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1. Bevezetés 

Budapest a termálvizek fıvárosa, a Budai Karszt és a Duna vonalánál számos 

meleg, és langyos forrás ered, amit már a török idıkben felismertek és használtak. A 

források feltörésének oka az a vízzáró réteg, ami a Pesti síkság alatt keletre haladva, 

több vetıvel szabdaltan egyre mélyebben megakadályozza a Budai hegységtıl nyugatra 

lehulló csapadék felszín alatti vízáramlásának útját, és 1000 méter mélységbıl a 

felszínre irányítja. Ezek a felszín alatti regionális vízáramlások számos iont oldanak 

magukba, fakadási helyükön nagy a vezetıképességük. A budai források 

radioaktivitásának, fıleg oldott radontartalmából származik, az a feltételezésünk, hogy 

ezek a vizek oldott uránt és rádiumot is tartalmaznak. Ennek a kiderítése része annak a 

kutatómunkának, melyet az ELTE Általános és Alkalmazott Földtani Tanszékén 

Mádlné Dr. Szınyi Judit által vezetett multidiszciplináris nagy kutatócsoport végez az 

OTKA NK 101356 Kutatási Projekt keretében. 

A dolgozatom a kutatócsoport tagjai által 2012. december 6-án mintavételezett vizek 

meghatározásával foglalkozom. Vizsgálataimat így hét forrásvízmintán, illetve egy 

általam összehasonlítási célból vett csapvíz mintán végeztem. A források a budai termál 

karszt területén helyezkednek el Magyarország központi régiójában, Budapest 

közigazgatási határain belül. A források vizét régóta hasznosítják gyógyászati célokra, 

így a forrásokat ma már fıként gyógyfürdık takarják el a kíváncsiskodó szempárok 

elıl. Felhasználásuk célja sokrétő, de jelenleg fıként a fürdık többek között 

fürdıvízként hasznosítják azok hımérséklete és egészségre gyakorolt jótékony hatásaik 

miatt. Nem szabad megfeledkeznünk arról, sem, hogy számos vendég fogyasztja a 

vizeket, a szervezetre gyakorolt jótékony hatások miatt.  Ezek a források, minták 

melyeket vizsgáltam a következık: Széchenyi fürdı kettes kút; Rác nagyforrás; Lukács 

fürdı Római kút; Gellért törzsforrás; Diana Hygieia forrás; továbbá a Molnár János 

barlangból származó 2 minta. Illetve egy általam vett vízminta: ELTE TTK P22-es 

szobájában lévı csap. Az alábbi képen azokat a fürdıket emeltem ki négyzetes 

körbefuttatással melyek környezetébıl származtak a minták, ezzel bemutatva azok 

helyrajzi elhelyezkedését. 
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1.kép Budapesti gyógyvizek radioaktivitása  Papp Sz.-Gaál L. (1956)  

 

Vizsgálataimhoz az Atomfizika Tanszéken található alfa detektort használtam. Ezt 

Mádlné Szınyi Judit segítségével közvetlenül a Nucfilm GmbH-tól Heinz Surbeck 

Professzor Úr bocsátotta rendelkezésünkre. A detektor beüzemelését is magam 

végeztem. A vízminták rádium és urán tartalmának meghatározásához tanulmányoztam 

a Nucfilm diszkek mőködését, lehetıségeit. Az urán és a rádium kivonásához ezeket a 

diszkeket használtam. 

 A szakdolgozatom célkitőzéséül a minták urán és rádiumtartalmának 

meghatározását tőztem ki, mivel urán és rádium koncentrációra nucfilmes 

technológiával mért eredmények széles körben nem állnak rendelkezésre. Környezeti 

szempontból rendívül fontosak az urán illetve rádium izotópjai, ugyanis a termálvizek 

aktivitásának jelentıs százalékáért felelısek, s számos országban egészségügyi 

határérték bevezetésével is védik a fogyasztókat az esetleges alfasugárzástól. 

Szakdolgozatom keretein belül a rádium és urán koncentráció mértékére keresem a 

választ.    
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2. Vízben oldódott radio-izotópok a környezetünkben 

2. 1 Urán és rádium izotópok 

A diszkek kifejlesztését számos tényezı tette szükséges, többek között az, hogy 

számos ország vezetett be egészségügyi határértékeket a folyékony élelmiszerek 

sugárzását illetıen. Eme szabályozások keretein belül elkülönítették az izotópokat 

veszélyességük szerint is. Egészségügyi szempontból a folyékony élelmiszerekben a 

fontosabb izotópok a következık, melyeket a Svájcban két kategóriába sorolnak. Az 

elsı kategóriába tartoznak: Ra-224; Th-228; U-234; U-238; a felsorolt izotópok közül 

az U-234; U-238 a jelentıs, mivel a természetben megtalálható vizekben a két izotóp 

gyakorisága a legmagasabb. A második kategóriába tartoznak a következık: Pb-210; 

Po-210; Ra-226; Ra-228; Th-230; Th-232; Pa-231. Ugyanúgy, mint az elsı osztály 

esetén itt is elkülöníthetünk izotópokat gyakoriságuk segítségével ebbıl az osztályból a 

Ra-226 és a Ra-228 gyakorisága a legmagasabb a többihez képest. (Surbeck, H. 2000).  

A radiotoxicitáson kívül azonban nem feledkezhetünk meg az urán nehézfém 

tulajdonságairól sem. Ebbıl kifolyólag kémiai toxicitással is rendelkezik. Egyes 

szakértık az urán kémiai toxicitásának veszélyességi szintjét az arzénhoz, illetve a 

higanyhoz hasonlítja. Számos esetben találkozhatunk olyan kızetekkel is melyekben 

egymás mellet fordul elı az arzén és az urán. Ilyen kızetek: Szurokérc, uranoján, 

carnofit. (Dr. Boros T. 2006) Számunkra azért fontos ez az információ, mivel a 

termálvizek átszivároghatnak ilyen kızeteken, s számos kémiai folyamat nyújt arra 

lehetıséget, hogy az uránizotópok illetve a járulékos kemotoxikus elemek bekerüljenek 

a forrás-, termál- és ivóvizeinkbe. 

 

2.2 Határértékek és osztályozások 

Ahogy a bevezetésben jeleztem számos ország és szervezet vezetett be 

egészségügyi határértéket, ajánlást a folyékony élelmiszerek aktivitását illetıen. Vannak 

országok, szervezetek, akik külön veszik az egyes kategóriákat még mások pusztán a 

teljes alfabomlásból származó aktivitásra vezettek be határértéket, illetve adtak ki 

ajánlást. Svájc esetén külön is tárgyalják a fentebb megnevezett két kategóriát. Az elsı 

kategória esetén folyékony élelmiszerekre adtak meg külön határértéket mely értéke 10 

Bq/l, a második kategória esetében pedig 1 Bq/l értéket határoztak meg. Figyelmet 

érdemel azonban az a tény, hogy Svájcban polgárok bizonyos élelmiszerek esetén 
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(elsısorban: a tenger gyümölcsei) magasabb határértéket is képes tolerálni 

természetesen ez csupán olyan mértékő tolerancia mely egészségüket nem veszélyezteti 

