
Cézium-137 szennyezettség mérés élelmiszerekben

S Z E N T E S I  G Y Ö R G Y  és S C H L E C H T A  A N T A L  
Megyei É le lm iszere llenőrző és Vegyvizsgáló In té ze t, Békéscsaba 

Érkezett: 1975. február 3.

A cézium-137 élelmiszerekben történő meghatározása a közelmúltban a 
szakmai érdeklődés előterébe került. Több közlemény is jelent meg e tárgyról 
(1, 2, 3, 4). Intézetünk laboratóriumában végzett méréseinkről mi is beszámol
tunk már (4).

Vizsgálatainkat azóta is folytattuk. E közleményben azt foglaljuk össze, 
hogy a hozzánk hasonló műszerparkkal rendelkező laboratóriumok milyen nálunk 
bevált módosításokkal finomíthatják mérési eljárásukat, s a (4)-ben leírtakhoz 
képest jobb, igen gyors tájékoztató vizsgálati módszer állhat rendelkezésükre.

Módosított mérésünk alapelve: az ammónium-foszformolibdát (AMP) a 
céziumot ioncserével bizonyos pw-tartományban szelektíven megköti, s így a 
többi izotóptól (különösen a kálium- 40-től) nem zavartatva jobban mérhető 
béta-detektorral az aktivitása, mint a (4)-ben leírt gamma-detektorral.

Vizsgálataink két irányúak voltak:
1. kimértünk egy viszonylagtágpw-tartományt, amelyben a cézium szelek

tíven megköthető AMP segítségével
2. meghatároztunk egy minimális Cs—137 aktivitást, amit jó l azonosítani 

tudtunk mérési eljárásunk során.

Mérőrendszer:
Az aktivitás mérését végablakos halogéntöltésű Geiger-Müller számláló

csővel (E F K I) végeztük, univerzális ólomtornyát N K  —108 tip . számlálóhoz 
kapcsolva, integrális üzemmódban, 600 sec mérésidővel, 9,5 imp/min háttér 
mellett. A preparátum 30 mm átmérőjű Al-tálkára került. A rendszer Cs* —137 
standardokkal volt hitelesítve, melyeknek tömege mindig 500 mg volt az A l- 
tálkán.

Vegyszerek:
C s*-137 törzsoldat (5 p Ci/cm3)
Cs*-hordozó oldat (10 mg Cs*/cm3)
Ammónium-foszformolibdát (B. D. H. Ldt. England)
H N 03 a. lt. 20%-os oldat
NaOH a. lt. 2 n oldat
K N 0 3 a. lt. 53,648 mg K /Ю  cm3

V izsgálatok:
A pw-tartomány kimérésénél a fő problémát az okozta, hogy élelmiszereink 

általában jelentős mennyiségű káliumot is tartalmaznak, s a hamuk kálium ionjai 
is szívesen kötődnek az AMP-n. A másik gond, hogy a minta-hamukban cézium
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7. táblázat
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1 100 0,00 176 103
2 100 0,00 163 98 99,7
3 100 0,00 163 98

4 100 53,648 162 98
5 100 53,648 164 98 98,3
6 100 53,648 167 99

7 100 268,240 168 100
8 100 268,240 166 99 99,8
9 100 268,240 167 99

10 100 268,240 171 101

2. táblázat

Sorszám
PH

B e v itt
Cs* — 137 (pCi)

K á liu m 
adalék (mg)

M ért
beütésszám 

(im p/600 sec)

M ért ak tiv itás  
(pC i)

Visszanyerés
(% )

1 1,5 100 268,240 168 100
2 166 99
3 167 99 99,8
4 171 101

5 168 100
6 170 100
7 2,0 100 268,240 172 101 99,4
8 165 99
9 161 97

10 173 102
11 163 98
12 3,0 100 268,240 169 100 100,0
13 170 100

3. táblázat

Sorszám
B e v itt 

Cs* -  137 
(pCi)

Cs*-hordozó
(mg)

M ért
beütésszám 

(im p/600 sec)

M ért ak tiv itás  
(pCi)

Visszanyerés
(% )

Visszanyerési 
á tlag  (% )

1 5,0 30,0 6 3,3 66,0

2 10,0 18 10,0 100,0
3 20,0 32 19,7 98,5
4 30,0 30,0 46 29,2 97,3 99,7
5 40,0 68 40,3 100,7
6 50,0 81 49,9 99,8
7 75,0 128 76,1 101,6
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4. táblázat
Különböző minták C s*-!37 szennyezettségének módszerünkkel mért adatai

A  m in ta  neve Tej (pCi/100 
cm3)

Takarm ány Saláta Sóska Paraj

(pC i/g száraz anyag)

1974. I. félév ........................
1974. 11. félév ........................

1,0
1,0

0,2 0,4
0,7

0,5
1,0

0,8
0,7

nagyon kis tömegben van jelen, s az aktív Cs*-ionokat a lehető legnagyobb száza
lékban kellett megkötnünk.

Különböző kálium-tartalmú oldatokhoz lOOpCiCs*—137-tés30 mg inaktív 
Cs*-t adtunk, s úgy hígítottuk főzőpohárban 250cm3-re, hogy a pH-ja salétromsav
ra 1,5 legyen. Ezen oldathoz 500 mg AMP-t adtunk,süvegbottal elkevertük.3 - 4  
perc elteltével újra megkevertük. 15 perc múlva a lassan leülepedő szuszpenziót 
G 3 üvegszűrőbe helyezett szűrőpapíron vákummal szűrtük. A szűrőpapírt a 
csapadékkal könnyű volt mérőtálkára preparálni. Az esetleg az üvegszűrő oldalára 
tapadt AMP nyomokat is a mérőtálkára v ittük . Lényeges volt, hogy ezután 2 0 - 
30 perces 105 °C-s szárítással vízmentesítsük a preparátumot, s lehűlés után ke
rültek a mérőhelybe aktivitás mérésére. Azt tapasztaltuk, hogy ilyen pw-n a 
nagy kálium-túlsúly esetén is nagyon jóaCs*-megkötődésaz AMP-n. Az e mérési 
eredményeket az 1. táblázatban foglaltuk össze.

