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Bevezetés 

A természetes felszín alatti vizek változó nagyságrendben tartalmazhatnak 

radioaktív izotópokat, ezek főként a geológiai környezetben felvett radontól és 

rádiumtól erednek, de az urán és kálium is megjelenik bennük. Ezen alfa-sugárzó 

radioaktív elemek meghatározásával érdemes foglalkozni, mert vizsgálhatók velük a 

mélységi vizek transzportfolyamatai. A Magyarországi ásvány és forrásvizek különböző 

vízzáró rétegekből és mélységekből származnak, ezért egyes radioaktív izotópok 

kiemelkedően nagy koncentrációkat is elérhetnek bennük. A természetes vizekben még 

kis mennyiségben is kimutatható a radon és rádium, ezért nyomjelzőként alkalmazhatók 

a felszín alatti vizek transzportfolyamatinak megfigyelésében. Ezáltal például 

vizsgálhatóvá válik a mélységi és meteorikus vizek keveredése, a föld alatt megtett útja 

és az időbeli változékonysága. 

 

Célkitűzés 

Vizsgálatom célja, hogy a Budai karszt két forrásvizében található radon, rádium 

és urántartalmat meghatározzam és időfüggésüket vizsgáljam. Ehhez egy hideg és egy 

langyos forrás vizét 2013.11.13. és 2014.02.18. között folyamatosan mintavételeztem. 

Az időfüggés megállapítására ahol lehetet archív adatokat is felhasználtam. Technikai 

jellegű mérést végeztem a radon meghatározására szolgáló szcintillációs koktél és 

vízminta radontartalma között beálló egyensúly időfüggésére is, annak a 

megállapítására, hogy mennyi időt szükséges várni a mintavételt követően. 
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1. Radioaktivitás tulajdonságai 

1.1 Természetes és mesterséges radioaktivitás 

Keletkezésük szerint a természetes és a mesterséges eredetű radioaktív 

sugárzásokat különböztetünk meg. 

A természetes eredetű sugárzások az ősi radioizotópokból erednek, amelyek még 

a Naprendszer keletkezése előtt, feltehetőleg szupernóva robbanás során keletkeztek 

(40K, 87Rb, 238U, 232Th), hosszú felezési idejűek miatt ma is megtalálhatók a 

környezetünkben. Természetes eredetűek az urán és tórium bomlási sorok rövid felezési 

idejű elemei is, ezek a radioizotópok főként a litoszférában találhatóak, talajból történő 

diffúzióval és kioldódással jutnak el a vizekbe és a levegőbe. Kozmikus sugárzások 

hatására kozmogén radioizotópok keletkeznek, mint a radiokarbon és a trícium.  

A mesterséges eredetű sugárzás az emberi tevékenységek miatt alakult ki, mint az 

orvosi célokra használt vizsgálatokból (99mTc, 18F, 11C, 13N), a nukleáris ipar 

tevékenységekből (14C, 3H, 85Kr, 129I) és az atomfegyver-kísérletekből származó 

sugárzások (14C, 137Cs, 90Sr, 95Zr). 

A 1. ábrán a népesség átlagos sugárterhelése látható a főbb természetes és 

mesterséges források szerinti bontásban. 

 

1. Ábra: A népesség átlagos sugárterhelése [1] 

Az átlagos sugárterhelésének az éves mennyisége 2,8 mSv, ez főként a 

földkéregből származik, amiből 1,3 mSv a radonból és bomlástermékeiből ered. [1] [2] 

[3] 



6 
 

1.2 Radioaktív bomlási sorok 

Radioaktív bomlás az a folyamat, amely során egy atommag önmagától, miden 

külső behatás nélkül sugárzást bocsát ki, miközben megváltozik a szerkezete.  

A radioaktív bomlás leggyakoribb formája a β-bomlás, amelyen belül három fajtát 

különböztetjük meg a βˉ - és β+ -bomlást és az elektron befogást.   

βˉ-bomlásnál egy neutron alakul protonná, a rendszám eggyel nő, és egy elektront és 

egy antineutrínót bocsát ki. Pl.: 137Cs137Ba+e-+ .  

β+-bomlásnál az atommagban egy proton alakul át neutronná, azaz a rendszám eggyel 

csökken, miközben pozitront és egy neutrínót bocsát ki. Pl.: 214Pb214Bi +e++.  

Elektronbefogásnál is egy proton alakul neutronná, de úgy hogy egy elektronnal 

egyesül, ami általában a legbelső K héjról származik, és csak egy neutrínót bocsát ki. 

pl.: e-+29Cu28Ni+ 

A radioaktív bomlás másik formája az α-bomlás, mely során az atommagból adott 

energiájú 4He2+ rész lép ki, ennek során a rendszám kettővel, a tömegszám néggyel 

csökken. pl.: 222Rn  218Po + 4He2+ 

A gamma-sugárzás előtt az atommag gerjesztett állapotban van. Az energialeadás 

során az energiát elektromágneses sugárzásként kibocsátja. Ez a jelenség a legtöbb 

bomlás kísérő jelensége, a bomlás időpontjától nem különíthető el, általában 10-18-10-13s 

alatt követi azt.  

Bomlási sor alakul ki, amikor egy radioaktív anyag atomjának bomlása során 

keletkező új atom szintén bomlásra képes, és több egymást követő bomláson mennek 

keresztül mindaddig, míg végül stabil mag nem képződik. Földön 4 radioaktív bomlási 

sort ismerünk, az urán aktínium, tórium és a neptúnium, ami rövid felezési ideje miatt 

ma már nem található meg a természetben. [4], [14] 

A sorozat 

elnevezése 
Anyaelem 

Stabil 

mag 
Felezési idő (év) 

tórium 232Th 208Pb 1,4·1010 

urán 238U 206Pb 4,468*109 

aktínium 235U 207Pb 7,038*108 

neptúnium 237Np 209Bi 2,2·106 

1. Táblázat: Radioaktív bomlási sorok és főbb tulajdonságai [14] 
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2. Ábra: A Th-232, U-235 és az U-238 bomlási sora [12] 

1.3 Radioaktív egyensúly 

Az anya és a leány elemek közötti radioaktív egyensúlynál először vizsgáljuk meg 

azt az esetett, amikor N darab radioaktív bomlásra képes anyamagunk van, és kezdetben 

csak anyagmagok vannak jelen, akkor t idő elteltével:  

 ,-e(t)N(t)N
t

aa
a   

összefüggés szerint változik az anyamagok száma, ahol λa az anyaelem bomlási 

állandója. Anyaelem bomlásával megjelenő leányelem ebben az esetben szintén 

radioaktív, a tovább bomló leánymagok keletkezési sebességét a következő összefüggés 

szerint írhatjuk fel: 

,N--(0)eN(t)N-(t)N
dt

(t)dN
ll

t

aallaa
l a  
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ahol λl a leányelem bomlási állandója, Nl leány magok száma. A differenciálegyenlet 

megoldása:  

).e-(e)
-

(0)(N(0)eN(t)N
tt

al

a
a

t-

ll
lal 



 
  

Hasonló összefüggés áll fenn egy bomlási sor további szomszédos elemei között is. 

Ha egy zárt rendszerben, Na(0) és Nl(0) számú elem van, ezek aktivitásának 

aránya a következő képen változik az idő függvényében:  

)t-(

aa

ll)t-(

al

l

a

l lala e
(0)N

(0)N
)e-(1

-(t)A

(t)A 








  

Tehát az anya és leányelem aktivitásának viszonya az elemek bomlási állandójától 

függ, bomlási állandók viszonya alapján három esetett különböztetünk meg: 

1. λa > λl: az anyaelem gyorsabban bomlik, mint a leány elem, ilyenkor nem jön 

létre az egyensúly az anyaelem gyors elbomlását követően a leány magok száma az 

exponenciális bomlástörvénynek megfelelően csökken. 

2. λa < λl: ahol anyaelem bomlási állandója kisebb, így a leányelem keletkezés 

lassabb, mint a bomlása, de az anya és leánymagok számaránya, és emiatt aktivitásuk 

aránya is állandó értéket vesz fel egy idő után, a következő képletnek megfelelően:  

)-((t)A

(t)A

la

l

a

l




  

3. λanya<< λleány, Az anyamag bomlása olyan lassú, hogy a leányelem aktivitását 

saját aktivitásának értékére korlátozza.  

1~
)-(

  (t),A(t)A
a

l

la

l
al 








 

A leányelemek aktivitása megegyezik az anyaelem aktivitásával. Így bármelyik 

leányelem aktivitását megmerve megkaphatjuk az anyaelem aktivitását, kb. 3%-os 

bizonytalansággal 5Tl alatt beáll aktivitásuk egyensúlya, ahol Tl a leányelem felezési 

ideje. Ha egy bomlási sorban a kezdő elemnek van a legnagyobb felezési ideje, akkor ez 

a kezdő anyaelem egy idő után a sor minden leányelemével egyensúlyba kerül. Ilyennek 

a fentebb bemutatott bomlási sorok is. A radioaktív egyensúly beállási ideje mind a 

rövid geológiai folyamatoknál (230Th 70 ezer év, 226Ra 1600 év), mind a mérési 

protokollok során (218Po 3 perc) fontos szerephez jut. [5] 
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2. Urán, rádium, radon környezeti előfordulásai 

2.1 Urán 

2.1.1. Urán fizikai és kémiai tulajdonságai 

Periódusos rendszer 92. rendszámú az aktinoidák csoportjába tartozó radioaktív 

elem. Ezüstfehér, nagy sűrűségű (szobahőmérsékleten 19,1 g/cm3) fém.  

Az urán különböző oxidációs számmal fordulhat elő a vegyületeiben, de csak +4 

vagy +6 oxidációs számmal alkot stabil vegyületet. Reduktívabb környezetben gyakori 

a +4 oxidációs állapot, ahol különösen oldhatatlan hidroxidot (U(OH)4) és oxidot (UO2) 

képez, ezért elhanyagolható a természetes vizek szabad U4+ ion koncentrációja.  

Az urán izotópjaiból 3 természetes és 3 mesterséges eredetűt mutatok be, ezek 

főbb tulajdonságait foglalja össze a következő táblázat. [6], 

Izotóp Előfordulási 

valószínűség 

Felezési idő 

(év) 

Bomlás Bomlási energiája 

(MeV) 

232U mesterséges 68,9 228Th+ α 5,414 

233U mesterséges 1,592*105  229Th+ α 4,909 

234U 0,005% 2,455*105  230Th+ α 4,859 

235U 0,720% 7,038*108 231Th+ α 4,679 

236U mesterséges 2,342*107 232Th+ α 4,572 

238U 99,275% 4,468*109 234Th+ α 4,270 

2. Táblázat: Urán izotópjai és főbb tulajdonságai [13] 

A következőkben urán alatt az 238U-as uránt értem, vagy általában az urán elemet. 

2.1.2. Urán geológiája 

Az urán nem alkot saját ásványt, de sok ásványban megtalálható. Az urán tartamú 

ásványok képződése magma kristályosodási és hidrotermális folyamatokhoz kötődik.   

A főkristályosodási folyamatokat követően a visszamaradó savanyú olvadék jelentős 

mennyiségű könnyen illó elegyrészt is tartalmaz, amelyek az anyakőzetbe, vagy a 

magmás kőzettestek peremén nagy nyomáson és hőmérsékleten (570-750°C) 2-11 km 

mélyen durva kristályos kőzettesteket képeznek és főként kvarcból, földpátból és 

csillámból állnak. Ezekhez az ásványokhoz gyakran kötődnek drágakövek, 

ritkaföldfémek és radioaktív elemek. Az U tartalom annál nagyobb minél inkább 

savanyú magmából keletkezett a kőzet. Az ultrabázikus magmából keletkezettek szinte 

inaktívak, míg a gránit és riolit a legnagyobb természetes radioaktivitást mutatják. 
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Kőzetek U (ppm) 

Ultrabázitok 0,001 

Gabbro 0,05 

Balzalt 0,6 

Andezit 2 

Diorit 2 

Kristályos pala 23 

Gránit 4 

3. Táblázat: Kőzetek átlagos urán elemtartama [28] 

Hidrotermális fázishoz kapcsolódó telepek, a magma megszilárdulását követően a 

visszamaradó utómagmás oldatokból, gőzökből válnak ki. A legjelentősebb és 

leggyakoribb uránérc telepek, amelyek uránszurokércet és urán kormot tartalmaznak 

mezotermális (200-300°C) és epitermális (30-200°C) fázisban jönnek létre, nagyobb 

hőmérsékletű hipotermális fázisban (300-600°C) általában uranit képződik. A 

hidrotermális urán telepekben jelentős mennyiségű urán fémszulfidokhoz, 

vasoxidokhoz kapcsolódik, és kisebb mennyiségben megjelenhet a brannerit és a davidit 

is. A következő táblázat a fő uránérc ásványokat foglalja össze. 

