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A radonkibocsátás kőzettani és tektonikai hátterének vizsgálata a Soproni-

hegységben 

 

Doktori kutatásom harmadik évében az alábbi eredményeket értem el:  

 

1. A Soproni-hegységben előforduló fő kőzettípusok vizsgálata radioaktivitás szempontjából, illetve 

geológiai folyamatok hatásának vizsgálata a radioaktív izotópok eloszlására 

A Soproni-hegységben a Soproni Kristályospala Formációcsoport legjellemzőbb kőzettípusa a 

csillámpala és a gneisz.  

A hegység alapkőzetét a metamorfózis csökkenő hőmérsékletű szakaszában több helyen 

különböző másodlagos geológiai folyamatok módosították. Ezek a plasztikus deformáció, Mg-

metaszomatózis, foszfát-ércesedés. Doktori munkám ezen szakaszában e folyamatok hatását 

vizsgáltam főként a gneiszes formáció típusokon. A másodlagos folyamatoktól mentes, kiindulási 

kőzettípus is megtalálható a hegységben több ponton, ezt nevezzük metagránitnak. A plasztikus 

deformáció folyamat hatását egy területen (Csalóka-forrás) a deformált gneisz rádium tartalmának 

növekedésében tapasztaltuk: a metagránit rádium tartalmához képest kétszeres (átlagosan 62 Bq/kg). 

Emellett vékonycsiszolatokban is kimutattuk a másodlagos folyamat hatását, ugyanis radioaktív 

uránt és tóriumot hordozó ásványok, mint a monacit és cirkon repedések kitöltéseként jelennek meg.  

Egy másik terület, a Róka ház ún. vonalas gneisz kőzetében a deformáció a tórium tartalmat 

növelte kilencszeresére (133 Bq/kg) a metagránithoz képest. Ezt a megfigyelést is alátámasztotta a 

vékonycsiszolatok vizsgálata: a tóriumot hozó ásványként megjelent cheralit szintén repedések 

kitöltéseként jelenik meg.  

A Nándormagaslat területén helyezkedik el az MTA CSFK GGKI Geodinamikai 

obszervatóriuma, melynek levegőjében nyáron akár 600 kBq/m
3
-es radontartalmat is mérhetünk 

(Mentes, 2012). Ez Magyarországon egyedülállóan nagy radonkoncentrációnak nevezhető. Ezzel 

kapcsolatban tudományos kérdésünk volt, hogy mi okozhatja ezt a nagy radontartalmat; egy 

másodlagos folyamat, a Mg-metaszomatózis okozott változást abban a kőzetben, ami a radont 

biztosítja, vagy más folyamatot kell keresni? Vizsgálataink során megállapítottuk, hogy a Mg-

metaszomatózis nem okozott uránban, rádiumban, vagy tóriumban való dúsulást, így ez a folyamat 

nem tette lehetővé az emelkedett radonkoncentráció kialakulását.  

További kőzetmintavételezés során azonban egy vékony, kb. 10 cm széles mállott réteget 

találtunk az obszervatórium mögötti sziklafalban, amit egészen az obszervatórium melletti 

sziklafalban is végig lehet követni, több 10 méter hosszúságban. Ezt a réteget kb. 4 m hosszan fél 

méterenként megvizsgáltuk és azt tapasztaltuk, hogy 
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Ra tartalma átlagosan 250±5 Bq/kg, ami 

csaknem tízszerese az értől távolabb eső metagránit szálkőzet rádium aktivitás koncentrációjának. 

Mindemellett a kőzet radonexhalációja átlagosan 50±2 Bq/kg, ami a metagránitok átlagos 
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radonexhalációjához (2,3±0,5 Bq/kg) képest egy nagyságrenddel nagyobb. Erről a kőzetrétegről 

vékonycsiszolatok vizsgálatával megállapítottuk, hogy gneisz alkotja, azonban erősen mállott, vasas, 

limonitos átitatódással. A mállott rétegtől vertikálisan felfelé, szintén fél méterenként is vettünk 3 db 

üde kőzetmintát is, ezek közül két mintában szintén emelkedett rádium koncentrációt és 

radonexhalációt mértünk, tehát nem kizárólag a mállási folyamat eredménye az értékek növekedése. 

Feltehetőleg egy repedésen fluidum áramlott át, ami magával hozta a radioaktív izotópokat 

tartalmazó ásványokat. Vékonycsiszolatok vizsgálatával megállapítottuk, hogy főleg foszfátos 

kiválások töltik ki a repedéseket, sok vas és titán tartalmú ásvánnyal együtt. Ezért itt feltehetőleg az 

ún. foszfát-ércesedés fejtette ki hatását, amely folyamat a Nándormagaslaton korábban már ismert 

volt. A mállott fázis nedves szitálása során megállapítottuk, hogy a rádiumot hordozó fázis a <63µm-

es szemcseméret frakció, melynek rádium aktivitása nagyobb, mint 1000 Bq/kg és radonexhalációja 

300 Bq/kg. A vékonycsiszolatok PIXE vizsgálata is megkezdődött, mellyel a Th-ot és U-t hordozó 

ásványos fázis kimutatása a cél.  

 

2. A hegység nyolc kiválasztott forrása radontartalmának hosszú távú, egy éves monitorozása a 

fiziko-kémiai paraméterekkel együtt 

 

A Soproni-hegység felszín alatti vízáramlási rendszereinek megismerése: keveredési 

folyamatok vizsgálata, és a Csalóka-forrás kiemelkedően nagy (250 Bq/l) radontartalma eredetének 

megismerése céljából egy kb. egy évig tartó rendszeres mintavételezést terveztünk a hegység több 

forrásában.  

A Csalóka-forráson kívül további 7 forrás pH-ját, hőmérsékletét, fajlagos elektromos 

vezetőképességét és vízhozamát vizsgáltuk a terepen egy éven át 2012. novembertől 2013. októberig 

kilenc alkalommal. Ugyanennyi alkalommal laborban mértük radon- és széndioxidtartalmukat, 

valamint három mintasorozaton (tavasz, nyár, ősz) végeztem el vízkémiai elemzéseket. Méréseink 

során megállapítottuk, hogy a Csalóka-forrás után a Pedagógus- és Ferenc-forrás radontartalma 

haladja meg a 100 Bq/l-es értéket. Ezek a források a hegység legdélebbi részén, egymástól legfeljebb 

1 km-es távolságra helyezkednek el, valamint ezek a források esnek a legközelebb a gneiszes 

formációkhoz, a többi forrás csillámpala alapkőzeten ered.   

A fiziko-kémiai paraméterek elemzéséből kiderült, hogy a radonkoncentráció fordítottan 

arányos pH-val, erős negatív korreláció van köztük (-0,92), illetve az elektromos vezetőképességgel 

is fordított arányosságban van, a korrelációs együttható: -0,72. A többi paraméterrel nem mutat 

jelentősebb összefüggést. A vízkémiai paraméterek alapján a források anion fáciese 

hidrogénkarbonát-klorid-szulfát és klorid-szulfát-hidrogénkarbonát és kation fáciese kálcium-

nátrium.  

A terepi és laboratóriumi méréseket elvégeztem, azonban további kiértékelési feladatok még 

hátra vannak. Feladatok: a források vízgyűjtőjének szoftveres lehatárolása, és az eredmények 

csapadék adatokkal való összefüggésének vizsgálata, ebből további következtetések levonása a 

felszín alatti rendszer működésesére.  
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