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Bevezetés

Veszélyforrások: Ipari emisszió, VOC, azbeszt, 

építőanyagok radioaktivitása (erőművi salakok és 

pernyék)

Geokémiai és radiometriai 

mérések fontossága, salak- és 

pernyetartalmú építőanyagok 

megfelelő vizsgálata minősítése

Beltéri szennyezések és ezek forrásai



Célkitűzés

 Budapesten és a közép-magyarországi régióban 
található épületek radiometriai vizsgálata különböző 
detektorokkal és a gyűjtött építőanyag minták 
környeztgeokémiai vizsgálata

 Radiometria: 
 Helyszíni: gamma dózisteljesítmény mérés, rövid és hosszú távú 

radonkoncentráció mérés, talajgáz radonkoncentráció mérés

 Laboratórium: gamma spektroszkópia, radon exhaláció

 Környezetgeokémia: 
 mikroszkópos és pásztázó elektronmikroszkópos vizsgálatok, 

XRD

 Építőanyagok minősítése



Bevezetés

 Lakossági felkérés:

 Radiometriai vizsgálat 37 épületben

60-as évek után épültek

Helyszíni és laboratóriumi mérések

Salak- és pernyetartalmú építőanyagok 

(gázszilikát, salakbeton, salak) vizsgálata, 

minősítése



Helyszínek bemutatása



Helyszínek bemutatása
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Mérési protokoll

 Helyszíni mérések

 Rövid távú radonaktivitás-koncentráció mérés aktív detektorral (RAD7, 
AlphaGUARD)

 Hosszú távú radonaktivitás-koncentráció mérés passzív detektorral 
(RSKS-Radosys Kft.)

 Gamma dózisteljesítmény mérés (FH 40 GL 10)

 Talajgáz radon koncentráció mérés (RAD7+szonda)

 Fizikai vizsgálatok


226Ra, 232Th, 40K meghatározás (HPGe Gamma spektroszkópia)

 Radon exhaláció meghatározása radon kamrás módszerrel (RAD7)

 Geokémiai vizsgálatok

 Polarizációs mikroszkópos vizsgálat

 Pásztázó elektronmikroszkópos vizsgálat

 XRD



Eredmények: helyszíni rövid távú (néhány nap) 

radon koncentráció mérés aktív detektorral

 A mérés (mivel rövid távú) csak gyors információ 
megszerzésére szolgál

 Az ezzel a módszerrel kapott eredmények a 
vizsgált helyszíneken 50-210 Bq/m3 között 
változnak

 Nem haladja meg az éves maximálisan 
megengedhető 300 Bq/m3-es (ICRP, 2009) 
szintet

 Probléma: túl rövid időtartam, kis koncentrációk 
esetén a műszer nagy hibával számol



Eredmények: helyszíni hosszú távú (3 hónap) 

radon koncentráció mérés passzív detektorral



Magyarországi átlag:

~150 nSv/h (OSSKI, 1995)

Eléri, meghaladja a határértéket

Eredmények: In situ mérések

< 300 Bq/m3

(ICRP, 2009)

Radonaktivitás-koncentráció:

70-206 Bq/m3

Határérték alatt

Gamma dózisteljesítmény:

73-616 nSv/h

14 tanulmányozott ház



meghaladja a  370 Bq/kg-os 

határértéket

1 kiugró érték

Házépítéshez ajánlott érték : <370 Bq/kg

eléri, meghaladja a 

határértéket

Eredmények: Fizikai vizsgálatok

14 tanulmányozott ház

Rádium-ekvivalens:

33-2812 Bq/kg

Aktivitás koncentráció index:

I<1

Aktivitás koncentráció index: 

0,1-9,4

Átlagos talaj: 1-10 Bq/kg

Egykori kővágószőlősi uránbánya 

meddőhányója: 42-90 Bq/kg

Fajlagos radon exhaláció

Fajlagos aktivitás koncentráció:

0,27-61,4 Bq/kg



Eredmények: Talajgáz

Kemski et al. 2001

kis: <10 kBq/m3

közepes: 10-100 kBq/m3

emelkedett: 100-500 kBq/m3

nagy >500 kBq/m3
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Egy salak szemcse visszaszórt elektronképe

Mérési protokoll: Geokémiai vizsgálatok

Pásztázó elektronmikroszkópos vizsgálat



Összefoglalás

 Épületek radiometriai mérése, építőanyag minták 
vizsgálata (14 épület)

 Radon koncentráció értéke a 300 Bq/m3-es 
határértéknél kisebb

 Gamma dózisteljesítmény mérések: 

 10 esetben a magyarországi átlag értékekkel 
megegyeznek

 3 esetben a magyarországi átlag értéket kissé 
meghaladják (Budapest 1, Budapest 2) 

 1 esetben a magyarországi értéket jelentősen 
meghaladja (Budapest 4)

 Az építőanyagok radionuklid tartalma az indexekben 
(Raeq, I) foglalt ajánlott értékeket 4 esetben eléri, 2 
esetben jelentősen meghaladja



Összefoglalás

 Radiometriailag a salak nagyobb kockázatot jelent, 

mint a pernyetartalmú gázszilikát

 Pásztázó elektronmikroszkópos vizsgálat: salak, 

pernye, Fe-gazdag fém fázisok, Ca-Mg-gazdag 

alumoszilikát, kalcit, U-gazdag fázisok, cirkon, 

monacit

 A múltban elkövetett hibák ma is hatással vannak 

környezetünkre

 Elengedhetetlen a komplex (fizikai és geokémiai) 

vizsgálatok elvégzése
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További tervek

 Újabb épületek bevonása

 Az építőanyag minták részletes geokémiai anyagvizsgálata

 Gamma-spektroszkópiai mérés fejlesztés a Központi Fizikai 
Kutatóintézet (KFKI) Izotópkutató Intézetével

 Somlai et al. (2006): Ajkai szén és salak világviszonylatban is nagy 
urán és rádiumtartalom

 Ajka: az ipari tevékenység (erőmű, szénbányák, alumínium ipar, 
üveggyár…) következtében jelentős környezetszennyezés

 Padlás por és talaj mintavétel a Magyar Állami Földtani Intézettel: 
szennyező anyagok térbeli eloszlásának vizsgálata ~50 km2-es terület

 Hazai mintavételi protokoll és terepi jegyzőkönyv megtervezése

 Mintavételezés

 A mintákon kémiai és ásványtani elemzések
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