Uranit UO2  

(35-75%) 

UO3  

(22-56%) 

PbO  

(<20,6%) 

RF (<16%) ahol R: K2, Na2, Mg, Ca, 

Cu, Ba, Fe, Mn, Pb, Bi 

Uránszurokérc U3O8  

(45-65%) 

Th, Ce kisebb mennyiségben 

Böggerit (ThU)O2 

Betafit (Ca,U)2(Ti, Nb, Ta)2O6(OH) 

Smarkszit (Y, Fe3+ U)(Nb, Ta,)5O4 

Brannerit (U, Ca, Th, Y)(Ti, Fe)2O6 10,3% UO2, 33,5% UO3 

Davidit (Ce, La)(Y, U)(Ti, Fe3+)20O38 

4. Táblázat: A fő uránérc ásványok közelítő kémiai összetétele a pegmatitokban és 

hidrotermális telepekben. [28] 

Másodlagos ércásványok is képződnek a fentebb említett elsődleges telepek 

oxidációja révén. Ebben az oxidációs övben (talajvízszint alsóhatára felet) általában 

schröckingerit (urán-karbonát-szulfát), uranofán (urán-szilikát), autunit, torbernit 

formában található meg az urán [27] [28] 

Ásványok Képlet U3O8 %-kos aránya 

Karnotit K2(UO2*VO4)23H2O 50-55 

Tujamunit Ca(UO2*VO4)25-8H2O 48-55  

Torbernit Cu(UO2)2(PO4)2110H2O 60 

Autunit Cs(UO2)2(PO4)410H2O 60  

Uranofán Ca, H2[(UO2SiO4]25(H2O) 65  

Schröckingerit NaCA3(UO2)(CO3)3(SO4)F10(H2O) 30 

5. Táblázat: Legfontosabb másodlagos uránérc ásványok [28] 
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2.1.3 Urán vizekben 

A természetes vizek mind tartalmaznak uránt, még ha csak kis mennyiségben is, a 

Föld ivóvizeinek átlagos urán koncentrációja 0,1-8 µg/l között változik, hazánkban ez 2-

3 µg/l értéket ér el, de Finnországban 12 400 µg/l koncentráció is előfordul. A 

tengervízben az urán koncentrációja 3,3 µg/l. 

Az urán ásványok a kristályrácshoz kötöttek (rádiumtól és radontól eltérően) ezért 

oldódása csak az ásvány feloldódása után lehetséges. Savas és lúgos kémhatású vizek is 

jól oldják, és a magas oxigén és szén-dioxid tartalmú vizek is, és az így keletkezett 

uranil-karbonátos komplex a kioldási helytől lényegesen nagyobb távolságra történő 

migrációját is elősegítik. 

Oldódását elősegíti az oxidációs állapota: U6+ könnyebben oldódik mint a U4+, 

oxidatív környezetben 6+ formában található, de abban az esetben ha az urán tartalmú 

oldat redukáló környezetbe kerül 4+-re redukálódik és kicsapódik. Ezeket a kicsapódási 

helyeket kémiai gátaknak nevezik, előidézheti többek között szenesedett növényi 

maradványok, általában szerves anyagok megjelenése, foszfátok, szulfidok, 

agyagásványok előfordulása. 

Az urán kémiai tulajdonsága, hogy oxidatív térben uranil-ionokat (UO2
2+) alkott 

és viszonylag jól oldódik vízben, főként savas környezetben, de a forró víz lassan 

oldhatatlan dioxiddá alakítja, nagyon fontos hatással van a természetes vizekben való 

megjelenésében. A meleg és langyos forrásvizek felszín közeli keveredési aránya lehet 

következetni, hiszen az alulról jövő magas hőmérsékletű vizek nem hoznak magukkal 

uránt, azt a felszíni meteorikus eredetű vízből kapják. [6] [8] [27] 

2.2 Rádium  

2.2.1 Rádium fizikai és kémiai tulajdonságai 

A rádium az alkáliföldfémekhez tartozó, 88. rendszámú radioaktív elem. A tiszta 

rádium fényes fehér színű, de levegőn fekete nitrid réteg keletkezik a felszínén. 

Komplexet képez szervetlen anionokkal és szerves ligandumokkal is. Általában 2+ 

vegyértékű kationt képez. A báriumhoz és kalciumhoz hasonló az elektronegativitása, 

ionizációs energiája és ionrádiusza, ezért a rádium képes a vegyületeikben 

helyettesíteni. 

A rádiumnak 25 izotópja ismert, a természetben ebből 4 található meg számottevő 

mennyiségben. A következő táblázat a főbb rádium izotópok néhány tulajdonságát 

foglalja össze. A továbbiakban rádium megnevezés alatt a 226Ra izotópot értem. [24] 
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Izotóp 
Anya 

elem 

Leány 

eleme 

Felezési 

idő 

Bomlási 

módok 
226Ra 238U 222Rn 1600 év α 
228Ra 

232Th 220Rn 
5,75 év β 

224Ra 3,63 nap α 
223Ra 235U 219Rn 11,43 nap α 

6. Táblázat: Rádium izotópjai és főbb tulajdonságai  

2.2.2. Rádium geológiája 

A 2. táblázatból látható, hogy az urán izotópjai közül 238U-ból van a legnagyobb 

mennyiség a kőzetekben, így abból képződő rádiumból is nagyobb mennyiség található, 

mint a többi izotópjából. De a földkéreg átlagos rádium tartalmát tekintve, ez nagyon 

ritka elem. Geológiai szempontból rövid felezési idejének köszönhetően önálló ásványt 

nem képez, főként az uránérc lelőhelyeket kíséri, 7 tonna uránszurokérc kb. 1g rádiumot 

tartalmaz, de más kőzetekben is megtalálható. A következő táblázat a különböző 

kőzettípusok átlagos rádium fajlagos koncentrációját mutatja be. 

Kőzet típus Rádium fajlagos koncentráció 

[Bq/kg] 

agyagkő 55,5 

vulkáni kőzet 48,1 - 136,9 

bazalt 11,1 - 48,1 

agyagpala 14,8 - 2220 

homokkő 7,4 - 55,5 

gránit 0,037 - 185 

7. Táblázat: Kőzettípusok szerinti rádium fajlagos koncentrációk [25] 

A fentebb említett kőzetekből talajképződési folyamatok révén a földkéreg felső 

talajtakarójában is megjelenik a rádium, különböző aprózódási és transzportálódási 

folyamatokon keresztül a rádium aprószemcsés fázisba kerülhet, és az anyakőzet 

helyétől messzebb szállítódhat, lerakódhat, és a talajon belül is vándorolhat, amit a 

talajok különböző ioncserélő képessége befolyásolja. Ezeknek a tényezők hatására a 

talaj átlagos fajlagos koncentrációja 3,7-125,8 Bq/kg között változik. A különböző 

talajtípusok szerinti átlagos rádium fajlagos koncentrációjának eloszlását mutatja be a 

következő táblázat. 
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Talajtípus Rádium aktivitás 

koncentráció [Bq/kg] 

világosbarna sivatagi talaj 70,3 - 126 

szürke erdőtalaj 37,1 

podzol 33,3 

agyagos fekete erdőtalaj 29,6 

barna erdőtalaj 29,6 

homok 14,0 

vörös agyag 7,40 

meszes talaj 3,70 

8. Táblázat: Talajtípusok szerinti rádium fajlagos koncentráció [25] 

Természetesen átlagtól eltérő fajlagos koncentrációk is előfordulhatnak, és 

kimagasló értékkel rendelkező területek is vannak pl.: Nine (Új Zéland) 6920-12 400 

Bq/kg, Ramsar (Irán) 740-370 000 Bq/kg. 

A rádium azon tulajdonságának, hogy jól abszorbeálódik vas-hidroxidon, tőzegen, 

agyagásványokon, szerves anyagokon, fenéki iszapon, meghatározó szerepe van a 

vizekben való megjelenésében. [1] [24] 

2.2.3. Rádium a vizekben 

A vizekben való megjelenésének oka diffúziós és oldódási folyamatok is 

eredményezhetik. A rádium oldódását a tároló kőzet urán és rádium tartalma és 

eloszlása, az ásvány pórusai és kapillárisai, a kőzet víztartó képessége, a víz kémiai 

tulajdonságai, a szilárd állapotú rádium adszorpciós/deszorpciós folyamatai, a filtrációs 

hatás, a komplexképződés, a csapadékképződési/feloldódási folyamatok mind 

befolyásolják. 

A talajvíz érintkezik az urán- és rádiumtartalmú kőzettel, mint fentebb is látható 

volt különböző mennyiségben tartalmazzák a kőzetek ezeket a radioaktív elemeket, és 

eloszlásuk a szemcsén belül is különböző.  Azok a rádium atomok oldódnak 

könnyebben, amelyek a kőzetszemcsék felszínén abszorbeálódtak (lásd fentebb) vagy 

pórusok, kapillárisok mellet rácsközti helyzetben vannak. 

Oldódást elősegítő hatás a SzilárdChalmer-effektus, amelynek lényege, hogy 

radioaktív bomlás során keletkező leányelem és a kisugárzott részecske távozása miatt 

fellépő impulzusmegmaradás törvénye miatt a leányelem visszalökődést szenved, ennek 

hatására a kőzetek és a leányelem között kötések meggyengülnek, vagy fel is 

szakadhatnak. Ezek az ásványsérülések maradandó nanopórusokat hoznak létre, így 

"kiszabadult" leányelem könnyebben oldódik. Ennek mértékét számos tényező 

befolyásolja, pl.: leányelem mérete, anyaelem eloszlása.  
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A rádium azon tulajdonsága, hogy báriumot és kalciumot vegyületeiben 

helyettesíteni tudja, meghatározó szerepet kap az oldódásánál, mivel az így keletkező 

sói, pl.: RaCl2 és a RaBr2 vízben jól oldódnak. 

Vizek magasabb hőmérséklete és hosszabb mélységben töltött ideje növeli az 

oldott ásványi anyagok mennyiségét. Vizek magas sótartalma elősegíti a vízben jól 

oldódó rádium sók keletkezését. Ezek alapján azt állapíthatjuk, meg hogy a termálvizek 

jó rádiumoldó tulajdonsággal bírnak, és a meleg forrásvizeknél magasabb rádium 

koncentrációs értékeket várunk. 

A rádium korlátozott mobilitású a vizekben. Ennek oka, a rosszul oldódó rádium-

karbonát és –szulfát sók keletkezhetnek és CaCO3-al alkotott komplexe könnyen 

adszorbeálódik. Savas és redukáló környezetben nem mennek végbe ezek a folyamatok, 

ezért a természetes vizek redukáló környezetből oldott rádiumot hoznak magukkal, az 

uránnal ellentétben, ami oxidatív környezetből jön. [1] [24] 

2.3 Radon  

2.3.1. Radon fizikai és kémiai tulajdonságai 

A radon a periódusos rendszer 86. eleme, színtelen a természetben előforduló 

legnehezebb nemes gázatom. Nemesgáz szerkezetének köszönhetően más atomokkal 

csak kis mértékben lép reakcióba és azok legtöbbje is inaktív. Apoláris tulajdonsága 

ellenére jól oldódik vízben, mert az elektronfelhője könnyen deformálható. 

A radon izotópjai az aktinon (219Rn), a toron (220Rn) és a radon (222Rn), a toron és 

aktinon rövid felezési idejük miatt és az aktionnál az anyaelemének kisebb átlagos 

mennyisége miatt is főként a 222Rn található meg nagyobb mennyiségben a 

természetben. A 9. táblázatban található a radon és izotópjainak fontosabb 

tulajdonságait. [1] [6] 

Név Izotóp Anya elem Felezési idő 
A bomlási sor  

anyaelemének izotóp aránya (%) 

Radon 222Rn 238U 3,8 nap 99.2 

Toron 220Rn 232Th 55 s 100 

Aktinon 219Rn 235U 3,9 s 0.72 

9. Táblázat: A radon és izotópjai  

A következőkben radon alatt a 222Rn izotópot értem. 
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2.3.2. Radon geológiája 

A földkéregben megtalálható anyaeleméből folyamatosan termelődik, és a radon 

nemesgáz szerkezete miatt nincs megkötve az ásványokban, mint például az urán. A 

radon átlagos koncentrációja a talajban 1m mélyen 25Bq/kg, de ennek csak egy része 

képes elhagyja a szemcsét, mivel a radon diffúziós úthossza szilárd testekben (mint a 

talajszemcsék is) csupán néhány cm.  Azt a hányadost, ami megadja a kilépő radon 

arányát emanációs együtthatónak nevezzük. A talajok esetében az emanációs együttható 

0,05-0,7 között változik. Az emanációs együtthatót befolyásolja, a szemcse mérete, 

alakja, anyaelem szemcsén belüli helye. Ezen túl, ha az anyaeleme a szemcsék 

felszínére kötődik ki (ami az uránnál és a rádiumnál is lejátszódik) és az anyaelem 

bomlásával keletkező nanopórusok száma az ásványszemcsékben növelik a radon 

emanációt. 

A rádiumból alfa-bomlással keletkező radon a talajszemcsét diffúzióval és az ún. 

alfa-visszalökődés során tudja elhagyni, és így a szemcseközi gáz térbe vagy a felszín 

alatti vizekbe jut. A rádium és radon kőzetszemcse határán történő viselkedését 

szemlélteti a 3. ábra 

 

3. Ábra: A radon kiszabadulásának lehetőségei a rádium kőzetszemcse határán történő 

bomláskor [1] 

Az alfa-bomlás során létrejövő visszalökődéssel előfordulhat, hogy a radon nem 

hagyja el a szemcsét, vagy egyenesen a szomszéd szemcsébe lökődik. Ha a 

visszalökődés vízben történik a kilépő radon nagyobb valószínűséggel a pórustérben 

marad.  

