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Az ionizáló sugárzások mérése területén – a mérésügyről és az atomenergiáról szóló
törvényeknek megfelelően – a szakterület hatósági és tudományos metrológiai feladatokat lát el.
Biztosítja, hogy hazánkban a mérési feladatra alkalmas és megfelelő pontosságú mérőeszközöket
alkalmazzanak az ionizáló sugárzások joghatállyal járó méréseinél. Fenntartja az ehhez szükséges
nemzeti etalon mérőberendezéseket, elvégzi a sugárvédelmi célú dózis- és szennyezettség mérők
hitelesítését, valamint radioaktív hiteles anyagmintákkal és egyéb kalibrációkkal biztosítja a
különféle dozimetriai és radioaktivitás mérések visszavezetettségét.
Az ionizáló sugárzások mérésterületén az MKEH tevékenysége két fő területre terjed ki: a
dozimetriára és az aktivitásmérésre.
Mindkét területen a mérések egy-egy nemzeti etalonhoz kapcsolódnak:
– a levegőben közölt és a vízben elnyelt dózis nemzeti etalonjára visszavezetettek a
dozimetriai mérések,
– a radioaktivitás nemzeti etalonjához kapcsolódnak a különféle nagypontosságú
aktivitásmérések, a radioaktív hiteles anyagminták készítése, illetve minősítése.
Kalibrálásaink eredményeinek nemzetközi elfogadottságát közzétett mérési képességeink
(CMC) bizonyítják a Nemzetközi Súly- és Mértékügyi Hivatal honlapján angolul, illetve jelen
tájékoztatónkban magyarul.
Szolgáltatásaink között szerepel az alábbi típusú radioaktív hiteles anyagminták (RHA)
előállítása és minősítése:
– folyadék RHA-k,
– szilárd RHA-k (SA- és SP-típus),
– nagyfelületű RHA-k,
– nagytérfogatú RHA-k,
– egyedi RHA-k,
Szolgáltatásjegyzékünk részletes információkat tartalmaz:
– a dozimetriai mérések,
– az aktivitásmérések,
– a radiokativ hiteles anyagminták és minősítésük
témakörökben.

Dozimetriai mérések
A fotonsugárzás terápiás és diagnosztikai mérőeszközeinek vizsgálatához 241Am (59,5 keV) ,
137
Cs (662 keV) és 60Co (1,25 keV) radionuklidok kollimált sugárzási tere valamint a
röntgen sugárzás (10 … 300) kV tartományában röntgenkészülékek biztosítják a levegőben
közölt dózis és a vízben elnyelt dózis referencia értékeit a 20 nGy/h … 50 Gy/h intenzitás
tartományban.
A közölt dózis, K (kerma) a töltetlen ionizáló részecskék (foton) által keltett
másodlagos töltött részecskék (elektron) kezdeti kinetikus energiája
valamely anyag egységnyi tömegében.
Az elnyelt dózis, D az ionizáló sugárzás által valamely anyag egységnyi tömegének
átlagosan átadott energiát jelenti. Mindkét mennyiség mértékegysége a gray, jele Gy,
1 Gy = 1 J/kg, a közöttük lévő kapcsolat K = D/(1 - g), ahol g a fékezési sugárzás
miatti energiaveszteség, ami 3 MeV energiáig elhanyagolható.
A sugárvédelmi célú mérőeszközöknek figyelembe kell vennie az emberi test
különböző pontjaiban elnyelt dózisok biológiai hatását is, így ezek a sugárzás
fajtájától és kialakításuktól függő valamely ún. operatív dózisegyenérték
mennyiséget mérik. Ezen környezeti H*(d), személyi H p(d), illetve irány-szerinti
H’(d,Ω) mérhető dózisegyenérték mennyiségek jól közelítik a sugárvédelem
korlátozási célú alapvető mennyiségét az effektív dózist (E), amely az emberi
szervek, szövetek együttes sugárterhelésének jellemzésére használatos. Mindegyik
mértékegysége a sievert, jele: Sv, 1 Sv = 1 J/kg. A gyakorlatban a dózisegyenértékmennyiségek referencia értékei a közölt dózis értékéből szabványokban rögzített
konverziós tényezőkkel határozhatók meg.
Béta-dozimetriai méréseket (0,05 MeV … 3 MeV) energia és (2 … 100) mGy/h
szövetben elnyelt dózisteljesítmény tartományban végzünk.