A továbbiakban az előzőekkel azonos módon készített, de különböző pw-ra 
műszerrel beállított oldatokból végeztünk Cs*-megkötődési vizsgálatokat. K itűnt, 
hogy indikátorpapírral is jól beállítható pH-tartományban (1 ,5 -3 ,0  pH között) 
jól kötődik szelektíven az AMP-n a cézium. A 2-es számú táblázat mutatja a 
mért értékeket.

A rendszerünkben mérhető legkisebb aktivitás meghatározására különböző 
Cs* — 137aktivitásokat(5,10,20,30,40,50, 75 pCi-t)30mg Cs*-hordozóval v ittünk 
500 cm3-s főzőpohárba, vízzel és salétromsavval hígítottuk 2,0pH-jú 250 cm3 
térfogatra. A céziumot AMP 500—500 mg-ján a már fent ismertetett módon 
külön-külön megkötve és aktivitását megmérve a 3. táblázatban rendszerezett 
eredményeket kaptuk. A leírt módon márlOpCi bevitt C s*-137-t is 10 pCi-ként 
tudtunk visszamérni. Ez sokkal jobb eredmény, mint amit előző leírásunkban 
gamma-detektorral kaptunk.

Ezen eljárásunkat minta-hamuk Cs* —137 aktivitásának mérésére is alkal
maztuk. 6 — 12 g hamut oldottunk 20 tf% -s salétromsavban (10  cm3 salétromsa
vat számolva 1 g hamura). Felmelegítés közbeni üvegbotos keverés után 1 
éjjelen át állni hagytuk az anyagot. Az oldatot deszt. vízzel 170-200 cm3-re 
hígítva centrifugálással (3000 ford./min 5 percen át) tisztíto ttuk meg (kovasav, 
szén, stb.). Dekantálás után a maradékot 25 cm3 forró deszt. vízzel mostuk, 
centrifugáltuk és dekantáltuk. Az egyesített oldathoz 30 mg Cs*-hordózót adva 
á térfogatát 250 cm3-re egészítettük ki deszt. vízzel, miközben NaOH-val és 
H N 03 oldattal a pw-t 2,0 körülire állítottuk. (Sorozatmérések esetén ez akár 
indikátorpapírral is végezhető.) Ehhez adtuk az it t  leírt módon az 500 mg AMP-t. 
Az előzőekben említett további feldolgozás után mértük az aktivitását.

A Központi Élelmiszerellenőrző és Vegyvizsgáló Intézetnek küldött 1974. 
év-végi jelentésünkben már az e módon mért Cs* —137 aktivitásokat adtuk meg 
(4. táblázat).

Tapasztalataink szerint rutinmódszerként alkalmazható laboratóriumunk 
jelenlegi műszerezettségével ez a mérési eljárásunk.
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ИЗМЕРЕНИЕ ЗАГРЯЗНЕННОСТИ ПИЩ ЕВЫ Х ПРОДУКТОВ 
ИЗОТОПОМ Cs137

Дьё. Сенгпеши и А. Шлехта

Авторы для измерения загрязненности изотопом Cs137 предлагают при
менять легко осуществимый рутинный метод. Удовлетворительно могут 
определить и 10 pCi Cs137 селективной связью на фосфмолибдате аммо
ния (АМР) при 1,5-3,0  pH, в присуствии носителя 30 мг С из раствора 250 
см2, если добавят 500 мг АМР, отфильтруют, препарируют и после с у ш к и  
измеряют активность применением трубы ГМ.

Азотистокислый раствор золы пищевых продуктов очишают центри
фугированием перед установкой pH.

MESSUNG DER CÄSIUM-137  VERUNREINIGUNG IN 
LEBENSM ITTELN

Gy. Szentesi und A Schlechta

Eine leicht durchführbare Rutinemethode wird zur Messung der Cs—137- 
Verunreinigung in Lebensmitteln empfohlen. Bei selektiver Bindung an Ammo- 
niumphosphormolybdat (AMP)beipH 1,5 —3,0 in Anwesenheit von 30 Cs+-Trä- 
gerstoff sind sogar 10 pCI von Cäsium —137 gut messbar in einer Lösung von 
250 cm3, falls man 500 mg AMP zufügt, dann filtr ie rt, präpariert, und misst die 
A k tiv itä t nach Trocknung,unter Anwendung eines GM-Rohrs. Vorder Einstellung 
des pH-Wertes reinigt man die salpetersauren Lösungen der veraschten Lebens
mittelmuster durch Zentrifugieren.

MEASUREMENT OF CONTAMINATION BY C E S IU M -137 IN  FOODS 
Gy. Szentesi and A. Schlechta

A readily conductable routine method is suggested for the measurement of 
contamination of foods by cesium —137. Even 10 pCi of cesium-137  can be 
reliably determined by selective binding on ammonium phosphomolybdate 
(AMP) at pH 1 .5-3 .0  in the presence of 30 mg of Cs+-carrier from a solu
tion volume of 250 cm3, provided 500 mg of AMP is mixed up with the sample, 
then filtered, processed and dried, and activ ity is determined w ith the use of a 
GM valve. Prior to adjusting the pH value, the nitric acid solutions of the incine
rated food samples are purified by centrifuging.
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