A geológiai környezet nem csak a pórustérbe kilépő radon mennyiségét 

befolyásolja, hanem a további útját is. A radon transzportját megkönnyítik a nagy 

permeabilitással (>10-7cm2) rendelkező kőzetek, amiben főként konvektív áramlással 



16 
 

mozognak, míg kis permeábilitású (<10-7cm2) kőzetekben a diffúzióval, ami egy lassabb 

folyamat. A finom szemcsés talajokban a horizontális permeabilitás tízezerszer 

nagyobb, mint a vertikális ezzel gátolják a radon feláramlását, ezt főként a talajok 

jelentős mennyiségű agyagásvány tartalma okozza.  Az időjárási viszonyok is hatással 

vannak az áramlására. Erre példa, hogy amíg száraz agyagos talajban a repedéseken 

keresztül képes kidiffundálni a radon, de nedves időben az agyag megduzzadhat, így a 

radont visszatartja. [1] [6] 

2.3.3. Radon a vizekben 

 A radon könnyen polarizálható kiterjedt elektronburka miatt jól oldódik vízben. A 

vizek a litoszférával való érintkezés útján kerülnek a radonforráshoz, ahonnan a 

kőzetekből kioldják azt. Az oldódás mértéke több tényezőtől függ.  

A vizek hőmérséklete is befolyásolja a radontartalmat. A hőmérséklet 

növekedésével nő a radontartalom, mivel így a víz több ásványi anyagot képes kioldani. 

Azonban a hőmérséklet növekedése egy érték fölött azt eredményezi, hogy a már felvett 

radon mennyisége csökken, mivel a víz párolog, és a radon kidiffundál a vízpárával 

együtt. Másik lényeges elem, hogy a víz felszín alatti, vagy felszín feletti álló vagy 

mozgó víz-e. A felszín feletti vizek radontartalma csekély, mivel a víz és levegő 

határfelületén a radon hamar kidiffundál.  

A termál és ásványvizeknél nagy mélységben vízzáró rétegek között találhatók, és 

hosszú időt töltenek különböző kőzetek és üledékek között, amelyekkel kölcsönhatásba 

lépnek, így jelentős mennyiségű radioaktív izotópot hoznak a felszínre.  

Az ivóvizek átlagos radon aktivitáskoncentrációja 2-3 Bq/l, de az egyes források 

vize több mint 200 Bq/l is lehet,  és Magyarországon is vannak olyan források, amelyek 

aktivitása 300 Bq/l felett van (Hungária forrás: 393 Bq/l [1]) azok a vizek amelyik 370 

Bq/l fölötti aktivitást tartalmaznak radioaktív vizeknek nevezzük. [1] [6] 

Legújabb kutatások kimutatták, hogy a Budai Termálkarszt több pontján is a 

magas radon tartalom oka a rádium megkötő baktériumok által előállított biofilmekben 

keresendő. [17] 
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3. Budai termálkarszt bemutatása 

3.1 Budai termálkarszt geológiája 

Budai-hegység a Dunántúli-középhegység része, legmeghatározóbb alkotója a 

felszínen is jól megfigyelhető nagyjából 1500-1800 m vastag triász karbonát réteg, 

ennek a legidősebb ilyen képződménye a ladin-(kora)karnin sekélytengeri Budaörsi 

Dolomit Formáció. A karnit-(kora)rhaeti időszak alatt képződött a Mátyás formáció, 

amellyel a (késő)karni-(kora)nori időszakban képződött Fődolomit Formáció részben 

összefonódik, erre épült rá a lofer-ciklus nori-ghaeti időszaki Dachsteini Mészkő 

Formáció, aminek fedőjét Budai Márga Formáció alkotja, ami a selfperemi 

lerakódásából keletkezett.  

A Budai-hegység fejlődését a középső-eocéntől a kora-miocénig ÉK-DNy-i irány 

fontos paleogeográfiai határ a Budai-vonal szabta meg, a vonala mentén különböző 

folyamtok mentek végbe, a (késő)eocéntól kezdve a kora miocénig folyamatos volt a 

tengeri üledék képződés főként a vonal keleti oldalán, pl.: (kora)oligocénban a Tardi 

agyag képződött anoxikus környezetben, míg tőle nyugatra szárazföldi lepusztulások 

mentek végbe. A (késő)kiscelli korban a transzgressziós folyamot már átcsapott a Budai 

vonalon, vonaltól nyugatra sekélytengeri Hárshegyi Homokkő, keletre a mélyvízi 

Kiscelli Agyag alakult ki. Az eocén-miocén kori üledék réteg vastagsága maximum 700 

m ér el.  

A (korai)miocéntól lassú kiemelkedés, majd lepusztulás következet be, a 

pleisztocénben édesvízi mészkövek képződtek a Duna egykori erózióbázis szintjén, míg 

a hegység több részén lösz, hegylábi és völgykitöltő lejtőtörmelékek, ártéri üledék, 

hordalékok és mesterséges lerakódások jellemzőek. 

A következő táblázatban a fontosabb rétegtani egységek rövid hidrogeológiai 

szempontú leírása található. 
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Budaörsi Dolomit 

Formáció 

Dolomit réteg nagyrészt jól rétegzett, de olykor pados 

szerkezetű, és algamaradványok kioldódásából származó 

csőszerű pórusokkal rendelkezik. Gyakran erősen repedezett, 

vagy porló, közepes vízvezető képességű kőzet. 

Mátyáshegyi 

Formáció 

Mészkő és dolomit kifejlődésű, karbonátos képződmény, 

márgabetelepülésekkel. Dolomit repedezet és közepes 

vízvezető a mészkő tagozata jól karsztosodó ezért jó vízvezető 

kőzet.  

Fődolomit Formáció A kb. 1000-1500 m vastag réteg főként vastagpados, ciklusos 

felépítésű dolomit. Szerkezete nagyban töredezet, ezért 

közepes vízvezető, a tektonikai vonalak mentén jó vízvezető.  

Dachsteini Mészkő 

Formáció 

A kb. 700-1000 m vastag réteg főként vastagpados, ciklikus 

felépítésű mészkő. Karsztosodott réteg, ami gyakori benne a 

mikrorepedések, ezért jó vízvezető. 

Szépvölgyi Mészkő 

Formáció 

Átlagos vastagsága néhány 10 m. A réteg kb. 5-7%-a 

agyagtartalmú mészkő és márga, ennek ellenére jól 

karsztosodó, ezért jó vízvezető.  

Budai Márga 

Formáció 

Az 50-200 m vastag réteg mélyebb részeiben márga, 

mészmárga, a magasabb rétegek részben agyagmárga 

kifejlődésűek, gyakoribb benne a tufitos homokkőzsinórok. 

Mikrorepedéseket tartalmaz, ezért közepes vízvezető réteg.  

Tardi Agyag 

Formáció 

90-130 m vastag agyagos aleurolit réteg uralkodóan 

mikrorétegzett, és vízrekesztő képződmény.  

Kiscelli Agyag 

Formáció 

Agyagos agyagmárgás aleurolit és agyagmárga jellemzi, 

vastagsága 30-500 m, vízrekesztő képződmény.  

Hárshegyi Homokkő 

Formáció 

Főként durvahomokkőből áll, helyenként finomhomokkő-, 

konglomerátum-, illetve agyagbetelepülésekkel rendelkezik, 

vastagsága 20-200 m. Kötőanyaga utólagos hidrotermális 

hatásra kialakult kova, kalcedon, ritkábban barit. Rossz 

vízvezető.  

Törökbálinti 

Homokkő Formáció 

Főként durva és finomszemű homokkő alkotja, alsóbb részén 

agyagbetelepülések találhatók, vastagsága 200-500 m. 

10. Táblázat: Rétegtani egységek hidrogeológiai leírása [15] 
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4. Ábra: Budai karszt főbb geológiai rétegei [29] 

A Budai-hegység szerkezete erősen összetöredezett, mai szerkezetének 

kialakulása négy tektonikai folyamat során történt. Az első fázisban (közép-késő)kréta 

korban ÉK-DNY-i kompresszió hatására redők és feltolódások alakultak ki. A második 

fázis a (késő)paleogén-(kora)miocénban ment végbe, ekkor Ny-ÉNy-KDK-ÉNy-DK-i 

kompresszió és erre merőleges tenzió volt hatással a Budai-hegység szerkezetére. A 

harmadik tektonikai fázisban (közép)miocén-pilocén korban a korábban létrejött vetők 

normál vetőként felújultak és további normál vetős szerkezetek keletkeztek a K-Ny-i és 

a DK-ÉNY-i extenzió hatására. A végső negyedik fázis a pleisztocénben ment végbe, 

ekkor ÉK-DNy-i extenzió hatására alakult ki a jelenlegi morfológia, ezek lapján a 

leggyakoribb tektonikai irányok: ÉNy-DK, NyÉNy-KDK, K−Ny, ÉK−DNy és É−D. 

[15] [6] [29] 
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3.2 Budai termálkarszt hidrogeológiája 

A Budai termálkarszt szerkezetének bemutatásánál a törésvonalak fontossága nem 

csak a felszíni formák kialakításában van, hanem a források feltörésének helyének 

meghatározásában is, mivel a felfelé törekvő víz azon az úton halad ahol a legkevesebb 

ellenállásba ütközik. A kőzetekben keletkező rések mentén a legkönnyebb a felszínre 

jutás, ezeknek a megjelenését pedig a leggyakoribb tektonikai irányok határozzák meg, 

amik a Budai karszt esetében fentebb már bemutatásra kerültek, ezek a Duna mentén 

lévő feltörések rajzolják ki a "budai termális vonalat" (nem egyetlen vonal, hanem több 

ÉNy-DK-i törésvonal mentén találhatók). 

 

1. Kép: Budai termális vonal [10] 

A források hőmérsékleti eloszlása a termális vonal észak-déli iránya mentén 

tendenciát mutat: északon hideg és langyos források (18-25°C), a Józsefhegy, 

Rózsadomb területén langyos és meleg források találhatók, míg délen (Gellérthegy 

környezetében) meleg forások (25°C-nál melegebb) vannak. Ennek oka egyrészt hogy 

eltérőek az utánpótlódási területek, valamint a különbözőek felszín alatti áramlási 
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pályák, és eltérő mértékben keverednek a felszín alatti áramlások a meteorikus eredetű 

vizekkel. 

A Budai termálkarszt beszirvágási területének meghatározása a mai napig 

nehézségekbe ütközik. Földrajzilag ugyanis a Pilis és a Vác-Csóvári rögök területe 

tartozik a Budai Termálkarszthoz azonban a morfológiai vízválasztók és a 

karsztrendszer által kijelölt hidrogeológiai határ nem esik egybe. 

A langyos források feltehetőleg a Budai hegység és a Pilis karsztos felszínén keresztül 

beszivárgó csapadékvízből erednek. Utánpótlódási határterületei keleten a Duna 

vonalában lévő termális vonal, délen és délnyugaton a "Vörös-árok", nyugaton és 

északnyugaton a Pilis hegységben lévő vízválasztó (Piliscsaba, Pilisszántó, 

Pilisszentkereszt térségében), és az északi határa Pomáz, Káposztásmegyer irányában 

jelölhető ki. A termálvizes források beszivárgási területe valószínűleg a Dunántúli 

középhegységben található, de ez ma még nem bizonyított. 14C izotópos mérései alapján 

megállapították hogy a termálvizek kora 5000-16000 év között változik, ebből is látszik 

hogy a vizek akkár több kilóméternyi távolságot és nagy mélységeket is megtesznek a 

beszivárgó és a forrás terület között. 

A Budai karsztrendszer termálkarsztos, tehát meteorikus vízcirkuláció és 

különböző behatolási mélységek jellemzik és ennek megfelelően különböző mértékben 

felfűtött áramlási rendszereken keresztül áramlik a csapadék víz. (A hidrotermális 

rendszernél ezzel ellentétben vulkáni működés hatására keletkező juvenilis forró 

vizekkel és hatásaikkal is számolnunk kellene.) 