(Surbeck, H. 2000). Ezzel szemben az emberi fogyasztásra alkalmas, tehát ivóvizekkel 

szemben támasztott követelmény Svájcban 1 Bq/l. Az U.S. EPA által támasztott 

követelmény az ivóvizek teljes alfa aktivitására 560 mBq/l. (Surbeck, H. 1995) Az 

alábbi táblázat (1. táblázat) további betekintést nyújt az aktuális határértékekbe: 

 

 

 

1. táblázat Ásvány- és ivóvíz megengedett α- és β-aktivitása különbözı országokban 

(Dr. Pálfi Á. 2008) 

 

2. 3 Ra és U kimutatására alkalmas eljárások elınyei hátrányai 

2. 3. 1 Folyadék szcintillációs alfa-spektrometria 

Az eljárás mőszaki szempontból igényel egy olyan detektort, ami az alfa és a béta 

bomlás elkülönítésére alkalmas. Továbbá szükséges még egy olyan szcintilláló folyadék 

mely szelektíven képes kimutatni a kívánt izotópokat. Ha ezek rendelkezésre állnak, 
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akkor az elıkészítési idı körülbelül fél órát vesz igénybe, maga a spektrum felvétele 

további két napot igényel. Az így elérhetı kimutatási határ 100 mBq/l-re tehetı. ( 

Surbeck, H. 1995). Hátránya a kimutatási határban rejlik. Az idıigényessége 

véleményem szerint az elfogadható tartományon belül van! Meg kell említeni továbbá a 

hátrányok sorában, hogy ha rádiumot szeretnénk meghatározni folyadékszcintillációs 

módszerrel, akkor megfelelı szcintilláló folyadékra van szükség mely ára meglehetısen 

nagy. Továbbá ezen szcintillációs folyadék amit koktélnak neveznek javarészt csak 

erısen lúgos tartományban alkalmazhatóak, s ha a savas minta pH-ját eltoljuk lúgos 

irányba gyakran csapadékképzıdés tapasztalható, ami hibaforrás lehet a folyadék 

szcintillációs eljárásoknál. (Kovács T. 2004) 

 

2. 3. 2 Nyomdetektoros spektrometria 

A nyomdetektoros spektrometria 222-Rn és 226-Ra meghatározására is alkalmas. 

Az eljárás elméleti alapjául az a tény szolgál, hogy vannak olyan szilárd elektromosan 

szigetelı anyagok melyeket ha erıs ionizáló sugárzásnak teszünk ki látens nyom 

keletkezik. A látens nyom egy mikroszkópban sem látható sérülés amit látens primer 

nyomnak is neveznek. A látens primer nyomokat általában maratással tudjuk elıhívni s 

így keletkezik, a szekunder nyom melyet optikai mikroszkóppal már leszámolhatunk. A 

minta-elıkészítéstıl függ, hogy a kapott kép melyik izotóp meghatározását teszi 

lehetıvé. A nyomdetektoros spektrometria egyik módja a Radamont detektor 

használata. (Baradács E. M. 2002) Hátránya a hosszas minta-elıkészítés. 

 

2.3.3 Na-dietilditiokarbonátos uránkimutatás 

Az eljárás komoly múltra tekint vissza, már 1950-es évek végén alkalmazták vizek urán 

tartalmának kimutatására. (Upor E.-Novák Gy.- Nagy Gy. 1959) Az eljárás komoly 

eszköz és vegyszerigénnyel rendelkezik. Eredetileg a korábban alkalmazott az urán 

tartalom meghatározása során alkalmazott éteres extrakció kiváltására hozták létre. Az 

éter tőzveszélyessége és magas bekerülési költsége miatt. Ezzel az eljárással egyszerre 

maximum 500 ml vízminta vizsgálható. Az eljárás elsı elemeként urántartalomtól 

függıen 1-5 ml cc. HCl oldattal savanyítjuk és 10 ml 0,1 N KMnO4-et adunk hozzá, 

majd forraljuk, ha az oldat elszíntelenedik, akkor pótoljuk a KMnO4-et még a szín 
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tartósan meg nem marad. Második lépésként 3 ml Al2(SO4)3 és 5 ml ThCl4 adagolunk a 

mintához ez után feleslegben alkalmazunk NH4OH-t így karbonátokat képzünk. Ennek 

hatására többek között (NH4)2U2O7 csapadékként leválik. Pár perc állás után a 

hidroxidokat és a barnakövet leszőrjük, majd 6-8-szor átmossuk forró (NH4)2SO4 0,1%-

os oldattal. Ezután átmossuk 50 ml 5%-os forró nátrium karbonát oldattal. Aminek 

hatására kioldódnak az uránizotópok. A szüredéket mérılombikba kell elhelyezni pH 

beállítása céljából. Az eddigiek során elıkészített minta 1/5 metil narancs jelenlétében 

20%-os sósavval megtitráljuk majd visszaöntjük a másik 4/5 részhez. Ez után forraljuk 

a széndioxid előzése céljából. A széndioxid kiőzése után a pH értékét beállítjuk 6 körüli 

értékre melyhez HCl-t illetve NaOH oldatot alkalmazunk. A következı lépésként sorra 

a következı anyagokat rakjuk a mintánkba: 3 ml puffer oldat ; kevés komplexon III; 

Na-dietilditiokarbonát oldatot. A minta színe ekkor sárgára vált ugyanis létrejön az 

UO2(S2NC5H10)2. Végsı lépésként kétszer rázzuk össze 5 ml. CHCl3-al. Pár perc 

várakozás után már vizsgálhatjuk is fotometriával ahol összehasonlítjuk elıre elkészített 

törzsoldatokból készített egyenessel. (Upor E.-Novák Gy.- Nagy Gy. 1959). Hátránya a 

hosszas elıkészítési munkák, elınye viszont hogy nincs szükség az urán izotópok 

bomlásának detektálására.  

 

 

3. Az urán- és rádiumtartalom meghatározásának módszere nucfilm diszkek 

segítségével 

3. 1 Nucfilm feladata 

A nucfilm diszkek olyan speciális vékony filmréteggel bevont kis korongok, 

melynek felületére az urán vagy a rádium-ionok adszorbeálnak. A vizek urán és 

rádiumtartalmának egyik meghatározási módszere ezen eszközök használata. A 

módszert Heinz Surbeck (PhD. Neuchatel-i Egyetem, késıbb CEO Nucfilm GmbH.) 

fejlesztette ki. A nucfilm diszkek alapvetı feladata hogy szelektíven adszorbeálják az 

urán és rádium izotópokat. Erre a célra két diszk kifejlesztése volt szükséges egy urán 

izotópokat, adszorbeálót mely elsıdlegesen az U-238-at és az U- 234-et képes kivonni a 

folyékony halmazállapotú mintákból, illetve egy rádium izotópokat adszorbeáló diszket 

mely elsıdlegesen Ra-226 képes adszorbeálni folyadékmintákból. A két diszk 

felépítését és részletezését késıbbiekben kívánom taglalni. (Surbeck, H. 2000) 
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3. 2 A mérırendszer leírása 

