04
12,92
20,55
7,25
16,50
4,87
12,00

0,002>
10,00
12,00
12,75
15,75

CaCO3
%
0,00
0,00
0,00
0,42
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