A fentebb bemutatott Budai termálkarszt és annak hidrogeológiai tulajdonságai 

alapján megállapítható hogy alapvetően jó vízvezető képességű ez a terület, ennek és a 

karbonátos képződmények közé tűzköves és márgás rétegek településének hatására egy 

rendkívül bonyolult több ezer méteres mélységbe is lenyúló kényszerpályarendszer jön 

létre. A bejutó csapadék víz így nagy mélységekbe is lejut és a fölötte lévő 

impermeábilis kőzetek megakadályozzák a feláramlást, tehát a víz egy zárt pályára 

készerül és így tesz meg a felszín alatt nagy távolságokat feláramlás nélkül mindaddig 

míg törésvonalak mentén felszínre nem tudnak törni. A következő ábra szemléltei az 

áramlás általános modeljét. 
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5 . Ábra: A Budai Termálkarszt karsztvíz áramlási rendszernek általános modellje [10] 

[11] 

 (1 – édesvízi mészkő; 2 – száraz barlang; 3 – vető; 4 - márga és agyag; 5 - karbonátos 

kőzetek; 6 – neogén üledékek; 7 - lokális áramlási rendszer; 8 – intermedier áramlási 

rendszer; 9 – regionális áramlási rendszer, feláramlás az aljzatból; 10 – aktív vízalatti 

barlang; 11 - karsztvíz szint) 

Minél hosszabb és mélyebb utatt tesz meg a víz annál nagyobb lesz a 

hőmérséklete, az ilyen áramlást, amikor a beszivárgó víz a földi hőáram hatására 

felmelegedve jut vissza a felszínre és útvonala a fentebb látható ábrán bemutatott 

karéjalakot ír le, karéjos áramlásnak hívjuk. A rendszer energiáját egyrészt a 

beszivárgási és megcsapolódási területek közötti szintkülönbség, másrészt a felfűtés 

hatására bekövetkező térfogatsúly csökkenés adja. Ezt az áramlási rendszertípust 

hidrodinamikus vezérlésű geotermikus áramlásnak nevezte el Alföldi László (1981).[34]  

A vizek hőmérsékletére a források fakadásának közelében keveredési folyamatok is 

hatással vannak, mivel a felszínről beszivárognak hideg vizek is. Nehéz megmondani a 

keveredés pontos mértékét, de nagy vonalakban igaz, hogy minél melegebb egy 

termálvíz, annál meghatározóbb a felszálló ágnak a tulajdonsága, és minél hidegebb egy 

víz, annál inkább befolyásolja a felszíni eredetű hideg víz beszivárgás a víz 

tulajdonságait. 

Ezek alapján megállapítható, hogy a különböző hőmérsékletű vizeknek mind a 

beszivárgási területe, mind az áramlási útvonala elkülönülhet egymástól.[6] [10] [11] 

[15] [16] [17] [18] [29] 
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4. Mintavételi helyek és a mintavétel bemutatása 

A méréseikhez a Bründl-forrást és a Lukács ivócsarnok vizét (ami a Lukács IV. 

kútból ered) választottam ki. A következő fejezetben szeretném röviden bemutatni a két 

mintavételi helyet és hogy milyen mintavételekre került sor. 

4.1 Bründl-forrás 

A Bründl-forrás az észak-budai régió legészakibb karsztforrása az Ezüst-hegy és a 

Kálvária-domb vonulatának K-i lábánál, a HÉV-vágányok és a 2x2 sávos autóút között 

található (koordinátái EOVY:650883, EVOX:251201) 

A forrásról 1920-ból maradt fent az első leírás, ami a Földtani Közlönyben jelent 

meg "A Budapesti termális vízhálózatnak egy eddigelé geologiailag nem méltatott 

forrásáról" című cikben. A cikkben leírják, hogy a Békásmegyeri Téglagyár Rt. 

gyártelepe mellet található forrást, az akkori tulajdonosa Zuhrmühl Márton először egy 

cement falú medencébe foglalta és a helyi lakosság részére mosodának alakította ki a 

helyet, majd 1920-tól Attila strandfürdő néven fürdőt kezdet üzemeltetni, ami egészen 

1945-ig működött, amikor is megsemmisült a II. világháború alatt. Ezek után a vize 

hasznosítatlanul elfolyt, és egészen 1967-ig nem foglakoztak a területtel, ekkor egy 26,3 

m mélységű karsztvíz észlelő fúrást telepítettek ide, és 1982-ben kb. 1,10 m-es 

küszöbsüllyesztéssel átépítették és kivezették a vizét a közeli útárokba (ezt a helyet 

használtam én mintavételre). 1991-ben teljesen kiapadt, de 1993 tavasza óta 

folyamatosan ad vizet. A következő térképen és képeken a forrást és a mintavételi 

pontot láthatják. A forrás fakadási szintje 104 mBf.[10] 
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4. Kép: Forrás helye a térképen 

 

 
2. Kép: Forrás kivezető cső (2/1) [10] 

 
3. Kép: Forrás kivezető cső (2/2) [10] 

Mintavételeket a kifolyó cső végén, az árok szélén végeztem. Egyrészt az előre 

elkészített küvettákat (már benne volt a 10ml OptiFour O) a kifolyóvízből töltöttem 

meg 10 ml vízmintával egy fecskendő segítségével. Másrészt 0,5l-es palackokat 

töltöttem meg, a palackokat a vízsugár közepéhez tartva, úgy hogy a palack szája 

teljesen a víz alatt legyen, azért hogy a palack lehető leggyorsabban töltődjön fel, és 

hogy ne habosodjon fel a víz. A mintavételt követően a küvettákat és a palackokat 

parafilmmel is lezáram az esetleges radon szivárgás elkerülése érdekében. 

Ezt megelőzően megmértem a kifolyó víz keresztmetszetét (6,5 cm mély és 22 cm 

széles) aminek értéke a vizsgált időszak alatt nem változott, és megmértem a 

vízhozamot, amit egy 5l-es edény segítségével és egy stopperrel határoztam meg 

átlagosan 1,41s alatt megtöltődött az edény, tehát a vízhozama 3,41 l/s 
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4.2 Lukács forrás IV. kút 

1850 óta nevezik a fürdőt Lukács-fürdőnek. A mai fürdő kialakításához a malom 

és a fürdő területe kellett. A malmot ennek érdekében lebontották, s az uszoda és a 

Malom-tó mellett Népgőzfürdő, gyógyfürdő és iszapfürdő épült.  A Lukács-fürdő 

mindkét világháborút túlélte. Idegenforgalom szempontjából is kiemelkedő szerepet tölt 

be, de az itt palackozott „Kristály” ásványvíz is világszerte keresett termék.  

A Lukács-fürdő környezetében számos langyos és meleg forrás fakad. A langyos 

források közé a Malom-tó, a Római és a Török forrás, a Szikla, a Kristály és a Timsós 

forrás tartozik. A meleg vizes forrásokat ma már szinte egyáltalán nem használják, ezek 

hozamát egészítik ki. ill. a források szennyezettsége miatt egyre inkább helyettesítik a 

fúrt kutak. A Lukács-kutak egy része ma már szintén nem használatos, a IV-es és V-ös 

kút elégíti ki a fürdő igényét. A forrásfoglalás mélysége 151 mBf [20] [10] 

 

5. Kép: Ivócsarnok 

Vizsgálataimhoz a IV. kút vizét használtam, amit a fürdő ivócsarnokában vettem. 

A Bründl-forrástól eltérően ez egy mesterséges fúrt kút, aminek vízhozamát 

szivattyúzással tartják fent, így itt vízhozamot nincs értelme mérni. A mintavétel 

csapból történt, és először egy poharat töltöttem meg vízzel és abból fecskendőztem ki a 

10ml vizet, de a minta kezelése a többi lépésben megegyezik a Bründl-forrásnál 

leírtakkal, annyiban eltérve hogy a palackokat a fürdő egyik alkalmazottja töltötte meg. 
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4. Mérési módszerek bemutatása 

Diplomamunkám során a mintavételezésre került Bründl-forrásnak és Lukács IV. 

kútjának radontartalmát folyadékszcintillációval az urán és rádiumtartalmát alfa-

spektrometriás módszerrel határoztam meg.  

4.1 Folyadékszcintillációs spektrometria 

A vízmintáim radontartalmának meghatározásához, a radon alfa bomlásának 

detektálását végeztem Packard TriCarb 1000 típusú folyadékszcintillációs 

spektrométerrel. A mérés alapja hogy egy fotoelektronsokszorozó segítségével mérjük a 

folyékony szcintillációs anyagban keletkező felvillanásokat.  A módszer nagy előnye 

vízminták mérésénél, a hozzá adott szcintillációs anyag könnyen el tud keveredni a 

radioaktív izotópokat tartalmazó folyadékkal, így a kis hatótávolságú sugárzások is 

észlelhetők, mint az alfa-bomlás aminek hatótávolsága vizes oldatokban csupán néhány 

mikrométer. 

Az alkalmazott szcintillációs anyag az OptiFluor O egy speciális koktél a víznél 

kisebb sűrűségű elegy, amely oldószert, primer és szekunder szcintillációs anyagot 

tartalmaz. A radon diffúzió révén a jut fel a koktélba a mintából és mivel az oldószer 

jobban képes oldani a radont, mint a víz, így a diffúziós egyensúly beállta után az 

atomok többsége a koktélban található. A diffúziót és az egyensúly beálltának 

időfüggését a 6.1. fejezetben fogom bővebben kifejteni. A 3. képen pedig egy koktéllal 

és vízmintával töltött küvetta látható. 

 

6. Kép: Radonmérés alkalmas küvetta 10ml koktéllal és 10ml víz mintával. 
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Az oldószer molekuláit a bomláskor kiszabaduló alfa töltött részecskék gerjesztik, 

és ezt a gerjesztési energiát rövid időn belül látható fény formájában kibocsátják. A 

koktél tartalmaz primer és szekunder szcintillátort is, amely hullámhosszeltolóként 

viselkedik, amelynek feladata, hogy a kibocsátott fény hullámhossza a detektor 

fotokatódjának érzékeny tartományába essen. A fotonok frekvencia tartományának 

eloszlása az alkalmazott koktélra jellemző, és a vizsgálandó mintától független állandó. 

Egy bomlást követően felvillanó fotonok számát fényhozamnak hívjuk, nagysága 

arányos a sugárzás energiájával, mértékegysége keVee (kiloelektronvolt-elektron-

ekvivalens), ami megadja, hogy egy adott felvillanásban hányszor több foton 

keletkezett, mint egy 1 keV energiájú elektron által keltett felvillanásban keletkezett 

volna. 1keV-os alfa részecske kevesebb fotont kelt mint egy 1 keV elektron keltene, 

mert az alfa részecske sokkal intenzíven ionizálja az őt körülvevő közeget, mint az 

elektron.  A közeg tehát nem csupán látható fotonokat bocsát ki, mivel az alfa részecske 

energiáját többször adja le ütközéssel, vagy mágneses momentumainak kölcsönhatása 

által, így a bomlása során keletkező 5,5MeV alfa részecske fényhozama csupán 

300keVee. A radon és az alfa-bomló leányelmeinek (218Po, 214Po) energiáját is 

detektáljuk. A következő táblázatban az alfa bomlások energiáját (MeV) és a detektált 

fotonok (keVee) értéket foglaltam össze.  [30] 

Elem Bomlási 

energia (MeV) 

Fényhozam 

(keVee) 
222Rn 5,5 kb. 170 
218Po 6,0 kb. 210 
214Po 7,7 kb. 300 

11. Táblázat: A radon és leányelemeinek bomlási energiája és fényhozama 

A műszer az 5,5 MeV-es és a 6,0 MeV-es alfa-részecskéket nem tudja jól 

elkülöníteni a mindig fennálló mérési bizonytalanságok miatt. De a 7,7 MeV-osak jól 

elkülönülnek. Ezt a két csúcsot láthatjuk a radon fényhozam spektrumán. 
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6. Ábra: A radon fényhozam spektruma. 

A radon mérés fényhozam tartományát 25-900 keVee közé választjuk, mivel a 

radon leányelemei között a két béta-bomló 214Pb, 214Bi is van, amelyek elektront és 

antineutrínót bocsátanak ki, a két kirepülő részecske energiájának összege adott, de a 

részarányuk változik, a detektorral az elektronokat is meg tudjuk határozni, ami egy 

folytonos eloszlású részt ad. Kis fényhozamú 25 keVee alatti beütések keletkezhetnek a 

hátér sugárzásból és a trícium jelenléte miatt. Ez a beállítást a 6-os protokoll rögzíti ezt 

használtam a méréseim során. 

A fotonok detektálásához fotoelektron-sokszorozót alkalmazunk. A detektor 

vékony berillium réteggel bevont üvegablakára eső fotonok a fémből fotoeffektussal 

elektront löknek ki, amelyeket néhány száz volt feszültséggel felgyorsítjuk, és a 

dinódára fókuszáljuk. Az elektron a dinódára becsapódva újabb kb. 3 elektront löknek 

ki, ezt a sort folytatva 8-12 dinódával 1 fotonból kb. 1 millió elektront is kaphatunk, ha 

ezek egy ellenálláson rövid idő alatt áthaladnak, akkor egy jól megfigyelhető 

áramimpulzust kapunk. A TriCarb 1000 (SN:405691) műszer belsejében lévő két 

koincidenciába kapcsolt fotoelektron-sokszorozó működik a beérkező jeleket egy 

analóg-digitál konverter egy több csatornás analizátorra küldi, amely energia alapján 

különböző csatornákba válogatja a jeleket. A műszer mérési tartománya 0-2000 keV, 

mérési ideje 10 és 999,99 percközé választható. [10] [30] 
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4.1.1 Vizek radontartalmának meghatározása 

A 6. protokollal az „A” csatornán (25-900 keVee) kapott beütések alapján 

számoljuk a radon koncentrációt. Az időegységre jutó beütésszámból a minta aktivitását 

számoljuk ki, és ismert aktivitású minta koncentrációja a következő képlet szerint 

alakul: 

 

ahol, a A=minta aktivitása [Bq], a V=mintatérfogat [l], a c=koncentráció [Bq/l]. A 

kalibrációs egyenes egyenletéből egy ismeretlen aktivitású mintára a koncentráció 

számolása a következő képlet szerint változik, ha a minta térfogata 10ml: 

l

BqCPM
c

98,1

1,12
  

A vizsgálatunknál a mintavétel során érvényes koncentráció a kérdés, ami a mintavételt 

követőn az exponenciális bomlástörvénynek megfelelően csökken. 

c(t)=c0*e-t 

ahol co=mintavételkor a minta koncentrációja , t=idő (a mintavétel és a mérés között 

eltelt idő). Ebből az értékből pedig a már bemutatott képletek segítségével vissza tudjuk 

számolni a mintavételre érvényes koncentrációt. 