Az eljárás során számos eszközre van szükség melyek nélkülözhetetlenek a 

sikeres mérés elıkészítés és mérés lebonyolításához. Szerencsés módon vannak 

lehetıségek az esetleges eszközhiányok kiküszöbölésére. Az eszközöket az Eötvös 

Loránd Tudományegyetem biztosította. Ezek a következık: pH mérı, Alfa detektor 

tartozékaival, Nucfilm diszk, fep fızıpohár (jelen esetben üveg fızıpohárral 

helyettesítettük), saválló csipesz, mérıhenger, desztillált víz, hangyasav, hangyasav 

adagolására alkalmas eszköz, vezetıképesség mérı. A méréshez szükséges eszközök 

összeállítását Heinz Surbeck által a Nucfilm User Guide-okban leírt instrukcióknak 

megfelelıen végeztem el (Ra-Nucfilm User guide; U-Nucfilm User Guide) . A mőszer 

szívét képezı egység az 1. képen látható: 

 

 

1. kép A két Si-félvezetı alpha-detektor és a foglalatuk. (Heinz Surbeck fényképe) 

 

A képen jól látható hogy maga az egység elsısorban nucfilmek befogadására és 

mérésére alkalmazható. A képen látható alfa-detektor egy szilíciumból álló félvezetı 

detektor. Az alfa sugárzás bizonyos izotópok bomlása során keletkezik esetünkben Ra-

226; U-234; U-238. (Kiss Á.-Tasnádi P. 2012) A méréseim elvégzéséhet a bal oldali 

detektort használtam.  

A képen látható kerek alumínium tubus funkciója a detektor megtartása, háttér 

sugárzás kiszőrése és a detektor fénytıl való védése.  A Nucfilm diszkek behelyezésére 

pedig a képen látható csúsztatható lapka szolgál, mely becsúsztatása esetén pontosan a 
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detektor alá pozícionálja a diszket. A képen látható érdekesség továbbá a rózsaszín 

szivacs mely a rezgések terjedését küszöböli ki.  

  

3. 3 Nucfilm diszkek felépítése, mőködése, használata 

3. 3. 1 Az Urán nucfilm diszkek felépítése 

A diszkek alapja egy 1 milliméter vastagságú és 24 milliméter átmérıjő korong 

mely anyaga polikarbonát szubsztrát (PC). Melyen egy Diphonix® bevonat található. A 

két réteg között még található egy polimerizált epoxy gyanta réteg is. Az adszorpciót 

azonban kizárólagosan a Diphonix® réteg végzi mely vastagsága, ami mindössze 1µm 

átmérıjő. (U nucfilm user guide) 

 

3. 3. 2 U-nucfilm diszk elınyei, minta-elıkészítés 

Az uránt adszorbeáló diszkek elınye hogy háztartási hulladékként kezelendı. A 

jelenlegi diszkek adszorbeáló hatásfoka meghaladja a 90 %-ot, (nucfilm user guide) a 

hasonló elven mőködı korábbi eljárások ezzel szemben csak 80 % értéket érték el. 

(Heinz Surbeck 2000) Az urán nucfilm diszkek további elınye hogy a minta elıkészítés 

csupán a pH beállításából áll mely értéknek pH: 2-3 tartományon belül kell mozognia, 

hogy az U-CO2  komplexek kötései felbomoljanak. Ezen mővelethez 85%-os hangyasav 

szükséges. 100 ml mintával dolgozunk mely pH beállítást követıen készen áll a 

használatra a CO2 eltávolítása után.  (U-Nucfilm user guide; Surbeck, H. 2000)   

Vizsgálataim során a minta-elıkészítést a fentebb leírt módon végeztem, a pH beállítás 

elıtt a mintából bemértem 100ml-t egy 100 ml-es fızıpohárba melyet a késıbbiekben 

mágneses keverıvel kevertettem a pH beállítása után, hogy a nucfilmen való 

adszorbeálódást segítsem. Megfigyeléseim szerint pH: 3-as értéknél már intenzív 

széndioxid keletkezés figyelhetı meg. A mérések elıkészítése közben igyekeztem a pH 

értékét 2,5-re beállítani. Minden esetben általam higított hangyasavat alkalmaztam 

cseppenként adagolva, betartva a biztonsági óvintézkedéseket. Természetesen emellett 

ügyelve az esetleges szennyezések elkerülésére, így minden eszközt rendszeresen 

desztillált vagy ioncserélt vízzel tisztítottam. A széndioxid kiőzésére több féle kísérletet 

tettem. Leghatékonyabbnak a pH beállítása után a körülbelül három perces magas 

fordulatszámú mágneses keverıben való kevertetés vált be, kiegészítve a saválló 
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csipesszel történı, a 100 ml es fızıpohár falára kicsapódó széndioxid buborékok 

leválasztásával. 

 

 

3. 3. 3 U-nucfilm diszk expozíciója, mőködése  

 Az expozíció (a diszkek és a keverés alatt álló mérendı vízminta közötti 

iontranszfer folyamata, ami alatt az ionok a diszk felületén megkötıdnek) elıtt a diszket 

le kell öblíteni desztillált vízzel melyet spricc-flaska segítségével, végeztem el. A 

diszkeket saválló csipesz segítségével rögzítettem egy állványra mely állvány 

beállításával belemerítettem a diszket a már elıkészített mintába. Így a diszk megfelelı 

pozícióba került. (1. ábra)  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1. ábra Diszk megfelelı pozíciója (U-Nucfilm user guide) 

 

Következı lépésként körülbelül 200 fordulat/perc-es sebességgel kevertettem. Több 

mint húsz órán keresztül kevertettem így az uránatomok több mint 90%-a 

adszorbeálódik. Az eljárást így elıírás szerint végeztem el. A kevertetés közben az urán 

234-es és 238-as izotópjai kötıdnek meg a nucfilm diszk felületén.(U-nucfilm user 

guide; Surbeck, H. 2000) A kevertetés leállítása után szabad levegın, 

szobahımérsékleten egy napig szárítottam a korongokat. 
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3. 3. 4 Az U-nucfilm korongok aktivitásának detektálása 

Az urán és a rádium diszkek aktivitásának méréséhez az 1. képen bal oldalt látható 

alfa detektort használtam. A mérések megkezdése elıtt Heinz Surbeck által biztosított 

referencia minták segítségével ellenıriztem a detektor mőködését. Elsı esetben 

oszcilloszkóp segítségével. Itt egy nagyobb galvanizált mintát bocsátottak a 

rendelkezésemre ezzel elısegítve a jel megfigyelését. Erre azért volt szükség mivel a 

kapott kalibráláshoz használt diszkek alacsony aktivitásukból kifolyólag nehezen volt 

megfigyelhetı a detektorhoz küldött képen látható oszcilloszkóp jel. Az 

oszcilloszkópon történı jel megfigyelése biztosított arról, hogy a detektor megfelelıen 

mőködik és a jele megfelelı a kiértékelésre. Ezt követıen felvettem az urán és rádium 

spektrumokat. Ugyanezen mintákat Heinz Surbeck is megkapta Svájcban, és ugyanilyen 

detektorrendszerrel elvégezte ugyanezt a mérést, ami a mi detektorrendszerünk elsı 

mőködésének ellenırzése volt. A svájci eredmények spektrumait összevetettük az 

általunk kapott spektrumokkal. Sikeresen megbizonyosodtam a spektrumok 

egyezésérıl. Majd energia kalibrációt végeztem az általam mért spektrumon, ahol a 

csatornák meghatározásához és energia értékükhöz a diszkekrıl elızetesen Svájcban 

felvett spektrumokat használtam fel.  