A levegőben közölt és a vízben elnyelt dózis nemzeti etalonja
A fotonsugárzás levegőben közölt dózis nemzeti elsődleges etalon berendezései a röntgen tartományban
úgynevezett szabadlevegős ionizációs kamrák, a gamma sugárzás tartományában pedig grafit falú
úgynevezett üreg ionizációs kamrák, nagy érzékenységű és pontosságú árammérő rendszerekkel együtt.
A másodlagosan töltött részecskék egyensúlyát biztosítva, az egységnyi tömegű levegőben keletkezett
töltések mérésével, valamint az egy ionpár keltéséhez szükséges átlagos energia ismeretében a közölt dózis
meghatározható.

A vízben elnyelt dózis mennyiségének meghatározását egy grafit anyagú elsődleges etalon kaloriméter
teszi lehetővé. A kaloriméter nagy vákuumban lévő tiszta grafitmagjának hőmérséklet emelkedése
arányos az elnyelt dózissal (1,4 mK / 1 Gy). Az etalont ismert villamosenergia-bevitellel lehet
kalibrálni. A grafitban elnyelt dózis vízre történő átszámítása a víz és a grafit úgynevezett tömegenergia elnyelési együtthatók segítségével történik.
A szakterület metrológiai feladatai az 1991.éviXLV.mérésügyi törvény alapján:
– etalonok fenntartása, fejlesztése, nemzetközi összehasonlítása, a leszármaztatás biztosítása,
– kötelező hitelesítésű sugárvédelmi és gyógyászati alkalmazású dózismérők hitelesítése,
– típusvizsgálatok elvégzése,
– mérőeszközök vizsgálata és kalibrálása.
Kapcsolattartó: Machula Gábor, tel.: 4585-909; fax: 4585-937; e-mail: machulag@mkeh.hu

A radioaktivitás-mérések nemzeti etalonja
A radioaktivitás-mérés nemzeti etalonja az aktivitás közvetlen módszerrel történő
meghatározására szolgáló mérőberendezésekből áll.
Közvetlen (abszolút) számlálási módszer esetén az aktivitás megállapítható az alkalmazott
sugárzásdetektorok impulzusszámlálási sebességéből anélkül, hogy bármilyen, előzetesen
kísérletileg meghatározott kiegészítő adatot felhasználnánk a radioaktív szubsztancia
bomlástípusának ismeretén kívül. Ezzel egyenértékű az a megfogalmazás, hogy abszolút
módszert alkalmazva az aktivitásmérés független bármely más mért aktivitástól.
Ellenkező esetben közvetett (relatív) mérési módszerről beszélünk.
Az aktivitásmérés közvetlen módszerét a mérendő radionuklid bomlási sémája
határozza meg. A radioaktív hiteles anyagminták készítéséhez felhasznált radionuklidok
túlnyomó többségének bomlási sémája a koincidenciaszámlálás valamelyik formájának
alkalmazását teszi lehetővé (α, β ↔ γ), így a koincidenciaszámlálás a legfontosabb
abszolút mérési módszer az aktivitás megállapítására.
A nemzeti elsődleges etalon részét képező mérőberendezések közül három
koincidenciaberendezés, a negyedik pedig a kilépő részecskék számának mérésével
lehetővé teszi nagyfelületű sugárforrások aktivitásának megfelelő pontosságú
meghatározását.
A 4¶β(α)-γ koincidenciamódszerrel történő mérésre alkalmas mérőrendszerben a
β-elektronokat (α-részecskéket) egy normál nyomáson működő, gázáramlásos, „pillbox” típusú 4¶ proporcionális számláló, a γ-fotonokat pedig egy 7,6 × 7,6 cm-es
NaI(Tl) szcintilláló kristály detektálja. Többek között a 46Sc, 59Fe, 60Co, 82Br, 110Agm,131I,
134
Cs, 153Sm, 198Au, 203Hg és a 241Am nuklidokat mérjük ezzel a módszerrel (lásd
szolgáltatásjegyzékünket).
A 4¶ (X,eA,ce)- koincidencia mérőberendezést elektronbefogással bomló nuklidok mérésére használjuk; ennél a röntgenfotonokat és az Auger-, ill. belső
konverziós elektronokat egy nagynyomású gázáramlásos 4¶ proporcionális számláló regisztrálja. Az ily módon mért nuklidok közül néhány: 51Cr, 54Mn, 57Co,
67
Ga, 88Y, 109Cd, 133Ba, 139Ce, 152Eu, 201Tl.
A folyadékszcintillációs mérőberendezés kisenergiájú tiszta béta-sugárzók (3H, 14C, 35S, 45Ca, 55Fe, 63Ni) mérésére szolgál, a detektorrésze azonban úgy van
kialakítva, hogy - és (X, eA)- koincidenciaszámlálásra is alkalmas legyen.
A koincidencia-számlálás alternatívájaként koincidencia-berendezéseinken antikoincidencia üzemmódban is végezhető mérés. Ez a számlálási mód különösen
olyan radionuklidok aktivitásmérésénél csökkentheti jelentősen a bizonytalanságot, amelyek bomlási sémájában a leányelemnek késleltetett gerjesztett állapota
(metastabil állapota) is szerepel.

