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53.  

Application of liquid scintillation counting technique to gross alpha, gross 

beta and radon measurements in Portuguese waters 

Zastosowanie techniki ciekłoscyntylacyjnej do pomiarów całkowitej 

aktywności alfa i beta oraz radonu w wodach w Portugalii 

I. Lopes, M.J. Madruga, F.P. Carvalho 

Nuclear and Technological Institute, Department of Radiological Protection and Nuclear 

Safety Estrada Nacional 10 (Apartado 21) 2686-953 Sacavém, PORTUGAL, ilo-
pes@itn.mces.pt 

Natural water contains a number of alpha and beta emitters and the radiological examina-

tion such as the determination of the quality of drinking water requires measuring of mixtures 

of  and  emitters. The recommendation of Portuguese law proposed limits values (0.1 Bq/l 
and 1 Bq/l) for gross alpha and gross beta activities, respectively. The main goal of this work 

was to develop, test and optimise new radiometric techniques for measuring mixtures of  and 

 emitters in drinking waters. Liquid scintillation counting technique (LSC) has been 
optimized for the determination of these radiological parameters. We used a low background 

liquid scintillation system detector with the ability to discriminate between alpha and beta 

particles by pulse shape analysis (PSA). High counting efficiencies and lower limits detection 

were obtained. The first studies on the radioactivity content of some bottled waters showed the 

limits values weren’t exceeded. Water samples from taps, wells and springs have already been 

collected in old mining areas for further analysis. The results of gross alpha and beta 

measurements showed waters with more high activities. 

This water samples collected in that areas are also enriched with dissolved Rn, produced 

in rocks containing uranium. Radon levels were determined by short lived daughter products 
using the LSC technique. The counter was calibrated with 226Ra standard solutions, measured 

one month after and corrected to correspond secular equilibrium of 226Ra with 222Rn.  

The counting efficiency was closer to theoretical maximum expected (500%). The LLD value 

for radon measurements was 0.195 Bq/l using the counting time of 60 min. Preliminary results 

will be described. 

« « « 

Wody naturalne mogą zawierać szereg izotopów alfa i beta promieniotwórczych, a przepi-

sy określające jakość wód pitnych wymagają między innymi określenia stężeń tych izotopów. 
Przepisy prawne w Portugalii ustalają wartości dopuszczalne dla całkowitej aktywności alfa  
i beta odpowiednio na poziomie 0,1 Bq/l i 1 Bq/l. 

Głównym celem pracy było opracowanie, przetestowanie i optymalizacja nowej techniki 
pomiarowej dla oznaczania mieszanin emiterów  i  w wodach pitnych. Najbardziej 
optymalnym rozwiązaniem okazało się zastosowanie techniki ciekłoscyntylacyjnej (liquid 
scintillation counting – LSC) dla określania tych wielkości. W tym celu wykorzystywany jest 
niskotłowy spektrometr ciekłoscyntylacyjny, umożliwiający rozróżnianie cząstek alfa i beta 
dzięki analizie kształtu impulsów (pulse shape analysis – PSA). Osiągnięto w ten sposób 
wysoką wydajność detekcji oraz niskie limity detekcji dla obu wielkości. Wstępne badania 
promieniotwórczości niektórych wód butelkowych nie wykazały przekroczeń wartości 
dopuszczalnych. W kolejnym etapie prac pobrano próbki wód wodociągowych ze studni oraz 
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źródeł na terenach pogórniczych. W tym przypadku wody te charakteryzowały się znacznie 

wyższymi zawartościami izotopów alfa i beta promieniotwórczych. 

Próbki wód z rejonów pogórniczych charakteryzują się także podwyższonymi stężeniami 

radonu, powstającego w skałach zawierających uran. Stężenia radonu oznaczano również  

z wykorzystaniem techniki LSC poprzez jego produkty rozpadu. Do tego celu kalibrację 

spektrometru wykonano za pomocą roztworu wzorcowego 226Ra, mierzonego po miesiącu od 

spreparowania a następnie skorygowano wyniki dla stopnia równowagi promieniotwórczej 

pomiędzy 226Ra i 222Rn. Wydajność detekcji była bliska maksymalnej wartości teoretycznej 

(500%). Dolny próg detekcji dla radonu określono jako 0,195 Bq/l dla czasu pomiaru 60 min. 
W referacie przedstawiono również wstępne wyniki badań stężeń radonu w wodach. 

54.  

Examining the natural radioactivity of water sources to evaluate the 

impact on surrounding communities 

Badanie naturalnej promieniotwórczości zasobów wodnych w celu oceny 

ich wpływu na ludność 
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Natural occurring radioactive materials (NORM) are quite common in the South African 

mining and mineral processing industry, even so that uranium is produced as a by-product at 

certain gold and copper mining sites. Other major industries associated with NORMs are the 

coal, copper and heavy mineral sectors. 

Legislation in South Africa addresses the allowed yearly radiation dose to registered rad-

iation workers and the general public, and adheres to the most common internationally 

accepted standards of 20 mSv/a and 1 mSv/a respectively for these categories. The yearly dose 

is obviously the sum of the contributions from every individual nuclide from all possible 

sources. Accordingly, for members of the public, the individual sources are to be evaluated at 

the (South African) guideline level of 25 μSv/a. This imposes severe constraints on the 

radioanalytical laboratory to offer an affordable routine service due to the required sensitivity 
to analyse these NORMs and the variety of matrices involved. 

Determination of all required parameters to evaluate the yearly dose is possible, although 

costly. Correlations of yearly dose with one or two chemical/radionuclide components will 

allow an affordable monitoring strategy. According to the evaluation of a survey performed in 

one of the gold-mining catchment areas in South Africa this seems indeed possible. 

« « « 

Materiały o podwyższonej promieniotwórczości naturalnej (NORM) powszechnie towa-

rzyszą eksploatacji górniczej i przeróbce surowców mineralnych w Południowej Afryce, 

albowiem uran jest produktem ubocznym wydobywanym razem z rudami złota i miedzi. Inne 

przemysły, którym towarzyszą materiały NORM to górnictwo węgla, rud i metali ciężkich. 