 A detektoron található egy piros védı fólia melyet mérések megkezdése elıtt 

eltávolítottam. Megfigyelhetı az 1. képen hogy a diszkek számára elıre kialakított hely 

van fenntartva. Megfigyeléseim szerint a korong akkor van a megfelelı helyzetben, ha 

nem a kialakított hely közepére helyezem a diszket hanem a kialakított hely felém esı 

végéhez közvetlenül. Így a korongot közvetlenül a detektor fej alatt található. 

Az általam exponált korongokat minden esetben 24 órán át mértem. A beütések 

számítógépes kezelését és az amplitúdó-analízist egy ATOMKI gyártmányú PalmTOP 

MCA sokcsatornás analizátor végezte az alábbi beállításokkal: csatornaszám: 1024; 

Time: 86400sec. mode: live. Az így kapott mérési eredményeket, spektrumok 

kiértékelésének módját az eredmények fejezetben tárgyalom. 

3. 3. 5 Ra-Nucfilm diszk felépítése 

 Az általam alkalmazott rádium diszk alapanyagául egy 1,5 mm vastagságú 

poliamid-66-substrát szolgál mely átmérıje 28 mm. Ennek felületén egy MnO2 réteg 

található, amit KMnO4 oldat segítségével hoztak létre. A pontos folyamat úgy zajlik, 

hogy a hordozó felületet letisztítják salétromsavval és desztillált vízzel. Erre azért van 

szükség, hogy eltávolítsák a szennyezıdéseket. A következı munka fázisban a 
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diszkeket 2%-os (W/V) KMnO4 oldatba merítik állandó kevertetés mellet +60 °C-on két 

órán keresztül. Így alakul ki a vékony MnO2 réteg. Az adszorpciót a MnO2 réteg végzi, 

mely pontos összetétele nem ismert, a megkötött izotópok a réteg legkülsı részén 

helyezkednek el, ezzel lehetıvé téve egyszerő detektálásukat. (Ra-Nucfilm user guide; 

Eikenberg J. et al. 2001) 

3. 3. 6 Ra-nucfilm diszk elınyei, minta-elıkészítés 

 A Ra-Nucfilm egyik legnagyobb elınye hogy egyszerő és gyorsan elvégezhetı 

vizsgálatot tesz lehetıvé. Azonban meg kell jegyeznünk, hogy a minta elıkészítéséhez 

számos megelızı mérési eredményre van szükség. Egyik talán legfontosabb adat 

melyet például ICP-MS készülékkel tudunk megmérni az a bárium koncentráció. Azok 

a minták melyek bárium koncentrációja meghaladja a 0,5 mg/l-es értéket alkalmatlanok 

az 1 diszkkel történı vizsgálatra. Ilyen esetben alternatív megoldást kell keresnünk. 

Méréseim során is a bárium koncentráció okozta a legnagyobb problémát. A minták 

báriumtartalmát az ELTE TTK Kémiai Intézetében Dobosy Péter és Barkács Katalin 

mérte meg. Továbbá szükséges adat a vízminták teljes ásványi anyag tartalma, illetve a 

széndioxid koncentrációja. Ugyanis ha a CO2 magas koncentrációja magas ásványi 

anyag tartalommal párosul tehát több mint 1g/l akkor 200 mg/l Na2-EDTA hozzáadása 

szükségeltetik. Másik fontos paraméter a vezetıképesség, ugyanis ha a vezetıképesség 

50 µS/cm alatt van akkor 100mg/l NaHCO3 hozzáadása szükséges.(Ra-Nucfilm user 

guide) A vezetıképesség mérést vezetıképesség mérıvel végeztem. A kapott értékeken 

hımérsékletkorrekciós számításokat végeztem. A vezetıképességbıl állapítottam meg a 

körülbelüli ásványi anyag tartalmat. A mért adatokat az 6. fejezetben kívánom tárgyalni. 

A vízmintából 100 ml szükséges az eljáráshoz.  

3. 3. 7 Ra-Nucfilm diszk expozíciója, mőködése 

 A diszkek elıkészítésénél pontosan betartottam a Ra-Nucfilm user guide-ban 

olvasott instrukciókat . A diszkeket mielıtt behelyezzük a vízmintába, le kell öblíteni 

desztillált vízzel, én ehhez a mővelethez spricc-flaskát használtam, majd itatóspapír 

segítségével szárazra töröltem úgy, hogy ne sérüljön az MnO2 réteg. Ezt a mőveletet 

minden esetben megtettem. A diszkeket saválló csipesz segítségével rögzítettem egy 

állványra mely állvány beállításával belemerítettem a diszket a már elıkészített 

mintába. Így a diszk megfelelı pozícióba került. (Ra-Nucfilm user guide) A korong 

pontos helyzete és beállítása megegyezik az urán diszkével.  
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 A vízmintát hat órán át kell keverteti a diszk körül, így több mint 90%-os 

adszorpciós hatékonyság érhetı el. Majd egy napos szárítás következik szabad levegın, 

szobahımérsékleten. (Ra-Nucfilm user guide) 

3. 3. 8 Az Ra-Nucfilm diszkek aktivitásának detektálása 

 A detektálás módja teljes mértékben megegyezik az Urán diszk estén 

tárgyaltakkal. Eltérés pusztán a kapott spektrum elemzésében van. Más 

csatornaszámokban (energiaintervallumban) beérkezı beütéseket kell összeadni. 

4. Mintavételi helyek leírása 

A következı a Budai Karsztban található termálvíz kutak mintázásából 

származnak a megmért minták: Széchenyi fürdı kettes kút; Rác-nagyforrás; Molnár 

János barlang (fekete); Molnár János barlang (vörös); Lukács fürdı Római kút; Gellért-

törzsforrás; Diana Hygieia-forrás; illetve az általam vett csapvíz-minta.  

4. 1 Budai termál karszt elhelyezkedése 

 A Budai termál-karszt a Dunántúli középhegység felszíne alatti vízrendszerbe 

kapcsolódik. Területét tekintve földrajzilag a Budai-hegység, Vác-Csövári rögök, Pilis 

tartozik hozzá. (Palotai Márton, 2004) 

4. 2 A forrásvizek eredete  

 A Budapest területén és környezetén fakadó termálvizek keletkezése és végsı 

vízminısége számos tényezıtıl függ, többek között a víz keveredésétıl és 

kızetrétegeken átjárt útjától. A legelfogadottabb modell szerint a Budai termál karszt 

forrásvizei csapadék formájában jutnak a felszíni vízgyőjtı területre. Majd onnan 

szivárog a mélyebb rétegek felé. Itt elkülönítünk két lehetséges utat. (Baradács E. M. 