4.2 Alfa-spektrometria adszorpciós koronggal 

A vizek mérésére szolgáló ún. „nucfilm” mérési módszert Heinz Surbeck 

fejlesztette ki. Az urán és rádium mérésére alkalmas korongokat, minta előkészítési 

folyamatokat és a detektálásukat a következők fejezetben mutatom be. 

4.2.1 Urán meghatározása „nucfilm” módszerrel  

Urántartalom vizes közegben való mérésre alkalmasak az általunk használt 

nucfilm korongok, amelyek 1 mm vastagak 24 mm átmérőjűek. A korong alapját egy 

polikarbonát réteg képzi rajta egy polimerizált epoxigyanta és egy külső abszorpciós 

réteg (Diphonix) található. A Diphonix egy speciális filmréteg, amely mindössze 1 µm 

vastag, az 234U és 238U ennek a rétegnek a felszínére tud abszorbeálódni. Abszorpciós 

hatékonyságát elősegíti, ha a minta pH-ját 3 alá visszük, mert ilyenkor az uranil-CO2 

komplexei felbomlanak. 100 ml minta esetén, ha 2-3 közötti a pH és a kevertetés kb. 

200 rpm-el megy és legalább 20 órán át végezzük az expozíciót, akkor a vízben lévő 

urán 90%-os hatásfokkal tudjuk megkötni a korong felületén. 

V

A
c 
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7.Kép: Uránt megkötő nucfilm korong 

Minta előkészítését a következő lépésekben végeztem el a kiadott leírásnak 

megfelelően. 100 ml mintát mérőpohárban 2-3 pH-ra állítottam be 85%-os 

hangyasavval. A keletkezett CO2 buborékokat mágneses keverővel 2-3 percig magas 

fordulatszámon kevertettem ki, az üveg felületére kiváló buborékokat egy műanyag 

csipesszel távolítottam el. A korongok felületét desztillált vízzel leöblítettem, és 

lecsepegtettem a mintaoldatba való merítés előtt. A korongot egy műanyag csipesszel 

egy állványhoz rögzítettem a következő ábrán látható mérési elrendezésbe ment végig 

az expozíció kb. 200 rpm-en 24 órán át (a leírás alapján 20. óra utáni expozíció nem 

eredményez magasabb abszorpciós hatékonyságát, az expozíciós időt kényelmi 

szempontok miatt bővítettük ki). Az expozíció után a korongokat szabad levegőn 

legalább 24 óráig szárítottam. [21] [22] [23] 

 

7. Ábra: Expozíciós elrendezés [] 
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4.2.2 Rádium meghatározása „nucfilm” mődszerrel 

Rádium meghatározásra alkalmas nucfilm diszkek 1,5 mm vastagságúak és 28 

mm átmérőjűek, anyaguk poliamid-66-szubsztrát, ezen egy MnO2 abszorpciós réteg 

található, ennek a felületén kötődik meg a rádium. 

 

8.Kép: Rádiumot megkötő nucfilm korong 

Nehezíti a mérést, hogy a nucfilm felületén hatékonyan tudnak megkötődni a 

CO2-uranil-ionok. Ha a víz vezetőképessége kisebb, mint 50 µS/cm akkor legalább 100 

mg/l NaHCO3-t kell adni az esetleges uranil-ion komplexek jelenléte miatt, de ha a 

HCO3 koncentráció a vízben nagyobb, mint 100 mg/l akkor semleges vagy negatív 

töltésű CO2-uranil-inok vannak a vízben, amik nem vagy csak kismértékben 

adszorbeálódnak. 

A vizek bárium tartalmára is figyelnünk kell a mérés megkezdése előtt, mivel a Ba 

is be tud kötődni a rádium helyére. A rádium tartalmú vizek vizsgálata azt mutatták ki, 

hogy ha több diszk expozícióját végzik el egymás után, akkor a 2. korong rádium 

aktivitása volt a legnagyobb, ami azt mutatja, hogy a vizekből először a bárium kötődik 

meg a korong felületén és csak azután a rádium. Ezért szükséges a vízminták előzetes 

bárium mérése, és ha 0,5 mg/l fölött van a bárium mennyisége a vízben akkor két diszk 

szükséges a rádium méréséhez.  

Továbbá figyelni kell a vízminta CO2 tartalmára, ha nagyobb 1 g/l-nél akkor 

fennáll a karbonát csapadékképződés lehetősége, ennek elkerülés érdekében a mintához 

kb. 200 mg/l Na2-EDTA hozzáadása szükséges.  

Mindaddig, amíg a pH 4-es érték felet van és a bárium koncentráció kisebb, mint 

0,5 mg/l addig 100 ml mintában 5mBq/l-től 90% abszorpciós hatásfokot lehet elérni.  

Minta előkészítést a mérési leírásnak megfelelően a következő lépésekben 

végeztem el. Használat előtt a lemezeket desztillált vízzel leöblítettem és 

lecsepegtettem. A vízmintákhoz archív adatokból [10] [35] előzetes megállapítás 



32 
 

alapján 1,5 ml 200mg/l-es Na2-EDTA oldatot adtam a fentebb leírtak miatt, majd az 

elkészített 100 ml vízbe az urán mérésnél bemutatott mérési elrendezés szerint 

kevertettem a korongokat 6 órán át kb. 200 rpm-mel. Az elkészült korongokat szabad 

levegőn szárítottam 24 órán át. [21] [22] [23] 

4.2.3 Nucfilm korongok detektálása szilícium félvezető detektorral 

A korongok detektálást szilícium félvezető detektorral végeztük. A szilícium 

félvezető detektorok olyan ionizációs detektorok, ahol az ionizáció a szilárd félvezető 

anyagban megy végbe. 

A detektor mérési elvének bemutatásához egy olyan detektort feltételezünk amilyen a 8. 

ábrán látható, ahol az ionizáló sugárzás olyan félvezető tömbbel lép kölcsönhatásba, 

amelyben E elektromos térerőséget hozzunk létre a két szemben lévő oldalon egy 

mástól W távolságban elhelyezet elektródák segítségével.  

 

8. Ábra: Félvezető detektor működési elve [31] 

A nehéz töltött részecskék, mint az alfa részecske is megközelítőleg egyenes 

vonalban halad a kristályban, ennek következtében részecske által keltett ionizált nyom 

egy hengernek képzelhetjük el, és mintegy 10-12-10-11s alatt lefékeződik a 

kristályrácsban. Ekkorra a részecske a kristályban lévő elektronoknak átadta energiáját, 

amelyek így a vezetési sávba kerülnek, egyes elektronok, amelyek elég nagy energiát 

kaptak, képesek további elektronokat vezetési sávba juttatni, az elektronok addig 

képesek haladni a kristályban, amíg már nem lesz elég energiájuk további ionizációra. 

Az így keletkezett töltéshordozók az erőtér hatására az elektródák felé vándorolnak és a 

külső körben áramimpulzust hoznak létre, a mért töltés arányos a primer részecske által 

az anyagnak átadott energiával. A teljes áramot az egyes töltéshordozók által létrehozott 

áramnak az összessége adja meg.  
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A külső áramkörben folyó áramimpulzus emelkedésének ideje függ a 

félvezetőben mozgó töltéshordozó vándorlási idejétől, és az anyagban található csapdák 

számától, amelyek egy időre befogják a töltéshordozókat anélkül, hogy 

rekombinálódnának. Aminek a befogási valószínűsége adott anyagnál és térerősségnél 

az elektródák közötti távolsággal arányos, ezt csökkenteni akarjuk, olyan anyagot kell 

kiválasztani, amelyben a csapdák száma kevesebb, vagy növelni kell a térerősséget. 

A félvezető detektor előnye, hogy a töltéshordozó párkeltéshez mintegy 100-szor 

kevesebb energia szükséges, mint egy szcintillációs foton keltéséhez a szcintillációs 

detektorban, emiatt azonos energia átadás mellett a félvezetőkben sokkal több 

töltéshordozó keletkezik és a töltéshordozók viszonylagos számának az ingadozása is 

kisebb lesz, tehát jobb energiafelbontást tesz lehetővé.  

Hátránya hogy nagy a fajlagos vezetőképessége, ami a detektor nagy 

alapáramához és zajához vezet, és a félvezető anyag kristályrácsa nem tökéletes, ami 

hordozó veszteséget okoz a rácshibáknál fellépő rekombináció miatt.[31] 

 

9.Kép: A két szilícium-félvezető detektor és a foglalatuk. (Heinz Surbeck fényképe) 

A képen az általam használt detektor látható a két detektor fejjel, detektorok 

megtartására és a háttér sugárzás kiküszöbölésére szolgáló alumínium tubussal és a 

nucfilm diszkeknek behelyezésére szolgáló csúsztatható lemezzel és a rezgések 

kiküszöbölésre szolgáló szivaccsal.  

A beütések számítógépes regisztrációját és kiértékelést az ATOMKI gyártmányú 

PalmTOP MCA sokcsatornás analizátor segítségével végeztük. 
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4.2.4 Nucfilm korongok urán rádiumtartalom meghatározása 

A detektor adatait az Atomki MCA-hoz tartozó PalmTop program segítségével 

értékeltem ki. A programban a beütéseket 0-tól 1023-ig tartó csatornaszámokon látjuk, a 

kiértékeléshez az első feladat annak a megállapítása, hogy az uránhoz és rádiumhoz 

tartozó beütések melyik csatornákra érkeznek be. Heinz Surbeck által készített ako1 

(urán) és ako2 (rádium) spektrumokat használtuk fel. A következő diagram mutatja be a 

két spektrumot, kijelölve rajtuk a csatorna határokat, amiket használtam. 

 

1. Diagram: Az ako1 és ako2 spektruma 

Ezek alapján az urán csatornája 26-71-ig, a rádium csatornája 49-70-ig tart. 

Ezekhez a csatornaszámokhoz tartozó beütéseket a program segítségével számoltuk 

össze. Az ako1, és ako2 ismert koncentrációjú mintákra kapott beütésekkel kalibrálva 

kaptuk meg a minta koncentrációját a következő módon. 

Az ismert koncentrációt c0 (urán=3900 mBq/l, rádium=350 mBq/l), és annak 

mérési idejét t0 (urán=23,13h, rádium=24h) és beütés számát N0 (urán=3575 beütés, 

rádium=410 beütés) használtuk fel, hogy egy kalibrációs állandót kapjunk, a következő 

összefüggés szerint:  

= (c0 t0)/ N0 

Az  értéke uránra nézve 25,23 [mB/l], rádiumra 20,48 [mBq/l]. A koncentrációt pedig 

a következő képlet segítségével kaptuk meg.  

C=(N/t) 

A koncentráció hibáját a következő képen számoltam σc=(1/N)c.  
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6. Mérési eredmények és diszkussziójuk  

6.1 Szcintillációs mérési eredmények 

Szcintillációs módszerrel határoztuk meg a minták radon-aktivitáskoncentrációját. 

6.1.1 Feltöltődés 

Az Attila forrás vizével végeztük a vizsgálatot, annak megállapítására, hogy a 

mintavételt követően mennyi idő alatt áll be a radon egyensúlya a koktélban.  

Ezt a folyamatot a radon két tulajdonsága is befolyásolja, egy részt a radon 

diffúziós sajátsága, hogy a radon atomok a nagyobb koncentrációjú helyről a kisebb 

koncentrációjú hely felé történő helyváltoztatással mozognak. Másrészt a radon apoláris 

szerkezetéből adódóan jobban oldódik apoláris oldószerekben, mint a vízben, ezek a 

tulajdonságai adják, hogy a koktél anyagában az idő előre haladtával több radon lesz, 

mint a vízben.  

