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Trícium
 A hidrogén radioaktív izotópja

 T1/2 = 12,32 év (4500 ± 8 nap)
 β-bomló (leányeleme a 3He)
 Maximális β-energia 18,6 keV
 Kozmogén izotóp (a természetben) Kozmogén izotóp (a természetben)
 Természetes szint a csapadékban 1-2 Bq/liter 
 Antropogén forrásból is származik
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Korolás tríciummal (3H): elvileg lehetséges, …

Tritium concentration of precipitation

6 TU

1 TU : 3H/1H=10-18

1 TU = 0,119 Bq/liter
1 Bq/liter = 8,4 TU

2010

…de nem ad egyértelmű kort, mert a kezdeti aktivitás nem állandó



3H/3He korolás alapja: az egyes héliumkomponensek 
kiszámítása: végcél a tríciumból származó 3He kiszámítása

3Hemért = 3Hetrícium + 3Heoldódási + 3Hetöbbletlevegő + 3Heradiogén

4Hemért =               4Heoldódási + 4Hetöbbletlevegő + 4Heradiogén

1. Oldódási 
komponens 

kiszámítása a 
beszivárgási 

hőmérsékletből

2. Többletlevegő 
kisszámítása a 
neontöbblet 

alapján

3. Radiogén 4He 
komponens 

kiszámítása az 
előző kettő és a 

mért alapján

3. Radiogén 3He 
komponens 
kiszámítása: 

3Herad=2·10-8·4Heradhőmérsékletből
alapján

mért alapján
3Herad=2·10-8·4Herad



Vízben oldott nemesgázok mintázása 
rézcsőbe

10 mm

1 mm

1 mm 1 mm 
rés

A rézcső összezáródik (hideghegesztés). 



Néhány példa magyarországi beszivárgási területeken
Méntelek Nyíradony

Nyíradony

Fischerbócsa

Méntelek

Fischerbócsa



Mi a helyzet Pakson?



Lokáslis talajvízáramlási irány



Geológiai környezet: fluviális (folyóvízi) üledék



Modellezés: Sebességeloszlások, részecskepályák, elérési idők 
számítása (talajvízszint-eloszlások alapján)

100 méter megtételéhez szükséges idő: 163 – 526 nap.
100 méter megtételéhez szükséges idő: 73 – 312 nap.



A talajvíz tríciumeloszlása

Vajon az erőművi eredetű 
trícium segítségével tudjuk-e trícium segítségével tudjuk-e 

pontosítani az áramlási 
sebességeket?

Azaz: mit nyújt a 3H/3He 
korolás?

Azonosítható-e a kijutás 
ideje?ideje?



A vizsgált kutak elhelyezkedése



Az atomerőmű alatti tríciumcsóva 3H/3He adatai



8,46±0,24 év

9,24±0,24 év

Az atomerőmű alatti tríciumcsóva 3H/3He adatai

3,89±0,26 év

3,78±0,20 év

4,39±0,14 év

11,73±0,30 év

5,54±0,18 év

2,18±0,08 év

3,78±0,16 év

6,68±0,20 év

0±0,36 év

8,66±0,34 év

3,30±0,12 év



Konklúzió:

Az erőmű alatti talajvízben tisztán látszik az antropogén eredetű 
tríciumból származó 3He.

A korok által számolt áramlási sebességek összeegyeztethetőek a 
modell által jósolt sebességekkel.modell által jósolt sebességekkel.

Az áramlási pálya mentén az erőműtől távolodva a korok nem 
egyértelműen nőnek.

Nem megfelelő a kutak kiképzése: túl hosszú a szűrőzés (3-15m).

Inkább kevesebb kútfészek, mint sok egyedülálló kút kellene.Inkább kevesebb kútfészek, mint sok egyedülálló kút kellene.

A továbbiakban pakkerezett lassú szivattyúzással megpróbálunk 
egy kútból több mélységi szinten is mintázni.

Köszönöm a figyelmet!



Trícium a csapadékban (Debrecen)
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