2002) 

Elsı estben a beszivárgó víz mely származhat különbözı típusú csapadékokból, 

törések, rések mentén szivárog gravitációs áramlásként mely során ásványi anyagokat 

old ki a felszíni s felszín közeli kızetekbıl majd a lejtés mentén haladva éri el a felszínt 

s karsztforrásként lépnek a felszínre. (Baradács E. M. 2002) 

Második eset amit vizsgálunk annyiban tér el az elsıtıl, hogy nem lép ki 

karsztforrásként a felszínre, hanem a repedések mentén kızetrétegeken át egyre 

mélyebbre vándorol a csapadékvíz mely így lassú útja során felmelegszik és dúsul 
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ásványi anyagokban míg a föld nagyobb mélységeit el nem éri, esetünkben a 

csapadékvíz feltételezhetıen az Alföld medencéje alá is eljut a vízzáró üledékréteg alá 

kerül. A folyamatos hidegebb beszivárgó víz azonban nagyobb fajsúllyal rendelkezik, 

mint a vízzáró réteg alatt lévı meleg víz, így lassan a felszín felé történı mozgásra 

kényszeríti a törések, repedések mentén majd kilép a felszínen ásványi anyagokban 

gazdag termálvízként. Ez a folyamat több ezer évet is igénybe vehet esetünkben. 

(Baradács E. M. 2002) 

A források vizsgálatánál fontos elmondanunk, hogy a legtöbb esetben nem 

beszélhetünk tisztán az egyik folyamat által kialakított forrásvízrıl, ugyanis számos 

esetben a kilépı forrás hımérsékletét és összetételét nem egy folyamat szabja meg, 

hanem a különbözı folyamatokon átment vizek keveredése alakítja ki. Nagy 

általánosságban elmondható bár nem törvényszerő, hogy a melegebb források vizébe 

kisebb arányban tartalmaznak közvetlenül a felszínrıl beszivárgott hideg vizet, mint a 

hővösebb hımérséklető források vize. (Palotai M. 2004) Esetünkben ez azt jelenti, hogy 

vizsgálataink során nem a mélybıl közvetlenül feljövı izotópokban nagy 

valószínőséggel gazdagabb vizek adatait fogjuk megkapni, hanem azok egy felszíni 

beszivárgás által gyérített a keveredés után létre jövı ilyen szempontból kevert 

forrásvízét. Ebbıl levonhatjuk azt a következtetést, hogy az adataink egy adott keverési 

aránnyal létrejött vízre fognak vonatkozni. S késıbbi illetve korábbi mérések esetén is 

az ilyen típusú forrásvizeknél a mérési eredményt nagy valószínőséggel befolyásolni 

fogják az aktuális hidrológiai viszonyok.  

 

4. 3 Források átfogó tulajdonságaik és osztályozásuk 

A források többségében megegyeznek abban, hogy a Budapest alatti területet átszelı 

törésvonalak mentén törnek fel. A források vize általánosságban véve magas 

mésztartalmú mely abból adódik, hogy triász korabeli mészkı és dolomitüledékekbıl 

törnek a felszínre.(Baradács E. M. et al. 2002) Számos tényezı és mérési eredmény utal 

arra, hogy a források vize bonyolult hálózatot alkot s így kisseb nagyobb csoportokban 

hatnak egymás vízminıségükre és vízhozamukra. A budai karszt területén a budai 

hegység környezetében megkülönböztetünk különféle forrástípusokat is azok egyedi 

tulajdonságaik miatt. Ezek a csoportok a következık: Csillaghegyi típusú forrás, Római 

fürdıi típusú forrás, Lukács fürdıi típusú forrás, Rudas fürdıi típusú források, 
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gellérthegyi források. (Dr. Scheuer Gy.- Schweitzer F. 1980) Mely csoportosítás átfed a 

lelıhely szerinti csoportosítással így számunkra további fontos csoportok: a Gellért 

hegyi források illetve a Lukács-forráscsoport.(Palotai M. 2004) 

A budai oldalon található forrásaink jól kategorizálhatóak az elıbb említett 

forráskategóriákba. Így megállapíthatjuk, hogy a Gellért hegyi források melyeket 

vizsgáltam a következık: Rác-nagyforrás; Gellért-törzsforrás; Diana Hygieia-forrás. 

Illetve a Lukács-forráscsoport tagjai: Molnár János barlang; Lukács fürdı római kút. 

(Palotai M. 2004) 

4.4 Gellért hegyi források 

 A Gellérthegyi források közvetlenül a felszíni dolomitból fakadnak, részben a 

Duna medrében. (Dr. Scheuer Gyula- Schweitzer F. 1980) A Duna medrében fakadó 

szökevényforrásokról azonban nincsenek pontosabb mérési adataink sem ásványi 

összetételt illetıen, sem pedig aktivitásuk tekintetében. A forráscsoport vizét mai napig 

is három fürdıkomplexum alkalmazza gyógyászati célokra: Gellért fürdı; Rudas fürdı; 

Rác fürdı. (Palotai M. 2004). Az alábbi képen (2. kép) a Gellért fürdı közvetlen 

környezetében hidrogeológiai viszonyokat bemutató ábra. Ahol számokkal vannak 

jelölve az egyes kızetek. 1. Vízzáró harmad idıszaki képzıdmények; 2. Vízvezetı 

karbonátos kızetek; 3. Dunai üledékek. (Dr. Scheuer Gy. – Schweitzer F. 1980)  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2. kép Dr. Scheuer Gy. – Schweitzer F. Hévizek fejlıdéstörténete, Hidrológiai közlöny 

1980.11.sz.  

Meg kell jegyeznünk, azonban, hogy a forráscsoport tagjai nem minden esetben 

kapcsolódnak egymáshoz közvetlenül a felszín közelében, mint ahogyan azt egy 1962 –
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es kísérlet is bizonyítja mely során egyik kútvizének hatását, vizsgálták a Gellértfürdı I. 

Forráscsoportjában. A vizsgálat során azt tapasztalták, hogy ha az egyik forrás vizébe 

színezıanyagot juttatnak, akkor van olyan forrás mely vizében rövid idın belül 

jelentkezett a színezıanyag, míg más forrásokra nem volt közvetlen hatással.(Dr. Juhász 

J. 1984) Számunkra ez a megállapítás fontos támpontot ad az egyes mérési eredmények 

vizsgálatához, mely során felfedezhetjük egyes mérési adatok hasonlóságait. 

 4. 5 Lukács-forráscsoport 

 A Lukács fürdı környezetében s így a Lukács fürdıi forrástípus vizének eredete 

két részre tagolható. Egyfelıl a források vize karbonátos tározókızetbıl fakad javarészt 

a Malomtó körüli forrásvizek ilyen eredetőek, másrészt a Duna medrében lévı 

üledékkel takart felsı eocén kızetbıl származik. (Dr. Scheuer Gy.- Schweitzer F. 1980) 

Az alábbi képen (3. kép) keretezve található a Lukács fürdı közvetlen környezetében 

tapasztalható hidrogeológiai viszonyokat bemutató ábra. Ahol számokkal vannak 

jelölve az egyes kızetek. 1. Vízzáró harmad idıszaki képzıdmények; 2. Vízvezetı 

karbonátos kızetek; 3. Dunai üledékek. (Dr. Scheuer Gy. – Schweitzer F. 1980) A 

fentebb említett két folyamatot jól demonstrálják a nyilakkal jelölt hidrológiai 

útvonalak. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2. kép Dr. Scheuer Gy. – Schweitzer F. Hévizek fejlıdéstörténete, Hidrológiai 

közlöny 1980.11.sz. 

 

A Lukács fürdı környezetében fakadó forrásokat másként is csoportosíthatjuk. 

