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Mérések célja 

• Velencei-hegység radioaktivitásának vizsgálata  

• Mekkora a radontartalom időbeli és térbeli  
változékonysága 

• Talajok rádiumtartalmának meghatározása 

• Talajok exhalációs képességének vizsgálata 

• Megtudni, hogy a vizek magas 
radonkoncentrációja származhat-e a talajoktól 



A radon 

• T1/2=3,8 nap 

• Természetes sugárterhelés fele származik tőle 

• Alfa-bomló  

• 218Po, 214Bi, 214Po, szintén radioaktívak 

• Leányelemek rátapadnak az aeroszolokra, 
melyek megtapadnak a hörgők hámján 

• tüdőrák 
 



A Velencei-hegység vizsgált forrásai 
-Angelika-forrás 
-Szűcs-kút 
-Éva-forrás 
-Alsó-csepegő forrás 
 

-Gránit alapkőzet 
-Korábbi mérések  magas 
radonkoncentrációt 
állapítottak meg : Halász 
István : 100 Bq/l felett mind 
-kőzetek ásványaiba zárt 
rádiumatomokból  
-Ha nem túl mélyen 
keletkezik felszínre jut 
-vízben jól oldódik 



Mérési módszerek 
• Vizek radontartalmának meghatározása: 

-folyadékszcintillációs módszerrel (Bq/l) 
-TriCarb1000A típusú spektrométerrel 

• Talajok radonexhalációjának mérése 
-RAD7 detektor + radonkamrás módszerrel (Bq/kg) 

• Talajok rádiumtartalmának mérése 
-gamma-spektroszkópiával (Bq/kg) 
-HPGe detektorral 

• cél: cmax =E/p 

 



Mintavételek 

Mintavételi 
hely 

2013. január 
11 

2013. 
február 15 

2013. 
március 17 

2013. 
május 6 

Szűcs-kút 2 vízminta,  
1 talajminta, 
vízhozam 

1 vízminta, 
vízhozam 

2 vízminta, 
vízhozam 

1 vízminta, 
vízhozam 

Alcsó-
Csepegő  

1 talajminta 
- 

1 vízminta 2 vízminta 1 vízminta 

Éva-forrás 1 talajminta 
- 

- 2 vízminta 2 vízminta 

Angelika-
forrás 

2 vízminta,  
1 talajminta 

2 vízminta 2 vízminta 2 vízminta 



Mérési eredmények 1. 
• Vízminták radonkoncentrációjának időfüggése 

-Átlagos 
radonkoncentráció 
120 és 170 Bq/l 
között változik 
-Szűcs-kútnál 270 
Bq/l is előfordult 
-csökkenés 
mindenhol 
tapasztalható 
-Alsó-csepegő 50%-os 
-Szűcs-kút  60%-os 
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Január 11 óta eltelt napok 
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Január eleje óta eltelt napok száma 

vízhozam 

radon 

-márciusban már 
alacsony 
radontartalom 
Ok: csapadékos 
időjárás lehet 
-májusban 
további 
csökkenés, 
 vízhozam is 
felére esett 
vissza 
-köztük kapcsolat 
-felszín alatti 
áramlási 
rendszerek 
megváltozása 



Mérési eredmények 2. 

• Rádiumtartalom és radonexhalációs mérések 
eredményei 

 Minta  Rádiumtartalom 

(Bq/kg) 

Fajlagos 

exhaláció 

(Bq/kg) 

 exhalációs 

együttható 

 

Szűcs-kút 37±2,8 33,2±6,4 0,89 

Alsó-csepegő 53,2±3,3 46,5±9,4 0,87 

Éva-forrás 42±2,5 12,5±5,3 0,29 

Angelika-forrás 27,9±2,4 13,9±6,1 0,49 



Az előbbiek grafikusan 

• Talajok rádiumaktivitása és exhalációs 
képességük              ε= M/A 
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-Szűcs-kút és Alsó-csepegő 
esetében az exhalációs 
együttható kiemelten 
magas 89-87 % 
-Talajok rádiumaktivitása 
átlagosnak mondható 
-Talajszemcsék felületén 
rádiumkiválás lehetséges 



Diszkusszió 

• Talajok becsült maximális radonkoncentrációja 
és a vizek radonkoncentrációjának kapcsolata 

• Cmax=(M*ρ)/P  
Talajminta Fajlagos 

exhaláció 

(Bq/kg) 

Maximális 

cRn  (Bq/kg) 

Vizek 

radontartal

ma (Bq/l) 

Szűcs-kút 33,2 128,9 165,4 

Alsó-

csepegő 

46,5 149,6 119,4 

Éva-forrás 12,5 44,7 128,2 

Angelika-f. 13,9 64,8 129,4 

-egy nagyságrendbe esnek, 
tehát a vizek magas 
radonkoncentrációja 
származhat a talajtól 
-Alsó csepegő kivételével a 
vizek értékei magasabbak, 
tehát a talaj nem kizárólagos 
forrás 
-mélyben nagyobb exhalációjú, 
kisebb porozitású kőzet 
lehetséges 



Összefoglalás 

• Vizek radontartalma magas, tavasz 
beköszöntével koncentrációcsökkenést 
láttunk,  mely kisebb 50%-nál 

• Szűcs-kút vízhozama sokat változik  

• Exhalációs együtthatók nagyon magasak 

• Talaj vagy kőzet a forrás 

 

 



Köszönöm  megtisztelő figyelmüket! 
 