A minta beinjektálásának kezdeti t=0 időben az összes radon a vízben található, a 

kezdeti atomszám N0, míg a koktél nem tartalmaz radon atomokat. A diffúzió 

megindulásával t idő alatt n db atom megy föl a koktélba. Tegyük fel, hogy t idő 

elteltével a koktélban N1 db radon atom van, a vízben pedig N2 (N1+N2=N0). Annak a 

valószínűsége, hogy időegységenként 1 db radon atom a koktélba feldiffundál y, és 

annak a valószínűsége, hogy visszadiffundál a vízbe x. Fentebb leírtak alapján N2y atom 

megy fel és N1x diffundál fel. A radon atomok számának időbeli változása a víz és a 

koktél között a következő a következő egyenlettel írható le: 

)()( 011012 yxNyNxNyNNxNyN
t

n



    [E1] 

A feláramlás sebessége az idő függvényében csökken, hiszen N1 egyre nő, így 

N1(x+y) tag is. Tehát minél több radon van a koktélban annál kisebb az áramlási 

sebesség, amikor a sebesség nullára csökken, akkor mondhatjuk, hogy beállt az 

egyensúly.  Az egyensúlyban felfelé és lefelé diffundálás sebessége megegyezik: 

xNyN 12   

Tehát egyensúlyban a radon atomok száma a vízben és koktélban állandó értéket vesz 

fel. Ezen kívül az arányuk is állandó, ami nem függ N0-tól.  
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A mérés során mi a koktélban lévő radon koncentrációját tudjuk meghatározni a 

bomlásukkal keletkező fotonok számából, és ebből következtetünk a vízben lévő 

koncentrációra a következő képlet alapján. 
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koktél 











  

, ahol V-bemért térfogat (mindkét esetben 10 ml) 

Vizsgálatom során azt az időt kerestük, ami alatt ez az egyensúly beáll. Ehhez két 

mérést végeztünk. Először a Rudas-fürdő ivócsarnokában vásárolt Attila-forrás vizet 

vizsgáltuk. A mintavételkor egy küvettát színültig töltöttünk és légmentesen lezártuk. A 

laborban 10 ml-t fecskendővel egy üveg küvetába mértük, majd óvatosan 10 ml koktélt 

mértünk be a tetejére, majd parafilmmel lezártuk. A küvetát azonnal a Tricarb műszerbe 

helyeztük felrázás nélkül, ez kb. 1 perc alatt lezajlott. A mintát 13 órán keresztül mértük 

15 perces időközökkel. Az így kapott beütésszámokból számolt koncentrációt mutatja 

be a 2 diagram. 

 

2. Diagram: 1. feltöltődési vizsgálat az Attila-forrásból 
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A diagramból az látható, hogy majdnem nullától indul a kezdő koncentráció érték, 

valamint kezdetben gyorsabb a feláramlási sebesség (meredekebb a görbe), míg később 

lassul a folyamat, egészen az egyensúly beálltáig. A lila vonalat a mérés során elért 

maximális koncentrációhoz húztuk meg, ami az egyensúlyi értéket adja, ezt követő pár 

mérés során a radioaktív bomlásnak köszönhetően már csökken a radon atomok száma, 

és ezzel a koncentráció is. Az egyensúly beálltához szükséges időt az alapján határoztuk 

meg, mikor érik el a mérési pontok az egyensúlyi koncentrációnak megállapított értéket 

a szóráson belül. Ehhez ebben az esetben 510 perc, azaz 8,5 óra kellett. Az [E1] 

egyenletben n=ΔN1 ezért a következő egyenlettel írható fel az N1 atomszám időbeli 

változása: 

1
1 N

dt

dN
   

Ennek megoldása az exponenciális feltöltődés egyenlete:  

 tetN 



  1)(1 , 

ahol α, β állandók. Egy ilyen görbét illesztettünk a mérési eredményekre, amit az ábrán 

piros vonal jelzi. 

A második alkalommal, új mintát vettünk az Attila-forrásból légmentesen lezárt 

küvettába és szintén a laborban 1 perces injektálási és lezárási idővel elkészítettük a 

küvettát, de mérés előtt egy intenzív felrázást végeztünk, majd egy hosszabb 22 órás 

mérést végeztünk és szintén 15 percenként kaptunk beütés értékeket.  

 

3. Diagram: 2. feltöltődési vizsgálat az Attila-forrásból 
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Először is az tűnhet fel, hogy itt sokkal magasabb kezdeti értékről indulunk (157 

Bq/l helyet 403 Bq/l lett), és gyorsabban is értük el az egyensúlyt 112 perc, azaz kb. 2 

óra alatt. Az is látható, hogy az egyensúly beállta után megkezdődik a lassú 

koncentráció csökkenése is, a bomlásokból adódóan. A mérési idő végére a maximális 

értéknek kimért 335 Bq/l 275 Bq/l-re csökkent.  

A koktél fázisban a radonkoncentráció időfüggése az exponenciális feltöltődést követi, 

de most már a minta teljes radontartalma számottevően csökken (1 napos mérés), ezért 

az [E1] egyenletben leírt időfüggés módosul, és egy exponenciális függvénnyel 

szorzódik: 

  )1(
)(

0
0ttt

eectC Rn 



 

Az egyenletben 
tRnec


0  tag a radon bomlásából adódó csökkenést írja le, amit az 

ábrán látható sárga szaggatott vonal jelez. A második tag mutatja radondiffúzió hatását, 

ahol a t0 azaz idő amennyivel kevesebb ideig kell várni a felrázás nélküli esethez képest. 

A minták mintavételkori radon tartalmának meghatározást a mintavételt követően 4-5 

napig (a mérési pontosság egyre nagyobb elvesztése mellett) elvégezhetjük, tehát az itt 

tapasztalt csökkenés nem befolyásolja a mérési eredményünket.  

A következtetés mindezekből az, hogy az egyensúly beálltának idejét nagyban 

lecsökkenthetjük, ha felrázással biztosítjuk a radontartalom feljutását a koktélba, így 

lehetőség van akár 2 órás várakozási idővel is meghatározni a radon koncentráció 

értékeket, de ha nem indokolt a sürgős mérés, ajánlatos hosszabb időt várni. 

6.1.3 Vizek radonmérési eredményeinek bemutatása 

Időfüggés 

A függelékben foglaltam össze a mintavétel és mérés között eltelt időt, a 

méréskori koncentrációt, a méréskori radon atom számot, és a mintavételkor 

koncentrációt és a hibát, most a két mintavételi hely koncentráció értékeit és a hibájukat 

mutatom be. 
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4.Diagram: Lukács VI. kút radon koncentrációja [Bq/l] 

 

5. Diagram: Bründl-forrás radon koncentrációja [Bq/l] 

Mérési eredményeim 2013.11.12. és 2014.02.18. között időszakot fogják át (17 

hét), összesen 24 db (12 db Lukács IV. kút, 12 db Bründl-forrás) radon koncentráció 

mérés történt. Mindkét diagramon feltüntettem a koncentrációk átlagát (kék vonal) az 

adatsor empirikus szórását (lila vonalak) és a pontokra felvettem a mérési 

bizonytalanságot. 

Látható hogy a Lukács IV kút esetén 4db, a Bründl-forrás esetén 2 db mérési 

eredmény a mérési átlag plusz-mínusz szóráson túl van. A Bründl-forrás esetén csak egy 

olyan eredményt kaptam, ahol a mérték mérési bizonytalansága és az empirikus szórás 

tartománya nem fednek át (2014.01.10). (Ez az egy mérési pont erősen megnövelte a 

szórás értékét.) A vizsgált időszak alatt a koncentrációváltozás időbeli változékonyságát 

az adatsor empirikus szórásából és a mérési bizonytalanságból a következő képen 

számoltam:  
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Minta-

vételi 

hely 

Mérések 

száma 

(db) 

Átlag 

(Bq/l) 

Adatsor 

szórása 

σm 

% Mérési 

bizony-

talanság 

σ0 

% Koncent-

rációváltozás 

σf 

% 

Lukács 

IV. kút 

12 26,3 2,43 9,24 2,42 9,21 0,221 0,841 

Bründl-

forrás 

13 9,93 1,81 18,2 1,18 11,9 1,37 13,8 

12. Táblázat: A radontartalom átlagos értéke és szórásai  

A Lukács IV. kút esetén 0,841 %-os a Bründl-forrás esetén 13,8%-os szórással 

változik a koncentráció a mérési idő alatt, és ezt a nagyobb szórást a január 10. mérési 

adat hozza létre a leginkább.  

Hosszú távú időfüggés 

A radon tartalom hosszú távú éves változásának vizsgálatához mások által mért 

eredményeket is figyelembe vettem, de a két mintavételi helynek különböző az időbeli 

lefedettsége és változó mérési módszereket alkalmaztak. 

A Lukács fürdő IV. kútját több alkalommal is vizsgálták. Az időpontokat és ahol 

fel volt tüntetve a mérési módszert is a következő táblázatban foglaltam össze. 

 

Alföldi 

László 

[32] 

Marx 

György 

[14] 

Baradács Eszter [1] 
Várhalmi 

Márta [3] 
Jelen munka 

Vizsgálat ideje 1968 1996 2002 2002 2004. 
2013.11-

2014.02 

Vizsgálati 

módszer 
------ -------- 

Maratott 

nyomdetektor 

Lucas 

kamra 

Folyadék 

szcintilláció 

Folyadék 

szcintilláció 

Koncentráció 

(Bq/l) 
24,4 20 22 ±1 

22,2 

±0,8 
25 ±3 26,2 ±2,3 

13. Táblázat: Lukács IV. kút radon tartalmára vonatkozó mérések és eredményeik. 

Ezeket az eredményeket a saját vizsgálatom átlagos értékével hasonlítottam össze, 

a következő diagramon ez látható. 

 

6. Diagram: Lukács IV. kút radon koncentrációjának időfüggése 
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A feltüntetett 6 (5 archív, 1 saját méréseim átlaga) adat átlaga: 23,3 Bq/l, szórása: 

2,32 Bq/l. Az adatokból 3 az empirikus szórás értéken belül találhatók, az 5. pont az én 

mérési időszakom átlagos értékét és mérési bizonytalanságát mutatja.  

A Bründl-forrásról csak nagyon kevés irodalmi adat van, valószínűleg azért mert 

csak rövid ideig volt hasznosítás alatt a forrás vize. A saját adataim mellet csupán Kis-

Csitári Teréz 2010. [10] és Kurcz Regina 2013. [36] adatit tudom feltüntetni, 

mindketten ugyanazzal a mérési módszerrel és ugyanazzal a mérő műszerrel végezték a 

méréseiket, mint én. 

 

7. Diagram: Bründl-forrás mérési eredményeinek időfüggése 

A diagramon "Radon koncentráció" a mások által mért radon koncentrációt és az 

én mérési sorozatom átlagát mutatja, az eredmények mérési bizonytalansága ±1,66 Bq/l 

nagyobb, mint az empirikus szórás értéke 1,55 Bq/l. Ha önállóan a Kis-Csitári Teréz 

(2010-es) [10] mérési adatát nézzük, akkor szórás alatti értéket mutat, de a mérési 

sorozatom értékeivel összehasonlítva csupán egy adattal (BF8K, 2014.01.10) nincs 

átfedésben. 
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8. Diagram: Koncentráció eredmények  

A fentebb bemutatott mérési eredményeket a hőmérsékleti és vízhozam 

eredményekkel összevetve azt kapjuk, hogy a vízhozam csökkenésével nő a radon 

tartalom. Ez a hatás igazán a 2010-es és a 2013-as mérések között mutatkozik és a 

radonkoncentrációt tekintve 20-30%-os növekedést látunk, viszonylag nagy 

bizonytalansággal a vízhozam felére csökkenése mellett. Ha a vízhozam csökkenését a 

meteorikus komponens kisebb részarányával magyarázzuk, akkor ez kvalitatívan 

egybevág a megnövekedett radonkoncentrációval  

A következő diagramon összesítettem a két forrás radon koncentráció adatait. Első 

ránézésre hasonlóság feltételezhető a két adatsor között. Ezért meghatároztuk a 

koncentráció idősorok korrelációs együtthatóját. Ennek értéke 0,088 ami azt mutatja, 

hogy a két víz idősor egymástól független. Ennek hátterében az időben nagyjából 

állandóság van, ami miatt az átlagtól való eltérést a mérési bizonytalanság véletlenszerű 

hatása határozza meg.  
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9. Diagram: A mintavételi hely radon koncentráció értékének összehasonlítása 

Az általam vizsgált két víz átlagos hőmérsékleteit is ábrázoltam a fenti diagramon, 

ami alapján a Bründl-forrás vize hidegebb. A vizsgált területen felszínre jutó 

termálvizek hideg és meleg komponensből tevődnek össze, az elméletek szerint a radon 

melegebb vizekben nagyobb mennyiségben jelenik meg. A hőmérsékleten kívül más 

tényezők is befolyásolják az eredményeket. Az egyik szempont, amit már a Budai 

termálkarszt bemutatásában már tárgyaltam, hogy a langyos és meleg forrásoknak 

mások a vízgyűjtő területei, tehát lehetséges, hogy más rádiumtartalmú kőzeten 

haladnak át a meteorikus vizek a két esetben. A másik fontos szempont hogy a Bründl-

forrás általam mintavételezett pontja előtt egy nagy tároló medencében tartózkodik a 

víz, ami nagy radon veszteséget okozhat.  

A radonra vonatkozó következtetések a következők:  

 a koncentráció rövid és hosszú távú időfüggését vizsgálva az adatok az 

empirikus szórása közel esik a mérési bizonytalansághoz ezek alapján közel 

állandónak tekinthetjük. A vizsgálataink arra is rámutatnak, hogy a kb. 20%-os 

időfüggés sokszor megjelenik, aminek hidrogeológiai okai vannak. 