Egyre népszerőbb meleg illetve langyos forrásokra osztani a területet. Ebben a 
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felosztásban a Malom tó körül fakadó forrásokat nevezzük langyos forrásoknak, mivel 

hımérsékletük csupán 20-37°C között ingadozik. Illetve a meleg források melyek 

hımérséklete 37 – 60°C. A Lukács forráscsoporthoz közel helyezkedik el, továbbá a 

Molnár János barlang ahonnan két vízmintával is rendelkezem. Sajátosságai közé 

tartozik, hogy a Budai-hegység területén eme barlangot tartják az egyik legaktívabb 

forrásbarlangnak. Ahol számos mérés született többek között radon méréseket is 

végeztek. ( Palotai M. et al. 2005 ; Nagy Hedvig É. 2012) 

4. 6 Széchenyi fürdı kettes kút 

A Széchényi fürdı kettes kútja számos érdekességgel rendelkezik. A fentebb 

említett forrásoktól eltérıen Pesten helyezkedik el. A terület termálvíz hasznosítása és 

kitermelése a Városligeti kút megalkotásával kezdıdött. A furást 1986.11.15-én kezdték 

meg. A Városligeti kút végsı mélysége 970,48 méter lett az eredetileg tervezett 419 

méter helyett. A fúrás befejezését 1879.05.22-re datálható. (Csath B. 1993)  

 A Széchenyi fürdı kettes kútja besorolását tekintve mély karsztvíz. (Baradács E. 

M. 2002) 

5. Urán adszorbens nucfilm diszkek eredményei 

 Az eredmények tárgyalásához szükséges megismernünk a minták betőkódjait 

melyek a mintavételi helyet jelölik. Ezzel leegyszerősítve a vizsgálatok során 

alkalmazott jelöléseket. A rövidítéseket a 2.táblázat tartalmazza. 

Minta vételi hely Minta betőkódja 

Széchenyi fürdı kettes kút VL-V 

Rác nagyforrás R-V 

Molnár János barlang (fekete) MJ-VF 

Molnár János barlang (barna) MJ-VB 

Lukács fürdı Római kút LR-V 
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Gellért törzsforrás GO-V 

Diana Hygieia forrás DH-V 

Eötvös Loránd Tudományegyetem (Bp. 

Pázmány Péter sétány 1/a) ELTE_TTK_CSAP 

2. táblázat Minták jelölése 

 

5.1 Urán mérés eredményeihez vezetı lépések 

 Elsıként a vízminták urán-tartalmát mértem meg. Ennek a döntésnek gyakorlati 

okai voltak, elsısorban az urán méréshez kevesebb volt az eszközigény és nem volt 

szükség más mérések (báriumkoncentráció) eredményire. Így nagymértékben tudtam 

idıt spórolni. Az eljáráshoz használt hangyasavat saját kezőleg higítottam mivel csak 

100%-os hangyasav ált rendelkezésemre. A hígításhoz ioncserélt vizet használtam így 

elérve a ~85%-os hangyasav koncentrációt. A hangyasavat csepegtetve adtam mindig a 

mintákhoz. A mérésekrıl általam, készítet elıre gyártott sablon alapú jegyzıkönyvek 

készültek, ezzel elısegítve a késıbbi munkát.  

A vizsgálódásaim során számos esetben végeztem a leexponált diszkeken ellenırzı 

mérést (ugyanazt a diszket többször megmértem) megbizonyosodva a detektor helyes 

mőködésérıl, és a diszkeken lévı urán idıbeli állandóságáról. Így összesen tíz urán 

diszk spektrumot vettem fel a hét mintáról. Az eljárás során számos adatot rögzítettem 

fıként, azért,hogy a diszkek mőködése, érzékenysége tekintetében új tapasztalatokra 

tegyek szert, vagy a már meglévı tapasztalatokat ellenırizzem. 

5.1.1 pH mérése vizsgálata 

 A pH beállításához két fajta pH mérıt alkalmaztam. A második pH mérı 

beszerzését és beüzemelését az tette szükségessé, hogy az elsı számú pH mérı 

meghibásodott. Az elsı számú pH mérı mellyel megkezdtem vizsgálódásaimat egy 

Testo 206-pH1 típusú volt (ELTE Általános és Alkalmazott Földtani Tanszék). Számos 

elınnyel rendelkezett többek között hogy nem igényelt különösebb karbantartást, s 

gyors egyszerő mérést tett lehetıvé hımérséklet kijelzéssel. A második pH mérı 

mellyel dolgoztam egy Meterlab által gyártott PHM220 üvegelektródos pH mérı volt 



22 

(MTA-ELTE Szerves Kémiai Kutatócsoport). A második pH mérı során kalibrációt 

kellet végeznem. A mőszerrel való mérés idıigényesebb, mint az elsı pH mérıvel.  

 A pH mérése során számos esetben végeztem a kevertetés után is ellenırzı pH 

mérést. A mért adatokat az alábbi táblázat foglalja össze: 

 

 

 

 

 

 

 

 

3. táblázat A minták savasítása során mért pH értékek 

 

 Mint látható a táblázatban a beállított pH értéket tartja a vízminta a kevertetés 

során nem változik, az értékek ingadozása betudható a pH mérık bizonytalanságának. 

Ahogyan az értékekbıl látható a beállított pH 2-3 között ingadozik, ez alól kivételt 

képez az LR-V minta esete. Sajnálatos módon a pH mérı üvegelektródjának 

meghibásodása miatt elcsúsztak a vizsgálat során kiirt értékek. Azonban szemmel 

láthatólag megtörtént a CO2 kiválása.  

 Az eljárással kapcsolatban sikerült kitapasztalnom, hogy intenzív széndioxid 

kiválást tapasztalhatunk pH=3 körüli értéken. A pH=3 átlépéséhez azonban jelentıs 

mennyiségő hangyasavra van szükségünk (kb. 10 csepp). A CO2 vízbıl való kiőzésére 

számos kísérletet tettem. A legmegbízhatóbb módszernek a pH beállítása utáni 3 perces 

nagy sebességő mágneses kevertetés bizonyult. Erre azért van szükség mert különben a 

CO2 buborékok a diszkre csapódnának ki ezzel megakadályozva az urán izotópok 

megkötését.  

5.2 Urán mérés  feldolgozása és az eredmények 

5.2.1 Mérési adatok 

A detektálás során Palmtop MCA program segítségével vettem fel az adatokat. Minden 

mérés 86400 másodpercig (1 nap) tartott. Az alábbi összegzı 1. diagramon láthatóak a 

kapott spektrumok: 

Minta 

betőkódja VL-V R-V MJ-VF MJ-VB LR-V GO-V DH-V ELTE_TTK_CSAP 

Kezdeti pH 7,33 6,51 5,45 6 6,42 6,91 7,29 6,8 

beállított pH 2,55 2,56 2,3 2,45 2,28 2,56 2,56 2,5 

Ellenörzı pH 2,55 2,47 2,3 2,54 3,14 2,56 2,54 2,5 

Hozzáadott 

hangyasav 

(csepp) 53 

 

25 
24 21 15 52 48 

cseppszám 

ismeretlen 
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1. diagram Urán spektrumok 

  

5.2.2 Adatok feldolgozásának fontosabb lépései 

Az AKO2 minta karakterisztikusan mutatta az urán két csúcsból álló spektrumát. 