A koincidencia mérőrendszerek proporcionális számlálóját használjuk fel egy másik fontos abszolút módszerrel végrehajtott aktivitásmérésre, a 4¶β(α)- számlálásra nagy maximális
energiájú tiszta béta-, ill. alfa-sugárzó nuklidok esetében (89Sr, 90Sr(+90Y), 90Y, 137Cs(+137Bam), 204Tl, 238Pu). A 4¶ térszögű számlálás biztosítása érdekében a mérendő minta a
proporcionális számláló belsejében helyezkedik el. Speciális módon készített, nagyon vékony („tömeg nélküli”) mérőmintákkal, ha a kibocsátott töltött részecskék energiája nem
túl alacsony, gyakorlatilag 100 %-os számlálási hatásfok érhető el.
Kisenergiájú tiszta béta-sugárzó nuklidok standardizálásánál, ha egyéb módszerek nem
célravezetőek, - vagy (X,eA)- bomlástípusú nuklidokkal történő hatásfok-nyomjelzés alkalmazható.
Kis mérési bizonytalanság akkor érhető el, ha úgy választjuk meg a nyomjelző
nuklidot, hogy a maximális béta-energiájának értéke közel legyen a tiszta béta-sugárzó
végenergiájának értékéhez, és a béta-spektrumok átlagenergiájának értékei szintén közeliek
legyenek.
Az előzőek mellett közvetlen mérési módszernek tekinthető még az összegkoincidencia-módszer,
amely speciális bomlási sémájú, a „hagyományos” koincidenciamódszerrel valamilyen oknál
fogva nem standardizálható radionuklidoknál használatos (125I).
Az alfa- és béta-sugárzó radionuklidokat tartalmazó nagyfelületű sugárforrások esetében a
sugárforrásból időegység alatt kilépő részecskék közvetlen (abszolút) számlálására és ennek
alapján az aktivitás meghatározására egy nagyfelületű 4¶ proporcionális számlálóval működő
mérőberendezés szolgál.
Az aktivitás mértékegységének leszármaztatása RHA-k segítségével történik. Az RHA-k
készítésének alapanyaga az esetek túlnyomó többségében radioaktív oldat, amelyet a további
felhasználás előtt standardizálni kell. Az aktivitáskoncentráció meghatározása az oldatból készült
szilárd állapotú speciális mérőminták sorozatának abszolút aktivitásmérésén alapszik.
Az egység továbbszármaztatásának módja a nemzeti elsődleges etalonról a másodlagos etalon
mérőberendezésekre és a másodlagos etalonról a használati mérőeszközökre az RHA-kkal történő
kalibrálás.
A gamma-sugárzó zárt folyadék és szilárd sugárforrások aktivitásának, a nagytérfogatú,
gammasugárzó radionuklidokat tartalmazó anyagminták térfogati aktivitásának, valamint
radioaktív nemesgáz aktivitáskoncentrációjának mérésére másodlagos etalon mérőberendezéseket
használunk; ezek kalibrált aknás ionizációs kamrák és kalibrált gamma-spektrométerek.
A szakterület metrológiai feladatai az 1991.éviXLV.mérésügyi törvény alapján:
– etalonok fenntartása, fejlesztése, nemzetközi összehasonlítása, a leszármaztatás biztosítása,
– a kötelező hitelesítésű felületi szennyezettségmérők hitelesítése,
– típusvizsgálatok elvégzése,
– mérőeszközök kalibrálása,
– radioaktívhitelesanyagminták készítése és minősítése.
Kapcsolattartó: Szűcs László; tel.: 4585-911; fax: 4585-937; e-mail: szucslaszlo@mkeh.hu

