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Doktori kutatásomban építőanyagok és ipari melléktermékek környezetgeokémiai és 

radiometriai vizsgálatával foglalkozom.  A kutatás 3 fő szálon fut:   

I. Budapesten és a közép-magyarországi régióban található erőművi salakot és pernyét 

tartalmazó épületek és építőanyagok vizsgálata.  Itt helyszíni radiometriai méréseket 

végeztünk el.  A magyarországi átlagértékhez képest azokban a házakban kaptunk emelkedett 

értékeket, ahol erőművi salakot használtak szigetelőanyagként, vagy térkitöltő anyagként.  A 

vett építőanyag mintákon HPGe gamma-spktroszkópiai módszerrel meghatároztuk a 
226

Ra, 

232
Th és 

40
K aktivitás koncentrációját, majd az építőanyagokat nemzetközi indexek 

segítségével minősítettük.  A kapott eredmények alapján a salak építőanyag nagyobb 

kockázatot jelent, mint minden egyéb vizsgált építőanyag (tégla, salakbeton, gázszilikát, 

vályog, beton).  A tavalyi évhez képest már a hosszú távú (éves) radonaktivitás-koncentráció 

értékek is rendelkezésre állnak.  A kapott eredmények jó egyezést mutatnak a rövid távú 

(néhány napos) beltéri mérésekkel, továbbá nem érik el a nemzetközi irányelvekben foglalt 

éves, maximálisan megengedhető beltéri radonaktivitás-koncentráció értékeket.  Ezekből az 

adatokból a „Journal of Environmental Radioactivity” (IF:1.927) című folyóiratban (Szabó et 

al., 2013) jelent meg egy közös publikációnk. 

II. A második témakörben a salakok részletesebb gamma-spektroszkópiás vizsgálatával 

foglakozom.  Számos publikációban használják a 186 keV-es csúcsot a 
226

Ra 

meghatározására.  Azonban ilyenkor feltételezik, hogy fennáll a szekuláris egyensúly a 
238

U 

és a 
226

Ra közt.  Ezt – különösen az erőművi salakok esetében – számos paraméter 

befolyásolhatja: a bomlási sorban lévő elemek eltérő geokémiai viselkedése, a mintán 

végbemenő technológiai folyamatok és a sorban található gáz halmazállapotú izotópok.  A 

felmerülő méréstechnikai problémákra egy külön erre a célra kifejlesztett mérőrendszerrel 

kerestük a megoldást az MTA Energiakutató Intézet munkatársaival együttműködve.  

Létrehoztunk egy gyakorlatilag radonzártnak tekinthető mintatartót, meghatároztuk a 

hatásfokot közeli, kiterjedt geometriára, és az alacsony hátterű kamra lehetővé tette 



számunkra a nehezen mérhető csúcsok alkalmazását is.  Az eredmények azt mutatták, hogy a 

226
Ra és 

238
U izotópok a 9 vizsgált salak mintában szekuláris egyensúlyban vannak.  A 

mérőrendszerről már egy beküldött publikációval (Kiss et al., in progress) rendelkezünk, 

amelyet a „Journal of Radioanalytical and Nuclear Chemistry” című folyóiratba (IF:1.467) 

küldtünk be 2013. 06. 10-én.  A szekuláris egyensúly vizsgálatok eredményeiből a publikáció 

(Völgyesi et al.) a beküldés előtti végső fázisban tart, amelyet még a nyári időszakban szintén 

a „Journal of Radioanalytical and Nuclear Chemistry” című folyóiratba tervezünk beküldeni.  

III.  A kutatás harmadik részében a hosszú távú ipari szennyezést vizsgáljuk Ajkán padlás por 

minták segítségével.  Azért esett Ajkára a választásunk, mert ebben a városban már a 19. 

század végétől megindult a szénbányászat, és ebből kiindulva a 20. században további, 

jelentős iparágak létesültek.  A szénbányászat mellett alumínium ipar, széntüzelésű erőmű, 

üveggyár és az ezekhez kapcsolódó meddőhányók és zagytározók is fellelhetők a területen.  A 

padlást, mint mintavételi közeget elsősorban azért választottuk, mert hosszú ideig zavartalan 

közegként, kvázi passzív mintavevőként szolgál, ezért a padlásokon leülepedett port 

alkalmasnak találtuk a hosszú távú ipari szennyezés nyomon követésére.  Ezen kívül a másik 

célunk az volt, hogy a vizsgált elemek térbeli eloszlása mutat-e valamilyen kapcsolatot az 

Ajkán található különböző ipari szennyező forrásokkal.  A vizsgált területen négyzethálós, 10 

% duplikátum mintavételt alkalmaztunk.  A megfelelő (kellően idős és zavartalan) padlásokat 

a lakosság szíves közreműködésével választottuk ki.  A mintavétel során, egy külön erre a 

célra kifejlesztett terepi jegyzőkönyvön számos adatot rögzítetünk a mintáról és a mintavétel 

körülményeiről.  Összesen 27 mintavételi helyen 30 mintát gyűjtöttünk.  A vett mintákon 

kémiai elemzésként 27 fő- és nyomelem koncentrációját határoztuk meg ICP-OES és 

atomabszorpciós technikával.  A kapott eredmények bizonyos elemek kapcsán jó egyezést 

mutattak a forrásokkal, amelyek közül elsősorban a szénbánya, a széntüzelésű erőmű és a 

közlekedés emelhető ki.  Ebben a témában már egy elbírált cikk (Jordan et al., in progress) 

javításait végezzük, amelyet a nyári időszakban tervezünk visszaküldeni az „Applied 

Geochemistry” című folyóiratba.  
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