Ennek segítségével meghatároztam azt a két csatornaszámot, ami közötti beütéseket 

meg kell számolni az urántartalom meghatározásához. ezek a következıknek adódtak: 

26. és71. csatornaszám. Ebben a tartományban jelennek meg az urán 234-es és 238-as 

izotópjainak beütései. Az 1. számú diagramon látható egy a minták neveit tartalmazó 

felsorolásban nem található felirat is, ako2. Az ako2 egy olyan a gyártó által elkészített 

és ismert aktivitású vízzel exponált, tehát elıre elkészített diszk mely a detektor helyes 

mőködésének ellenırzésére és kalibrációjára szolgál. A mérési adatokat az alábbi 

táblázat foglalja össze (4. táblázat): 
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Név  
 Beütésszám  

26-71 csatorna 
idı (sec) beütés/nap 

CU  

(mBq/l) 

U_VL_V 33 86400 33 35 

U_R_V 37 86400 37 39 

U_MJ_VF 63 86400 63 66 

U_MJ_VB 57 86400 57 60 

U_LR_V 57 86400 57 60 

U_GO_V 40 86400 40 42 

ELTE_TTK_CS

AP 
87 86400 87 91 

U_DH_V 46 86400 46 48 

ako2_reference 3575 83280 3709 3894 

4. táblázat A urándiszkek mérési adatai 

A 4. táblázatban az elsı oszlop a nucfilm diszkek megnevezése láthatók melyek 

megegyeznek a vízminták betőkódjával, az betőkód elıtti U az uránra utal. A második 

oszlopban a zárójelben lévı csatornaszámok közötti szakaszon mért beütésszám 

található. A harmadik oszlopban a mérési idı szerepel szekundumban kifejezve. A 

negyedik oszlop eddig az egy nap alatt mért beütésszámot jeleníti meg.  

Az ötödik oszlopban számoltuk ki a minták uránaktivitás-koncentrációit. Ehhez az 

ako2_reference minta ismert aktivitását használtuk fel. Ennek referencia-aktivitása 3900 

mBq/l ± 100 mBq/l. Ezen minta mérésekor 83280 másodperces volt a mérési idı, és 

3575 beütést detektáltunk. A kalibrációs konstans értékét meghatározó egyenletet így 

írhatjuk, ahol c az uránkoncentráció, N a mért beütésszám, T a mérési idı és α a 

kalibrációs konstans:                c (mBq/l) = α ⋅ (N/T) = β ⋅ N. 

Az adatokat behelyettesítve, T=86400 s = 1 nap sztenderd mérési idıvel dolgozva, 

β = 1,05 (mBq/l)/(beütés/nap) adódott. Ez a mi mintáink esetén elhanyagolható 

változást okoz a napi beütésszám és a koncentráció mBq/l-ben megadott értékei között. 

A mérési hibát a beütésszám gyökébıl határoztuk meg minden esetben.  
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5.2.3 Urán mérési  eredmények 

Az alábbi 5. táblázat tartalmazza az általam folytatott mérések eredményét, hibával 

együtt.  

 

Minta mBq/L Hiba (+/-) 

U_VL_V 35 7 

U_R_V 39 7 

U_MJ_VF 66 9 

U_MJ_VB 60 8 

U_LR_V 60 8 

U_GO_V 42 7 

U_ELTE_TTK_CSAP 91 10 

U_DH_V 48 7 

ako2_reference 3894 60 

5. táblázat Urántartalom meghatározott értékei 

6. Rádium adszorbens nucfilm diszkek eredményei és hozzá vezetı elızetes 

mérések leírása s azok eredményei 

A rádium méréseket ugyanabból  a mintavételi helybıl származnak, de egy külön 

mőanyag flakonban tároltuk a mintát hőtıszekrényben 4 celsius fokon a mérés 

elvégzéséig. Így az ebben a fejezetben tárgyalt elnevezések megegyeznek a 5. 

fejezetben tárgyaltakéval.  

6.1 Rádium mérés eredményeihez vezetı lépések s azok eredményi 

 A rádium diszkekkel történı méréshez számos elızetes vizsgálat szükséges.  Errıl 

bıvebben a 3. 6. 6 Ra-nucfilm diszk elınyei, minta-elıkészítés fejezetben olvashatunk. 

 

6.1.1 Bárium koncentráció 

Ahogyan a 3.6.6-os bekezdésben ismertettem nélkülözhetetlen 

megbizonyosodnunk a bárium koncentrációról. Az alábbi 6. táblázatban közölt adatokat 

az ELTE TTK Kémiai Intézetében ICPS-MS berendezéssel mérték meg. A késıbbi 

vizsgálatokat ezen adatok alapján végeztem. 
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Név 

Bárium 

koncentráció 

(mg/L) 

DH_V 0,402 

R_V 0,07 

MJ_VB 1,04 

MJ_VF 0,708 

LR_V 3,49 

6. táblázat bárium koncentráció 

 Ahogyan a táblázatból leolvasható a 0,5 mg/L es kitételnek kizárólagosan DH_V 

és  R_V minta tesz elegek. Tehát a két minta a bárium koncentráció alapján egy Ra-

Nucfilm diszk igénybevételével vizsgálható. 

6.1.2 Vezetıképesség 

 A vezetıképesség vizsgálatát magam végeztem Zsemle Ferenc (ELTE Általános 

és Alkalmazott Földtani Tanszék oktatója) által rendelkezésemre bocsátott 

vezetıképesség mérı segítségével.  Az alábbi 7. táblázat a hımérsékletre korrigált 

vezetıképességi adatokat tartalmazza: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

7. táblázat Vezetıképesség adatok 

Ahogy az adatokból leolvasható a vezetıképesség adatok kivétel nélkül meghaladják a 

50 µS/cm küszöbértéket, nem volt szükség NaHCO3 hozzáadására. 

Minta neve 
Vezetıképesség hımérsékletre 

korrigált (µS/cm) 

DH_V 2451,8 

R_V 2549,87 

MJ_VB 1321,84 

MJ_VF 1305,85 

LR_V 1305,85 
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6.1.4 CO2 és TDS értékei 

A TDS (teljes feloldott szárazanyag) értékét az alapján határoztam meg, hogy 

közelítıleg 1 µS/cm megfelel 0.5 mg/l oldott szárazanyag tartalomnak. A TDS értékét 

így a vezetıképesség adatokból számoltam.  Így a kapott adatok csak tájékoztató 

jellegőek, de vizsgálatainkhoz megfelelnek. A CO2 tartalmat pedig szemrevételezéssel 

ellenıriztem, tehát megvizsgáltam, hogy tartalmaz e szabad CO2 buborékokat. A kapott 

adatokat a 8. táblázat foglalja össze: 

Minta neve TDS (mg/l) CO2 

DH_V 1225 Nem 

R_V 1274 Nem 

MJ_VB 660 Nem 

MJ_VF 652 Nem 

LR_V 652 Nem 

8. táblázat TDS és CO2 adatok 

 

 Mivel az 1g/l oldott ásványi anyag koncentráció nem párosul magas CO2 

koncentrációval így nincs szükség Na2-EDTA hozzáadására. 