A dozimetriai mérések szolgáltatásainak jegyzéke, 2006/VI.
Sorszám
1.

2.

Megnevezés
Közölt dózisteljesítmény (kerma teljesítmény) és
elnyelt dózisteljesítmény, levegőben (10…300)
kV feszültséggel gerjesztett röntgensugárzás
tartományban:
(0,6…1,2) MeV gammasugárzás tartományban:

4.
5.

Bizonytalanság,
k=2

5 µGy/h…95 Gy/h
1,5 µGy/h…50 Gy/h

(0,8...1,5)%
(0,8...1,5)%
EUR-RAD-OMH-1004; 1007; 1011; 1014; 1017

10 µSv/h…1 Sv/h
2 µSv/h…50 Sv/h

(4...5)%
(4...5)%

Személyi
*
dózisegyenérték-teljesítmény (H p(10) mérése

a (40…300) kV feszültséggel gerjesztett
röntgensugárzási tartományban:
(0,6…1,2) MeV gammasugárzás tartományban:
Vízben elnyelt dózisteljesítmény
(0,6…1,2) MeV gammasugárzás tartományban:
Szövetben elnyelt dózisteljesítmény
(0,05…3) MeV bétasugárzás tartományban:

Megjegyzés, CMC hivatkozás
EUR-RAD-OMH-1001; 1002; 1003; 1006; 1009; 1010;
1013; 1016

Környezeti dózisegyenérték-teljesítmény
(H*(10) mérése a (40…300) kV feszültséggel
gerjesztett röntgensugárzási tartományban:
(0,6…1,2) MeV gammasugárzás tartományban:

3.

Tartomány

EUR-RAD-OMH-1005; 1008; 1012; 1015; 1018
10 µSv/h…1 Sv/h
2 µSv/h…20 Sv/h

5%
5%

0,4 Gy/h…30 Gy/h

1,0%

EUR-RAD-OMH-1019

(2…100) mGy/h

5%

EUR-RAD-OMH-1020

Radioaktivitás-mérések szolgáltatásainak jegyzéke, 2006/VI.
Sorszám

Megnevezés

Tartomány

Bizonytalanság
k=2

Megjegyzés, CMC hivatkozás
57

1.

Aknás ionizációs kamrás aktivitásmérők
kalibrálása

2.

Gamma-sugárzó zárt szilárd sugárforrások
aktivitásának mérése

3.

Gamma-sugárzó zárt folyadék sugárforrások
aktivitáskoncentrációjának mérése

4.

Kibocsátott α, β részecskeszám mérése
(500 eV energiaküszöb felett)

5.

1 MBq … 10 GBq

(1…7) %

Co, 67Ga, 68Ge, 90Y, 99Mo, 99Tc, 111In, 123I, 125I, 131I, 153Sm,
Re, 201Tl
EUR-RAD-OMH-2009; -2018; -2019; -2026; -2027

188

EUR-RAD-OMH-2041 – 2068

(1 … 1×103) MBq

(1…7) %

(10 … 1×105) kBqg-1

(0,1…7) %

(100 … 1×105) s-1cm-2
-1

(1,3…3,5) %

Mérhető felület: 100 mm × 160 mm,
EUR-RAD-OMH-2069 – 2073

Térfogati aktivitás mérése
gammasugárzó radionuklidokra

(1 … 1×104) Bqcm-3

(7…15) %

Mérhető térfogat: (0,2 … 2) dm3

6.

Radioaktív nemesgáz aktivitáskoncentrációja

(8×106 … 3×108) Bq

(10…15) %

7.

