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BevezetésBevezetés

 A radon egy radioaktív nemesgáz, amely évente körülbelül 20 000 tüdőrák okozta 
halálesetért felelős az Európai Unióban (Darby et al., 2004).

 A lakosságot érintő természetes eredetű sugárzásból eredő effektív dózis egész Földre 
vonatkoztatott átlagos értéke 2,4 mSv/év. Mesterséges forrásokból ezen felül 1 mSv-et 
kaphat egy átlagos lakos évente. 

 Célom, a vizsgált használaton kívüli építmény radiometrikus felmérése, a várható 
sugárterhelés meghatározása.
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A A rradonadon főbb  főbb 
tulajdonságaitulajdonságai
 Közvetlen anyaeleme a 226Ra.
 Nemesgáz (mobilitás)
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MintavételezésMintavételezés

• Előzetes gamma
    dózis feltérképezés
• A levegő radon
    tartalmának 
    vizsgálata 
• Épületminta
    vizsgálata
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Alkalmazott vizsgálati módszerekAlkalmazott vizsgálati módszerek
Gamma dózis- 

teljesítmény mérés, kézi 
doziméterrel

Beltéri radon aktivitás-
koncentráció mérés, 
RAD7 és AlphaGuard 
aktív detektorokkal

Építőanyag radon-
exhalációjának 
vizsgálata,radonkamrás 
mérés során



Méréseinkre vonatkozó határértékekMéréseinkre vonatkozó határértékek

• Az EU által ajánlott egészségügyi radon aktivitás-koncentráció 
határérték éves szinten újonnan épült házakra 200 Bq/m3  a már 
megépült házak esetén pedig 400 Bq/m3.(90/143/Euratom) 

• Az Országos Sugáregészségügyi és Sugárbiológiai Kutató Intézet 
(OSSKI) alapján az átlagos országos gamma-háttérsugárzás 100 
nSv/h. Figyelmeztetési határértéknek tekinthető az 500nSv/h.



Vizsgálati eredményekVizsgálati eredmények
az épület gamma dózis feltérképezéseaz épület gamma dózis feltérképezése

Földszinten 35, emeleten 85 ponton a gamma háttérsugárzást feltérképezés

Földszint É-Ny-i szárny: 70±19 nSv/h 
Földszint D-K-i szárny: 70±22 nSv/h 
Emelet É-Ny-i szárny: 90±19 nSv/h
Emelet D-k-i szárny: 90±20 nSv/h

      Határérték : 100 nSv/h

Az épület 9 csempetípusának vizsgálata



Vizsgálati eredményekVizsgálati eredmények
        beltéri levegő radon aktivitás-koncentrációjabeltéri levegő radon aktivitás-koncentrációja

Alpha Guard detektorral mért legmagasabb radon aktivitás-koncentráció: 
111 ± 42 Bq/m3                                                                                           (Időpont:  2008. 03. 29.) 

Határérték : 400 Bq/m3



Vizsgálati eredményekVizsgálati eredmények
        épületminta radon-exhalációjának vizsgálataépületminta radon-exhalációjának vizsgálata

RAD7 detektorral mért legmagasabb radon aktivitás-
koncentráció

 (Időpont:  2008. 04. 22.) 

A kapott értékekből fajlagos exhalációt számoltam: 1,45 Bq/kg



ÖsszefoglalásÖsszefoglalás
A gamma-dózisteljesítmény mérések eredményeiből elmondható, hogy 

az épület gamma-sugárzás szempontjából átlagos.

Az épületre jellemző beltéri radonaktivitás-koncentráció mérések során 
nem lépte át a határértéket.  Ugyanígy az épületminta sem mutatott 
kiemelkedő fajlagos radon exhaláció értéket.

Összesítve a mérések eredményeit, elmondható, hogy jelentős, 
egészségre káros szintű radonaktivitás-koncentráció az épület 
belterében nem várható illetve a gamma-dózis értékek sem jeleznek 
egészségre káros hatást, tehát a létesítmény ebből a szempontból 
lakhatásra alkalmas.



Köszönöm a figyelmet!Köszönöm a figyelmet!

Köszönetemet szeretném kifejezni témavezetőmnek        
Szabó Csabának, Ph.D, aki tapasztalatával, türelmével és 

örökös támogatásával segítette munkám elkészülését. 



ExhalációszámításExhalációszámítás

CClevlev =C=Cmértmért +(C+(Cmértmért -C-Cháttérháttér )*V)*Vdetdet /V/Vnetnet

E=CE=Clevlev *V*Vnetnet

Ahol:
E a minta exhalációja [Bq]
Clev :a kamrában kialakuló aktivitás-koncentráció [Bq/m3]
Cmért :a mért aktivitás-koncentráció [Bq/m3]
Cháttér :a helyiségben lévő aktivitás-koncentráció [Bq/m3]
Vnet :a kamra és a minta térfogatának különbsége [m3]
Vdet :a detektor és az összekötő csövek térfogata [m3]
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