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FÚRÓMAGOK RADIOAKTIVITÁSÁNAK GYORS, KVANTITATÍV
MEGHATÁROZÁSA

MÉHES KÁLMÁN

Laboratóriumunkban már régebben alkalmazzuk kis mennyiség anyagok radio-

aktivitásának meghatározására az alábbi módszert
:

gyakorlatilag inaktív kzethez
vagy a vizsgálandó kzettel azonos fajsúlyú mtermékhez, meghatározott mennyiség,
radioaktív egyensúlyban lev anyagot adagolunk növekv mennyiségben. így olyan

'sorozatot kapunk, amelynek urántartalmát ismerjük. Ha a sorozat egyes tagjainak

U grj tonna

fOO

lökésszám/perc

(impulzus!min.)

radioaktivitását — azonos elrendezés

mellett — G. M. számlálócsvel vág}'

scintilláeiós számlálóval megmérjük,,

akkor az urántartalom és a lökésszám

(impulzus min) ismeretében olyan

koncentrációfüggvényt szerkeszthe-

tünk, amelyrl a vizsgált fúrómag

radioaktív anyagtartalma, a fúró-

mag percenkénti lökésaktivitásának

ismeretében, urán ekvivalensben, szá-

zalékban vagy gramm/tonnában leol-

vasható. Lásd a diagrammot.

De a radioaktív anyagtar-

talmat kifejezhetjük tórium-ekviva-

lensben is, ha a diagrammról nyert

értéket megszorozzuk a S z a 1 a y S,

(1) által megadott szorzószámmal.

A mérésnél tekintettel kell

leírni a vizsgált anyag fajsúlyára is.

Ezért, ha sorozatmérést végzünk, a

vizsgált anyag fajsúlyának megfelel

koncentrációfüggvényt kell szerkesz-

tenünk. Különféle fajsúlyú anyagok

vizsgálatához különböz fajsúlyú

alapanyagokból szerkeszthetünk ösz-

szetett vagy sorozatfüggvényt, mi-

által a koncentrációfüggvény egyben

fajsú 1yfüggvény is.

Mivel Y a g o d a H. (2) sze-

rbit a jachymovi uránszurokérc

64,4% uránt tartalmaz tóriummen-
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tesen, méréseinkhez jachymovi uránszurokércet használtunk. Az acliátcsészé-

ben finoman porított uránszurokércet kétszeres hígításban kevertük az alap-

anyaghoz, amely a mi esetünkben 2,9 fajsúlyú inaktívnak tekinthet bauxit volt.

(A bauxit fajsúlyának meghatározását piknométerrel 19° C hmérsékleten Faludi
F. végezte). Az inaktivitás mértékéül vettük a háttérsugárzás ingadozását 30 perces

idtartam alatt.

A keverést a következképpen végeztük : 50 g inaktívnak tekintett bauxithoz

0,0776 g uránszurokércet adagoltunk és a keveréket (I. sz. keverék) több órán át ráztuk,

hogy homogén sugárzó anyagot nyerjünk. Majd az így nyert keverékbl másodszori

bigításban a következ mennyiséget adtuk az alapanyag, alább feltüntetett mértékben

csökkentett mennyiségéhez :

49,95 g alapanyaghoz 0,050 aö I. SZ. keverék. T^rántart. 0,0001 o/
/o

49,75 « << 0,250 « « « « « « 0,0005•%
49,50 « « 0,500 « « « «• « 0,001 %
49,00 << « 1,000 « « « « « « 0,002 o/

/o

48,50 « « 1,500 « « « « « « 0,003 %
48,00 « « 2,000 « « « « « « 0,004 %
47,50 « « 2,500 « « « « « « 0,005 0/

/o

45,00 « « 5,000 « « « « « « 0,01 0/
/o

Az így nyert keveréket (II. sz. keverék) szintén több órán át ráztuk, hogy homo-

gén sugárzó anyaghoz jussunk. Sajnos ahhoz, hogy sorozatfüggvényt készítsünk, nem
rendelkeztünk elegend uránszurokérc-mennyiséggel.

Méréseinkhez a kopenhágai Briiel & K
j
a e r cég rate méterjét (Type 6502)

használtuk.
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ycKopeHHbiü MeToa nnn KOJimiecTBeHHoro onpeaeaeHna paanoaKXHBHOcxn xepHOB

K. M e x e m

K HeaKTHBHOMy Maxepnajiy, yAejibHbiií Bee KOToporo coBtiaAaex c yAejtbHbiM Beccm
nayaaeMbix ropHbix nopoA, npHÖananeM b nocTerieHHO B03pacxatomeM Ko.mmecxBe onpe-

ae.ieHHoe KoanqecTBO Maxepnajia, HaxoAHiuerocfl b paAnoaKXHBHOM paBHOBeciin.

Tatom 0pa30\i nojiymm cepttio, coAep>KaHHe ypatta Koxopoü Ham H3BecxH0. Ecah
ii3\iepnxbpaAHoaKxiiBHOcxb 0XAejibHbixqjieH0B3X0HcepnH, xo,3HancoAep>KaHHe ypaHa n mtc.no

HMnyAbCOB H3 MHHyXy, MO>KHO COCXaBHXb ({tyttKUHtO KOHUeHXpaUHH . no 3X0H (JtyHKUHH Mbl Herto-

cpeAcxBeHHO mtxaeM coAepwamte paAtioaKXHBHoro BemecxBa ttccjieAOBaHHoro KepHa b okbh-
Ba.ieHxe vpaHa, no b nponeHxax, no b rp/xoHHax.

Méthode rapidé pour le dosage de la radioactivité des carottes de sondage

K. MÉHES

A une matiére maciidé, du mérne poids spécifique que la roclie á examiner, nous
ajoutons en doses augmentantes íme matiére en équilibre radioactif. Ainsi nous ob-
tenons une série dönt nous connaissons la teneur en uránium. Si l’on a dósé la radioacti-

vité de chaque membre de cette série, on peut construire, en connaissancé de la teneur
en uránium et du nombre des impulsions á la minute, une courbe de la concentration,
laquelle nous montre iinmédiatement la teneur en matiére radioactive de la carotte de
sondage examinée, en equivalent d’uranium, en pourcent ou en grammes/tonnes, en
fonction du nombre des impulsions á la minute.


