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A Soproni-hegység kőzeteinek legnagyobb tömegét a metamorf gneisz és a csillámpala 

alkotja. Az alapkőzeten, bizonyos területeken, a metamorfózis során másodlagos folyamatok 

játszódtak le, mint a Mg-metaszomatózis, a plasztikus deformáció és a foszfát ércesedés. A 

Soproni-hegység egyes területein emelkedett koncentrációban jelennek meg a radionuklidok. 

A másodlagos folyamatok hatással lehetnek a különböző elemek mozgására, illetve a kőzetek 

szerkezetére is. 

A Doktori képzés második évében az egyik fő feladatcsoport a Soproni-hegység 

különböző területein megtalálható gneisz típusok vizsgálata volt radioaktivitás szempontjából. 

A Csalóka-forrás területén megtalálható plasztikusan deformált gneisz, a Róka ház területén 

található (deformált) vonalas-, és szemes gneisz, a Nándormagaslat Mg-metaszomatozison 

átesett gneisz kőzetein végeztünk HPGe méréseket, hogy meghatározzuk azok 226-Ra, 40-K 

és 232-Th tartalmát. Ezen kívül mértük a kőzetek radonexhalációját is. 

Az eredmények alapján megfogalmazódott következő feladatcsoport az volt, hogy a 

hegység metamorfózisa során lejátszódott másodlagos folyamatok hatásait megvizsgáljuk a 

kőzetek radioaktív tulajdonságaira. A Mg-metaszomatózis, vizsgálataink alapján nem volt 

hatással a kőzetek radioaktív izotóp tartalmára és radonexhalációjára. A plasztikus deformáció 

hatása, hogy megnöveli a kőzet radonkibocsátó képességét, a szövet irányítottá és rétegessé 

válása következtében és megállapítottuk, hogy a Csalóka-forrás környéki gneisznek 

radonexhalációs képessége (10%) kétszeresére növekedett a deformáció következtében a 

deformáción át nem esett kőzetekhez képest. A foszfát ércesedés azokon a területeken ment 

végbe, ahol előzőleg a plasztikus deformáció is végbement. A foszfát ércesedés során U és Th 

tartalmú ásványok rakódtak le a kőzet repedéseiben. Ezt a folyamatot a Róka ház vonalas 

gneisz kőzete esetében ki is mutattuk pásztázó elektronmikroszkóp segítségével, illetve a 

HPGe detektoros mérés során kimutattuk, hogy a vonalas gneisz 232-Th aktivitása 

háromszorosa (130 Bq/kg) az átlagos értéknek.  

A harmadik feladatcsoport az volt, hogy a radon szempontjából anomális területeken az 

emelkedett radonkoncentráció okait keressük. Ilyen terület a Nándormagaslatban 

elhelyezkedő geodinamikai obszervatórium levegőjében nyáron mérhető 900 kBq/m
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radonkoncentráció. A korábbi mintavételi területekhez képest a II. évben a Geodinamikai 

Obszervatórium melletti kőzeteket is megvizsgáltuk, hogy a radon forrását megtaláljuk. 

Vettünk mintát gneisz és leukofillit rétegekből is, illetve megmintáztunk egy vékony mállott, 

vasas réteget is, ami az Obszervatórium barlangját is keresztülvágja. A gneisz és leukofillit 

kőzetek eredményei nem mutattak kiugró rádium értékeket, viszont a vasas, mállott rétegben 

kb. 200-400 Bq/kg 
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Ra aktivitást mértünk, amely a gneisz kőzetek átlagos rádium 

aktivitásához képest kb. tízszer nagyobb érték. Nedves szitálás után elmondható, hogy a 0,63 

µm-es frakcióhoz köthető a rádium dúsulása, ugyanis HPGe mérés alapján a frakció rádium 
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aktivitása 1000 Bq/kg. A területen gyűjtött agyagos, vasas réteg további vizsgálata a III. 

évfolyamban fog megtörténni. 

A negyedik feladatcsoport a Soproni-hegység nyolc forrásának vizsgálata volt, a radon 

forrásának felderítése szempontjából. Ehhez 2012. október óta havonta mintavételek 

történnek, mérjük a források fiziko-kémiai paramétereit: a vezetőképesség, pH, hőmérséklet, 

vízhozam mérése a terepen történik, a CO2 koncentráció és radonkoncentráció mérése a 

laboratóriumban. Az eddigi eredmények alapján három forrás radonkoncentrációja haladja 

meg a 150 Bq/l-es radonkoncentrációt, a többi öt forrás radonkoncentrációja 100 Bq/l alatti. 

Az előzetes eredmények alapján a következő összefüggéseket találtuk a radonkoncentráció és 

a fiziko-kémiai paraméterek között: a 6,5, vagy ez alatti pH-jú források radonkoncentrációja 

haladja meg a 150 Bq/l-et, illetve a vezetőképesség fordított arányosságban van a 

radonkoncentrációval. Ezen kívül egy alkalommal történt meg a források vízkémiai 

vizsgálatára, mely alapján a források kation fáciese kálcium-nátrium, az anion fácies szerint 

pedig két csoportra oszthatjuk őket, a hidrogénkarbonát-klorid-szulfát és klorid-szulfát-

hidrogénkarbonát típusúakra. Az idősor vizsgálata és további mintavételek a III. évfolyamban 

fognak megtörténni.  

 