 Mérési eredményeim megerősítik azt a tapasztalatot, hogy a mélyebb 

áramlási rendszerekhez tartozó melegebb vizek radontartalma magasabb. 
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6.2 Alfa-spektrometriás mérési eredmények 

6.2.1 Rádium mérési eredmények bemutatása 

A mintavételezés során gyűjtött 26 mintából technikai okok miatt csak 5 eredményt 

tudtam meghatározni, mert ennyi nucfilm korong állt rendelkezésemre. 

Korong neve Mintavétel ideje Koncentráció (mBq/l) hiba 

LK1-RAN  2013.11.13 260 21 

LK3-RAN  2013.11.26 193 18 

LK7-RAN  2014.01.30 205 19 

LK13-RAN  2014.02.18 284 20 

BF13-RAN  2014.02.18 65,5 11 

14. Táblázat: Rádium koncentráció mérési eredményei 

A minták kiválasztásának alapját, az képezte, hogy a melegebb vizekben a rádium 

jelenléte dominál az uránnal szemben. Ezek alapján a Lukács IV. kútjára a rádium 

mérésére alkalmas korongokból 4 db-ot használtam fel és csak egy korongot használt a 

Bründl-forrásra összehasonlító mérésként. 

 

10. Diagram: Rádium koncentráció eredmények 

Első kérdésként arra kerestünk választ, hogy a rádiumkoncentrációk időfüggését 

leírja-e egy időben állandó koncentrációjú modell. Ebben az esetben az adatok 

empirikus szórása kb. megegyezik egy mérés bizonytalanságával. Az általam mért 

idősorban azonban a mérés bizonytalansága (20 mBq/l) jóval kisebb, mint az empirikus 

szórás (44 mBq/l), ezért a vizsgált időszak alatt nem tekinthetjük állandónak a 

koncentrációt. Százalékokban kifejezve, a mérési bizonytalanság csupán 8%, a 

koncentráció időbeli szórása viszont 18%, ahogy ezt az alábbi táblázat is mutatja. 
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Minta-

vételi 

hely 

Mérések 

száma 

(db) 

Átlag 

(mBq/l) 

Adatsor 

szórása 

σm 

% Mérési 

bizony-

talanság 

σ0 

% Koncent-

rációváltozás 

σf 

% 

Lukács 

IV. kút 

4 235, 43,7 18,5 20,1 8,52 38,8 16,5 

15. Táblázat: Lukács IV. kút átlaga és szórás értékei 

A koncentráció hosszabb távú vizsgálatához csupán Baradács Eszter 1999 és 2002 

mérési adatai tudtam felhasználni.  

 Baradács Eszter Jelen munka 

Vizsgálat ideje 1999 2002 2013.11.2014.02. 

Mérési módszer 
Maratott 

nyomdetektor 

Maratott 

nyomdetektor 

Lucas 

kamra 

Alfa-

spektrometria 

Koncentráció 

(mBq/l) 
272 261 239 235 

Mérési 

bizonytalanság 

(mBq/l) 

29 25  12 

16. Táblázat: Baradács Eszter 1999 és 2002-es rádium mérési adatai a Lukács IV. 

kútról 

 

11. Diagram: Lukács IV. kút rádium hosszú távú időfüggése 

A rendelkezésre álló adatok által lefedett idő (1999-2014) koncentráció változása 

sem tekinthető állandónak, mivel az adatokból kirajzolt empirikus szórás sávból az 

adatok több mint 66%-ka kiesik, de az is látható hogy ez a változás már rövidtávon 

(hónap) megnyilvánul. De az is látszik, hogy a 2000 körüli átlag (270 mBq/l) és a 2013-

14-es átlag (235 mBq/l) között különbség csak 15%.  
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A második kérdés, hogy melyik forrás rádiumtartalma nagyobb. Az általam 

vizsgált mérési időszak alatt mért kevés adat is határozottan mutatja, hogy a Bründl-

forrás rádiumtartalma több mint 3-szor kisebb a Lukács IV. kút rádiumtartalmánál. A 

különbség több mint 5-szörös mérési bizonytalanság. A keveredési elméletnek 

megfelelően a Bründl-forrás vizében közel 28%-kal kevesebb rádium található [16, 17].  

A rádium mérési eredményekből a következő következtetéseket vontam le: 

  Az eddigi vizsgálatokat és elméletek megerősítve azt az eredményt 

kaptam, hogy a Lukács IV. kút melegebb termálvizének rádiumtartalma 

magasabb, mint a hidegebb Bründl-forrásé.  

 A rádiumkoncentráció értékek időben nem állandóak, de az adatsor teljes 

szórása csupán 18%-nak adódott. Ezért a rádiumkoncentráció változása nem 

domináns.  

 

6.2.2 Urán mérési eredmények bemutatása 

Korong neve Mintavétel ideje Koncentráció (mBq/l) hiba (Bq/l) 

LK1-UN 2013.11.13 38,69 3 

LK7-UN 2013.12.30 25,79 3 

LK13-UN 2014.02.18 22,57 3 

BF1-UN 2013.11.13 29,02 3 

BF4-UN 2013.12.04 42,99 4 

BF6-UN 2013.12.18 29,02 3 

BF8-UN 2014.01.10 25,79 3 

BF10-UN 2014.01.24 22,57 5 

BF13-UN 2014.02.18 36,54 4 

17. Táblázat: Urán koncentráció mérési eredményei 

Mintáimhoz 9 db urán mérésére alkalmas korongot használtam fel. Az elméletek 

szerint [16] a hidegebb vizekben az urán dominál a rádiummal szemben, így a Bründl-

forrásra 6 db urán mérésre alkalmas korongot használtam fel, és a Lukács IV. kútjára 3 

db-ot. A jobb átláthatóság miatt az időfüggési vizsgálatot a két mintavételi hely 

eredményeiből külön diagramon szemléltetem.  
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12. Diagram: Lukács IV. kút urán koncentrációs adatainak időfüggése 

 

13. Diagram: Bründl-forrás urán koncentrációs adataianak időfüggése 

Minta-

vételi 

hely 

Mérések 

száma 

(db) 

Átlag 

(mBq/l) 

Adatsor 

szórása 

σm 

% Abszolút 

mérési 

bizony-

talanság 

σ0 

% Koncent-

rációváltozás 

σf 

% 

Lukács 

IV. kút  

3 29,0 8,53 29,4 9,61 33,1 0 0 

Bründl-

forrás  

6 31,3 8,30 26,5 8,64 27,5 0 0 

18. Táblázat: A mért urán-idősorok átlagértékei és szórásai 

A két felszín alatti vízforrás urántartalmának empirikus szórása (kb. 8 mBq/l) és a 

mérési bizonytalanságok (kb. 9 mBq/l) körülbelül megegyeznek, ezért a konstans 
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urántartalom, mint modell kielégítő az adatok értelmezéséhez. Ezt jelzi az is, hogy a 

kiszámolt koncentrációváltozás 0-nak adódott. Az adataink nem azt mutatják, hogy az 

urántartalomnak nincs egyáltalán időfüggése, hanem hogy a mérési bizonytalanságnál 

kisebb lehet csak (ami 33%). Ha 5% pontosságú méréseket sikerülne például végezni, 

akkor elképzelhető, hogy az urántartalom időfüggésére is fény derülhetne. Ezt a 

pontosságot a kis aktivitások miatt csak 16 napos mérésekkel lehetne elérni az 

elkészített korongokkal, amire nem volt lehetőség a jelen kutatásban. A nucfilm 

korongok kis aktivitásai pedig azért van, mert a meleg vízáramlásba jobban beleoldódik 

a rádium, mint a hidegbe az urán a vizsgált mintaterületen.  

A mérési időt a mért koncentrációt és a relatív mérési bizonytalanságot a 

következő táblázat mutatja be. 

Korong neve Mérési idő (óra) Koncentráció 

(mBq/l)  

Relatív mérési bizonytalanság % 

LK1-UN(W) 8 39 29 

LK7-UN(W) 8 26 35 

LK13-UN(W) 8 23 38 

BF1-UN(W) 8 29 33 

BF4-UN(W) 12 43 22 

BF6-UN(W) 8 29 33 

BF8-UN(W) 8 26 35 

BF10-UN(W) 24 23 22 

BF13-UN(W) 12 37 24 

19. Táblázat: Urán mérési idők, koncentrációk és relatív mérési bizonytalaságuk 

Ebből látható hogy főként 8 órás idővel mért eredményeknél 29-38% között 

változik a mérési bizonytalanság. A mérési idő növelésével 12 órás mérés esetén 22 és 

24%, 24 órás mérésnél 22%-os relatív mérési bizonytalanságot tapasztaltunk. Tehát 

hosszabb mérési időre volna szükség, hogy a mérési bizonytalanságot lecsökkentsük, és 

az urántartalom időfüggése kimutathatóvá váljon.  

A két vizsgált vízforrás urántartalmáról az irodalomban nem találtam mérési 

eredményeket. Ezért az időfüggésére vonatkozó következtetések csak az én mérési 

időmre vonatkoznak. 

A vizek keveredésének már említett modelljében azzal a feltételezéssel éltünk, 

hogy a hidegebb forrásokban, a nagyobb meteorikus részarány miatt, oxidatívabb a 

környezet és ezen vizek urántartalma nagyobb, mint a redukáló meleg forrásoké. Ettől 

eltérően, méréseink során nem kaptunk nagyobb uránkoncentráció értékeket a Bründl-

forrás vizeiben a Lukács IV. kúthoz képest. A két víz átlagos koncentrációja nagyjából 

megegyezik. A keveredési kép a rádiumra jól működött, de az urán esetére nem.  
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14. Diagram: A Bründl-forrás és a Lukács IV. kút urán koncentrációs eredményeik 

Meghatároztuk a két víz átlagos rádium és urántartalmainak arányát. A Lukács IV. 

kútnál ez 8,1±3,9, és a Bründl-forrásnál 2±1. Az arány ennél a két vízmintánál (az adott 

időszakban) annál nagyobb, minél nagyobb a víz hőmérséklete.  

Urán mérési eredményekből levont következtetése: 

 Az általam mért adatok alapján a Lukács IV. kút és a Bründl-forrás 

vízének urántartalma a mérési időszakon belül időben állandónak tekinthető. 

 Az eddigi elméletekkel ellentétben a melegebb Lukács IV. kút és a 

hidegebb Bründl-forrás vizében lévő urántartalom nem különbözik egymástól. A 

mérési adatokból nem állapítható meg ennek oka, de élhetünk néhány a 

feltételezéssel:  

o vagy a Lukács fürdőnél nagyobb a felszíni befolyás mértéke, mint arra a 

hőmérsékletéből következtetni lehet,  

o vagy a Bründl-forrás vize útja során egy lokális reduktív téren halad 

keresztül (pl. agyagásványokban vagy szerves anyagban gazdag részen), 

ahol az oldott urán egy része kicsapódik,  

o vagy eleve kisebb urántartalmú kőzeten halad át a meteorikus része a 

kevert víznek. 

10

15

20

25

30

35

40

45

50

55

2013.11.12 2013.12.13 2014.01.13 2014.02.13

U
rá

n
 k

o
n

ce
n

tr
ác

ió
 (

m
B

q
/l

)

A mérés időpontja

Urán koncentráció eredmények

Lukács

Bründl



50 
 

Összefoglalás 

Meghatároztam a vizsgált vizek átlagos radionuklidtartalmát. Ezt a jobb 

összehasonlítás érdekében átszámoltam mol/l-be is, ami megadja, hogy hány mol 

radon, rádium vagy urán van 1 liter vízben. Az értékeket a következő táblázat 

mutatja. 

Mintavételi hely Aktivitás  

koncentráció 

(mBq/l) 

Moláris 

koncentráció 

(mol/l) 

Lukács IV. kút radon 26 2,08E-17 

Bründl-forrás radon 10 7,97E-18 

Lukács IV. kút rádium 236 2,85E-11 

Bründl forás rádium 65 7,92E-12 

Lukács IV. kút urán 29 9,87E-06 

Bründl-forrás urán 31 1,07E-05 

Az adatokból az látszik, hogy az urán kicsi aktivitás-koncentrációja ellenére, 

ebből az elemből nagyságrendekkel több van a vizekben, mint a sokkal kisebb felezési 

idejűekből. Ez az arány a kőzetek mol/l koncentrációit, ill. a radonexhalációs 

tulajdonságokat követi.  

Meghatároztam a koncentrációértékek mérési időmön belüli időbeli 

változékonyságát. Erre az öt mért idősorból három esetén kaptam 0-nál nagyobb 

értéket: Lukács IV. kút radontartalma: 1%, Bründl-forrás radontartalma: 13%, Lukács 

IV. rádiumtartalma 18%.  

A Bründl-forrás radionuklid tartalma, az uránt kivéve, mindig a Lukács IV. kút 

értékei alatt marad.  

Az urántartalom jelenléte oxidatív környezetet feltétez, de mégis a hidegebb 

18°C-os Bründl-forrás és a 37 °C-os Lukács IV. kút urántartalma a mérési időszak alatt 

mérési bizonytalanságon belül megegyezett.  