Környezeti (levegő-, talaj- stb.) minták
gamma-sugárzó szennyeződésének mérése
(10 keV…2,5 MeV) energiatartományban

(1 … 1×105) Bq

EUR-RAD-OMH-2001 – 2040

EUR-RAD-OMH-2074
5%

Radioaktív hiteles anyagminták jegyzéke, 2006/VI.
Sorszám

Megnevezés

Tartomány

Folyadék radioaktív hiteles anyagminták 20 MBq maximális aktivitásig: 46Sc; 54Mn; 59Fe; 60Co; 134Cs; 241Am;
22
Na; 24Na; 32P; 42K; 51Cr; 57Co; 58Co;
65

82

85

90

90

88

90

95

99

99

1,0%

m

Zn; Br; Sr; Sr(+ Y); Y; Y; Nb; Mo(+ Tc );
Ru(+106Rh); 109Cd(+109Agm); 125I; 131I; 137Cs(+137Bam); 133Ba;
139
Ce; 141Ce; 152Eu; 169Yb; 170Tm; 182Ta; 198Au; 203Hg; 36Cl; 56Co;
75
(1×104…2×107) Bqg-1
Se; 86Rb; 89Sr; 91Y; 103Ru(+103Rhm)
110
Agm(+110Ag); 124Sb; 192Ir; 204Tl; 21Po; 63Ni; 113Sn(+113Inm); 35S;
45
Ca; 95Zr(+95Nb);
125
Sb(+125Tem); 140Ba(+140La); 144Ce(+144Pr)
99
Tcm

2.

Tetszőleges radionuklidok oldata, energiatartomány: (80…2500) keV
109
Cd; 57Co; 139Ce; 203Hg; 113Sn; 85Sr; 137Cs; 60Co; 88Y

3.

Szilárd radioaktív hiteles anyagminták, gamma-sugárzó etalonsorozat
gamma-spektrométerek energia- és hatásfokhitelesítésére. Névleges
aktivitás: 400 kBq, energiatartomány: (60…2500) keV
241
Am; 57Co; 203Hg; 133Ba; 22Na; 137Cs; 54Mn; 60Co; 88Y; 46Sc;
134
Cs; 51Cr; 65Zn;85Sr;109Cd(+109Agm); 139Ce; 152Eu; 110Agm(+110Ag)

5.

1,3%

1,7%

0,7 ... 1,0%
3

6

(1×10 … 1×10 ) Bq

200 Bq … 100 kBq
Nagyfelületű radioaktív hiteles anyagminták
14
45
60
90
90
137
204
241
C; Ca; Co; Sr(+ Y); Cs; Tl; Am
Nagytérfogatú radioaktív hiteles anyagminták; környezetvédelmi
célú mérésekhez. Nuklidok: 40K; 54Mn; 57Co; 60Co; 85Sr; 88Y;
(1 … 1×104) Bqcm-3
133
Ba; 134Cs; 137Cs; 139Ce; 152Eu; 241Am;
134Cs; 137Cs; 139Ce; 152Eu; 241Am

Megbeszélés alapján egyéb
radionuklidokból is készítünk hiteles
anyagmintát
EUR-RAD-OMH-2001–2040

2,0%
2,7%
≤ 1,0%

Gamma-sugárzó nuklidok keveréke, energiatartomány:
(80…2500) keV 109Cd; 57Co; 139Ce; 203Hg; 113Sn; 85Sr; 137Cs; 60Co;
88
Y
4.

Megjegyzés, CMC hivatkozás

0,7%

106

1.

Bizonytalanság,
k=2

0,7 ... 2,0%
2,0%
(4 … 8) %

összaktivitás: max. 3 MBq
EUR-RAD-OMH-2041
SP típus: a sugárforrás-tartó polisztirol
tárcsa, mérete: Ø32 mm × 0,5 mm;
SA típus: mint az SP, de alumínium
burkolattal, mérete: Ø25 mm × 1,5 mm
PE típus: a sugárforrás-tartó plexirúd
mérete: Ø11 mm × 42 mm
EUR-RAD-OMH-2042–2068
EUR-RAD-OMH-2069–2073
inaktív mátrixanyagok: keményítő;
kovaföld; kvarchomok; alumínium-oxid;
réz(II)-oxid, térfogat: (0,1 … 2) dm3