 

6.1.5 Elızetes mérések összesítı adatok 

 Az alábbi 9. táblázatban megtalálható a fentebb ismertetett részadatok összegzése, 

mely táblázatban zöld színnel jelöltem azokat a mintákat melyeket egy darab Ra-

Nucfilm diszk felhasználásával lehet megmérni. 

 

Minta 

neve 

Vezetıképesség 

számolt(µS/cm) Bárium (mg/l) CO2 TDS mg/l 

DH_V 2451,8 0,402N 1225

MJ_VF 1305,85 0,708N 652

MJ_VB 1321,84 1,04N 660

LR_V 1305,85 3,49N 652

R_V 2549,872 0,07N 1274

9. táblázat Összegzés 

Ahogyan a táblázatról leolvasható a bárium koncentráció miatt egy diszkkel kizárólag a 

DH_V és a R_V minta vizsgálható. 
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6.2 Rádium mérés adati, feldolgozásának fontosabb lépései, eredmények 

6.2.1 Mérési adatok 

A Ra-Nucfilm diszkek spektrumát Palmtop Mca programmal mértem. Minden mérés 

86400 szekundumig tartott. Az alábbi 2. diagram a kapott spektrumokat mutatja be: 
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2. diagram Rádium spektrumok 

A 2. diagramon látható az ako1-es Ra diszk spektruma mely a készülék kalibrálására 

illetve helyes mőködésének ellenırzésére szolgál. Továbbá az R_V és a DH_V vízminta 

felhasználásával nyert rádium diszkek spektruma. Az LR_V_FULL nevő spektrum 

kísérleti jelleggel készült mely az LR_V_1; LR_V_2; LR_V_3 spektrumok 

összeadásával készült. Mivel a bárium koncentráció miatt egy diszkkel nem lehetett 

mérni a minta rádium tartalmát így egymás után három diszket exponáltam le 

ugyanabban a vízmintában (LR_V vízminta). Mivel a bárium tartalom oly módon 

korlátozza a rádium tartalom kimutatását hogy beköt a diszk felszínén a rádium helyére 

így több diszk exponálásával mind a báriumot mint a rádiumot képesek vagyunk 

megkötni. A mérési eredmények azt mutatják, hogy a másodszorra exponált diszk 

aktivitása a legnagyobb. Feltételezésem szerint az elsı diszken a bárium kötött meg 

legnagyobb mértékben másodikon a rádium a harmadik diszk alacsony aktivitására 
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pedig az ad magyarázatot ,hogy már nem volt rádium a mintában amit meg tudott volna 

kötni. A késıbbiekben ennek igazolására TXRF vizsgálat elvégzése szükséges. 

 A TXRF rövidítés feloldása Totálreflexiós Röntgen Fluoreszcencia spektrometria. 

Mely elınye, hogy igen kis kimutatási határértékkel rendelkezı multi elemes módszer, s 

többek között roncsolás mentes. A korongok sík felszíne lehetıvé teszi, hogy 

különösebb minta elıkészítés nélkül vizsgáljuk meg a korongokon lévı bárium- 

koncentrációt. A magas érzékenység annak köszönhetı ,hogy a gerjesztı röntgensugár 

alacsony beesési szög mellet érkezik a mintára és onnan teljes visszaverıdést szenved. 

Így a detektorba a kizárólag olyan fluoreszcens sugárzás jut ami a mintából származik. 

(Záray Gy. – Tatár E. 2012) 

6.2.2 Adatok feldolgozásának fontosabb lépései 

Az AKO1 referencia minta segítségével a 49-70 csatornaszámig terjedı szakaszt 

állítottam be, mivel az rádium-226 beütései itt láthatók. A mérési adatokat az alábbi 10. 

táblázat foglalja össze: 

 

Név 
Beütések száma 

(49-70 cs.) 
idı beütés/nap 

CRa  

(mBq/l) 

ako1 410 86400 410 350 

Ra_R_V 7 86400 7 6 

Ra_DH_V 3 86400 3 3 

Ra_LR_V_FULL 21 86400 21 18 

10. táblázat Mérési adatok 

 

 Az adatok kiértékelése megegyezik az U-Nucfilm diszk kiértékelésével és 

hibaszámításával mely a 5.2.2 alatt olvasható. 
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6.2.3 Rádium mérési eredmények 

Az alábbi 11. táblázat tartalmazza a kiértékelt mérési eredményeket hibaszámítással 

együtt. 

Név mBq/L hiba +/- 

ako1 350 21 

R_V 6 3 

DH_V 3 2 

LR_V_FULL 18 6 

11. táblázat Ra- diszkek mérési eredménye 

Azonban meg kell jegyeznünk, hogy a rádium vizsgálatok a történelem során számos 

eltérı eredményeket hoztak ezekre a forrásvizekre. A rádiumemanációs vizsgálatokat 

már 1912-ben végzett Weszelszky Gyula aki megállapította, hogy a rádium nagy része a 

forrásban található kızetekre-iszapra rakódnak ki a rádium sói. Így a vízminták csak 

kisseb mértékben tartalmaznak oldott rádium sokat illetve vegyületeket. (Weszelszky 

Gy. 1912.) Ezen állítás megerısítik azok a vizsgálatok melyeket Weszelsky Gyula 

végzett, mérései szerint magas rádiumtartalma van a mállott gránitnak illetve a dolomit 

liszt képes megkötni a rádiumot. (Weszelszky Gy. 1936)  így az üledék további 

vizsgálata szükséges, s figyelembe kell vennünk, hogy ha elfogadjuk Weszelszky Gyula 

állítását akkor a rádium vegyületek kiválásának intenzitásbeli különbségei (azonos 

forrás más kilépési pontjai) eltérı rádiumtartalmat produkálhatnak.   
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7. Összefoglalás 

 Ha a WHO 500 mBq/L-es alfa bomlásra vonatkozó határértéket vesszük 

figyelembe akkor beláthatjuk az  alábbi 12. táblázat szerint hogy azok a vízminták 

melyek Urán és Rádium tartalmát sikeresen meghatároztam nem lépik át a WHO 

ajánlását.  

név 
U aktivitás 

(mBq/l) 
Ra aktivitás (mBq/l) Teljes alfa aktivitás 

R_V 39 6 45 mBq/L 

DH_V 48 3 51 mBq/L 

LR_V_FULL 60 18 78 mBq/L 

12. táblázat Mért teljes alfa aktivitások 

 Tehát a vizek vizsgálata alapján a vizek tartós fogyasztása nem okoz 

egészségkárosodást ha a  vizek teljes alfa bomlására kiadott WHO ivóvízre kiadott 

határértéket vesszük figyelembe. A vízminták Urán tartalma sem mondható 

kimagaslónak.   

 Fontos megjegyeznünk azonban, hogy a mért értékek számos körülménytıl 

függenek. A Rádium mérési eredmények a kiindulási forrásvízminták hımérsékletével 

nı, ezzel párhuzamosan pedig a hımérséklet növekedésével az urán izotópok száma 

pedig csökken.  Ugyanilyen összefüggés mutatható ki továbbá a TDS értékkel ugyanis a 

TDS értékének növekedésével a rádium koncentráció növekedik, miközben az urán 

izotópok koncentrációja csökken. (Erıss A. et. al 2012) Sajnálatos módon méréseim 

során ezen állításokat nem tudtam igazolni, további vizsgálatok szükségesek. 
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