A radonmérési protokollban szereplő időállandó értékét meghatároztam a 

feltöltődés méréseimben felrázott mintákra is, és meghatároztam az optimális 

várakozási időt a küvetta elkészítése és a mérése között.  
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Ezúton szeretnék köszönetet mondani mindazoknak, akik segítették és lehetővé tették a 
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munkámat. 
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korongokért. (Vielen Danke Heinz Surbeck, dass die meine Arbeit mit nucfilm discs 

und mit alpha-detektor geholfen.)  

Erőss Anitának és Csondor Katának a nucfilm-korongok méréseihez nyújtott 

nélkülözhetetlen segítségükért, Mádlné Szőnyi Juditnak és az általa vezetett OTKA NK 

101356 Kutatási Projektnek, melynek segítségével az alfa-detektor elérhetővé vált a 

méréseimhez.  

ELTE Biológiai Fizika Tanszékének (Méhes Előd, Zách Júlia, Czirók András) a 

digitális pH mérő és egyéb laboreszközök használatáért 
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Függelék  

Hely Kód Idő Körülmény 

Lukács LK1K 
2013. 11.12. 

17:09 

A fürdő állandó folyású csapjából vett minta, ami IV kúthoz 

csatlakozik 

Bründl 

 

BF1K 

BF2K 

2013. 11. 12. 

18:12 

Forrás elvezető csövének a csatornába kivezető ágából vett 

minta, 0,5 l palack 5,383 mp alatt töltődött meg 

Attila 
AF1K 

ATT1 

2013. 11. 15. 

12:23 

Csapból,  ATT1-teljesen vízmintával töltött küvetából a laborban 

AFT1B mintát készítettük 

Bündl BF3K 
2013. 11. 19. 

10:10 
Forrás elvezetőből, 0,5 l palack 2,5 mp alatt töltődött meg 

Lukács LK2K 
2013. 11. 19. 

10:40 

A fürdő állandó folyású csapjából vett minta, ami IV kúthoz 

csatlakozik 

Bründl BF4K 
2013. 11. 26. 

8:21 

Forrás 6,5 cm mély, 22 cm széles, 0,5 l palack 6,0833 mp alatt 

töltődött meg. 

Lukács LK3K 
3013. 11. 26. 

9:27 

A fürdő állandó folyású csapjából vett minta, ami IV kúthoz 

csatlakozik 

Attila 
AF2K 

ATT2 

2013. 11. 26. 

9:50 
Csapból, AFT2-ból a laborban AFT2B mintát készítettem 

Lukács LK4K 
2013. 12. 04. 

13:02 

A fürdő állandó folyású csapjából vett minta, ami IV kúthoz 

csatlakozik 

Bründl BF5K 
2013. 12. 04. 

14:10 

22 cm széles 6,5 cm mély, 5l-es edényt 1,51 s, 1,33 s, 1,39 s alatt 

töltötte meg. Átlag:1,41 s 

Lukács LK5K 
2013. 12. 11. 

14:43 

A fürdő állandó folyású csapjából vett minta, ami IV kúthoz 

csatlakozik 

Bründl BF6K 
2013. 12. 11. 

15:51 

22 cm széles 

6,5 cm mély 

Lukács LK6K 
2013. 12. 18. 

12:20 

A fürdő állandó folyású csapjából vett minta, ami IV kúthoz 

csatlakozik 

Bründl BF7K 
2013. 12. 18. 

11:02 

22 cm széles 

6,5 cm mély 

Lukács LK7K 
2014. 01. 10. 

12:15 

Nem vártam ki a referencia időt 

22 cm széles; 6,5 cm mély 

37,5°C; 6,31pH; 46 mV 

Bründl BF8K 
2014. 01. 10. 

11:11 

Nem vártam ki a referencia időt 

22 cm széles; 6,5 cm mély 

17,°C; 7,08 pH; 1 mV 

Lukács LK8K 
2014. 01. 17. 

12:39 

A fürdő állandó folyású csapjából vett minta, ami IV kúthoz 

csatlakozik 

Bründl BF9K 
2014. 01. 17. 

10:38 

22 cm széles 

6,5 cm mély 

Lukács LK9K 
2014. 01. 24. 

8:43 

A fürdő állandó folyású csapjából vett minta, ami IV kúthoz 

csatlakozik 

Bründl BF10K 
2014. 01. 24. 

9:44 

22 cm széles 

6,5 cm mély 

Lukács LK10K 
2014. 01. 31. 

12:48 

A fürdő állandó folyású csapjából vett minta, ami IV kúthoz 

csatlakozik 

Bründl BF11K 
2014. 01. 31. 

11:41 

22 cm széles 

6,5 cm mély 

Lukács LK11K 
2014. 02. 07. 

14:36 

A fürdő állandó folyású csapjából vett minta, ami IV kúthoz 

csatlakozik 

Bründl BF12K 
2014. 02. 07. 

15:31 

22 cm széles 

6,5 cm mély 

Lukács LK12K 
2014. 02. 18. 

12:04 

A fürdő állandó folyású csapjából vett minta, ami IV kúthoz 

csatlakozik 

Bründl BF13K 
2014. 02. 18. 

11:08 

22 cm széles 

6,5 cm mély 

Radon mintavételi jegyzőkönyv 
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Idő Minta kód Minta előkészítés 

2013. 11. 15. ATF1B 

Feltöltődés mérése Attila forrásból vett 

légmentesen lezárt küvettába, ATT jelű laborban 

1 perces injektálási és lezárási idővel, felrázás 

nélkül mértük. 

2013. 11. 28. AFT2B 

Feltöltődés mérése Attila forrásból vett 

légmentesen lezárt küvettába, AFT2 jelű 

küvettából, laborban 1 perces injektálási és 

lezárási idővel, felrázással. 

Feltöltődési vizsgálat jegyzőkönyve 

 

M inta  

kó d  

M intavéte l  és  

a  mérés  

kö zöt t  e l te l t  

idő  (óra)  

M éréskor i  

ko ncentráció  

[Bq/ l ]  

Aktiv i tá s  

[Bq]  

M intavéte l i  

ko ncentráció  

[Bq/ l ]  

Hiba  

( )  

LK1K  19 ,60  0 ,86  21 ,55  24 ,99  2 ,24  

LK2K  26 ,16  0 ,82  21 ,21  25 ,85  2 ,32  

LK3K  48 ,52  0 ,69  20 ,10  29 ,00  2 ,65  

LK4K  48 ,08  0 ,70  20 ,64  29 ,68  2 ,69  

LK5K  22 ,17  0 ,85  23 ,17  27 ,39  2 ,40  

LK6K  26 ,75  0 ,82  21 ,55  26 ,38  2 ,36  

LK7K  1 ,55  0 ,99  24 ,61  24 ,90  2 ,14  

LK8K  75 ,46  0 ,57  17 ,21  30 ,43  2 ,91  

LK9K  73 ,02  0 ,58  14 ,55  25 ,25  2 ,53  

LK10K 23 ,89  0 ,83  20 ,74  24 ,84  2 ,25  

LK11K  70 ,17  0 ,59  14 ,58  24 ,77  2 ,48  

LK12K 70 ,30  0 ,59  12 ,93  21 ,99  2 ,28  

Lukács IV. kút radon mérési jegyzőkönyve 

Minta 

kód 

Mintavétel és a 

mérés között eltelt 

idő (óra) 

Méréskori 

koncentráció 

[Bq/l] 

Aktivitás 

[Bq] 

Mintavételi 

koncentráció [Bq/l] 

Hiba 

BF1K 18,84 0,87 7,71 8,89 1,06 

BF2K 19,05 0,87 7,11 8,21 0,98 

BF3K 27,03 0,82 8,62 10,57 1,21 

BF4K 49,07 0,69 7,11 10,29 1,24 

BF5K 48,63 0,69 6,97 10,06 1,21 

BF6K 21,33 0,85 7,47 8,78 1,04 

BF7K 27,36 0,81 7,81 9,61 1,13 

BF8K 2,91 0,98 14,71 15,04 1,50 

BF9K 76,85 0,56 5,62 10,04 1,27 

BF10K 74,33 0,57 6,23 10,92 1,35 

BF11K 25,29 0,83 7,31 8,85 1,06 

BF12K 69,79 0,59 5,96 10,10 1,26 

BF13K 71,53 0,58 4,51 7,74 1,02 

Bründl-forrás radon mérési jegyzőkönyve 
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korong 

kódja 

minta 

leírása 

mintavétel 

dátuma 
előkészítés 

keverés 

(óra) 

szárítás 

(óra) 

mérési 

idő 

(sec) 

mérés 

kezdete 

fájlnév eredmény 

(49-70csatorna) 

LK1-

RA (B) 

Lukács IV-

kút 1. 

mintavétel 

2013. 11. 

13. 

17:09 

1,5 ml 

EDTA 
6 24 43200 

2014.05.03. 

18:15 

LK1-RA (B) 

2014.04.29.mcd 

260 mBq/l 12 

LK3-

RA (B) 

Lukács IV-

kút 3. 

mintavétel 

2013. 11. 

26. 

9:27 

1,5 ml 

EDTA 
6 24 43200 

2014.05.04. 

19:05 

LK3-RA (B) 

2014.05.02.mcd 

193 mBq/l 11 

LK7-

RA (B) 

Lukács IV-

kút 7. 

mintavétel 

2014. 01. 

30. 

13:07 

1,5 ml 

EDTA 
6 24 43200 

2014.05.05. 

19:15 

LK7-RA (B) 

2014.05.02.mcd 

205 mBq/l 11 

LK13-

RA (B) 

Lukács IV-

kút 13. 

mintavétel 

2014. 02. 

18. 

12:04 

1,5 ml 

EDTA 
6 24 43200 

2014.05.02. 

17:45 

LK13-RA (B) 

2014.04.28.mcd 

284 mBq/l 13 

BF13-

RA (B) 

Bründl-

forrás 13. 

mintavétel 

2014. 02. 

18. 

11:08 

1,5 ml 

EDTA 
6 24 43200 

2014.04.29. 

14:45 

BF13-RA (B) 

2014.04.30.mcd 

66 mBq/l 6 

Rádium mérési jegyzőkönyv (RAN=rádium nucfilm jelzéssel ellátott korong (B)=fekete 

korong, tehát Ra mérésre alkalmas) 

korong 

kódja 

minta 

leírása 

mintavétel 

dátuma 
előkészítés pH* 

keverés 

(óra) 

szárítás 

(óra) 

mérési 

idő 

(sec) 

mérés 

kezdete 

fájlnév 

eredmény(26-

71csatorna) 

LK1-

UN(W) 

Lukács IV-

kút 1. 

mintavétel, 

2013. 11. 

13. 

6,85 pH-ról 

hangyasavval 
2,63 24 24 86400 

03. 31. 

10:15 

LK1-UN (W) 

20140331.mcd 

39 mBq/l 3 

LK7-

UN(W) 

Lukács IV-

kút 7. 

mintavétel, 

2013. 12. 

30. 

6,88 pH-ról 

hangyasavval 
2,83 24 24 86400 

04. 01. 

10:21 

LK7-UN (W) 

20140401.mcd 

26 mBq/l 3 

LK13-

UN(W) 

Lukács IV-

kút 13. 

mintavétel, 

2014. 02. 

18. 

6.51 pH-ról 

hangyasavval 
2,72 24 24 86400 

04. 18. 

18:55 

LK13-UN (W) 

20140401.mcd 

23 mBq/l 3 

BF1-

UN(W) 

Bründl-

forrás 1. 

mintavétel, 

2013. 11. 

13. 

7,43 pH-ról 

hangyasavval 
2,55 24 24 86400 

04.21. 

14:49 

BF1-UN (W) 

20140402.mcd 

29 mBq/l 3 

BF4-

UN(W) 

Bründl-

forrás 4. 

mintavétel, 

2013. 12. 

04. 

7,36 pH-ról 

hangyasavval 
2,66 24 24 86400 

04. 14. 

8:03 

BF4-UN(W) 

20140414.mcd 

43 mBq/l  4 

BF6-

UN(W) 

Bründl-

forrás 6. 

mintavétel, 

2013. 12. 

18. 

7,45 pH-ról 

hangyasavval 
2,66 24 24 86400 

04. 07. 

10:10 

BF6-UN(W) 

20140408.mcd 

29 mBq/l 3 

BF8-

UN(W) 

Bründl-

forrás 8. 

mintavétel, 

2014. 01. 

10. 

7,68 pH-ról 

hangyasavval 
2,63 24 24 86400 

04. 04. 

10:53 

BF8-UN(W) 

20140405.mcd 

26 mBq/l 3 

BF10-

UN(W) 

Bründl-

forrás 10. 

mintavétel 

2014. 01. 

24. 

7,19 pH-ról 

hangyasavval 
2,56 24 24 86400 

04. 12. 

13:23 

BF10-UN(W) 

20140412.mcd 

23 mBq/l 5 

BF13-

UN(W) 

Bründl-

forrás 13. 

mintavétel, 

2014. 02. 

18. 

7,24 pH-ról 

hangyasavval 
2,65 24 24 86400 

04. 17. 

15:52 

BF10-UN(W) 

20140412.mcd 

37 mBq/l 4 

Urán mérési jegyzőkönyv (UN=urán nucfilm jelzéssel ellátott korong, (W)=fehér 

korong, tehát urán mérésre alkalmas) 


