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1. Bevezetés 

Az emberiséget, illetve az egész élıvilágot, az idık kezdete óta éri természetes 

sugárterhelés, különbözı forrásokból. Ez az állandó intenzitásúnak tekinthetı 

háttérsugárzás szármázhat a talajból, illetve kızetekbıl éppúgy, mint a felszín alatti 

vizekbıl vagy az őrbıl is, kozmikus sugárzás formájában. Ezt a háttérsugárzást növelı, 

emberi hatásra természetbe kerülı sugárzó izotópok közül talán legfontosabbak a 

cézium izotópjai, melyek az atomkísérletek és a nukleáris balestek hagyatékai. 

Az élı szervezetet érı sugárdózis, súlyozva a sugárzás típusával és a besugárzott 

szövet érzékenységével, az egyenérték dózis, melynek mértékegysége: a Sv (sievert). 

Magyarországon az átlagos, éves sugárterhelés: 2,4 mSv. Ennek kétharmada belsı, 

egyharmada pedig külsı forrásokból ered (1. ábra). 

 

1.ábra: Az embereket érı sugárterhelés megoszlása (Az építıanyagok sugázása alatt a 

radon és leányelemeinek sugárzását kell érteni) 

Jelen dolgozat célja az volt, hogy egy eddig még feltérképezetlen területen, a 

Nógrád megyei Szilváskı környezetében határozzuk meg forrásvizek radon-tartalmát; 

különbözı talajminták radioaktivitásának és radon-exhalációjának mértékét. Ezzel a 

természetes radioaktivitást akartuk felmérni. Megvizsgáltuk a mesterséges eredető 137Cs 

izotópok aktivitását is a talajmintákban. Végül pedig arról szerettem volna 

következtetéseket levonni, hogy hogyan függ össze a talaj és a forrásvizek aktivitása. 

Dolgozatom alapjául szolgált Boráros Viola (2006), biológia - környezettan 

szakos és Orbán Ildikó (2008), földrajz - környezettan szakos hallgató dolgozata. 
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2. Radioaktivitás közvetlen környezetünkben 

2.1. A szekuláris egyensúly és a radioaktív családok 

Jelenleg mintegy 2000 izotópot ismerünk, melyekbıl körülbelül 300 stabil, a többi 

különbözı sugárzások kíséretében bomlik. Ezeket négy nagy csoportba, ún. bomlási 

sorokba rendezzük, aszerint, hogy a bomlás során az izotóp tömegszáma, illetve 

rendszáma hogyan változik. Az α-bomlás során egy 2 protont és 2 neutront tartalmazó 
4He részecske keletkezik. A sugárzás hatótávolsága nagyon kicsi, általában már a bır 

legfelsı, elhalt rétegében elnyelıdik. A β–-bomlás során egy neutron alakul át protonná, 

elektron kibocsátása közben, ennek hatótávolsága nagyobb, de levegıben néhány cm-en 

elnyelıdik. A γ-sugárzás nem változtatja meg az atommag összetételét, csak annak 

állapotát, hatótávolsága ennek a legnagyobb, csak nehezen nyelıdik el. Tehát bomlás 

során a tömegszám vagy néggyel változik, vagy nem változik. Eszerint különítjük el a 

bomlási sorokat, attól függıen, hogy az izotóp tömegszáma néggyel osztva milyen 

maradékot ad. Az így kialakult négy radioaktív család tulajdonságai láthatók a 2. ábrán 

(Celebrate, 2010): 

 

2. ábra: A természetes radioaktív családok 

A radioaktív izotópoknak még fontos jellemzıje a felezési idı is, azt az idıt 

jelenti, ami alatt a bomlásra kész atommagok száma a felére csökken. Egy felezési idı 

alatt a felére, két felezési idı alatt a negyedére, három felezési idı alatt a nyolcadára 

csökken, és így tovább, amíg az izotóp végleg el nem bomlik, ami 12 - 15 felezési idı 

után nagy valószínőséggel be is következik. Így belátható, hogy a neptúnium - sor 

anyaeleme, a 237Np az idık folyamán már elbomlott, mivel a felezési ideje (0,00214 

milliárd év) nem összemérhetı a Föld korával.  
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Ha megvizsgálunk egy bomlási sort, ahol az anyaelem felezési ideje sokkal 

nagyobb, mint bármelyik leányeleméé, azaz a bomlásállandója (a bomlási 

valószínősége) sokkal kisebb, akkor belátható, hogy eléggé hosszú idı után az összes 

leányelem aktivitását az anyaelem aktivitása határozza meg, mivel csak annyi atommag 

tud elbomlani, amennyi keletkezik (TAU mérés). Ebbıl  

λ1N1 = λ2N2 = λ3N3 = ... = λiNi = ...= Aktivitás 

ahol λi = az i. izotóp bomlási állandója 

Ni = a bomlásra kész atommagok száma a sor i. tagja esetén 

2.2 A radon 

2.2.1 A radonról általánosságban 

A radon a periódusos rendszer 86-os rendszámú eleme, a VIII. fıcsoportban 

található nemesgáz. Ebbıl látszik, hogy a külsı elektronhéja telített, így csak nagyon kis 

mértékben reakcióképes. Viszont vízben jól oldódik, ami magyarázza a jelenlétét a 

forrásvizekben. A radon az 238U bomlási sorába tartozik, közvetlenül az 1622 év felezési 

idejő 226Ra - ból keletkezik α-bomlással, majd szintén α-részecske kibocsátásával 

bomlik tovább 218Po-ra. Felezési ideje 3,825 nap. Az 238U bomlási sora a 3.ábrán látható 

(NAI): 

 

3.ábra: Az 238U bomlási sora 

A radonnak a természetben három fontosabb izotópja fordul elı: a 222Rn (radon), a 
220Rn (toron), és a 219Rn (aktínion). Ezek közül a toron a 232Th leányeleme, rövid 

felezési ideje miatt (55,6 s) általában elhanyagolható, csakúgy, mint ugyanilyen okból, 
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az aktínion (4s) is. Bár ez utóbbi az 235U bomlási sorába tartozik, emiatt az anyaelem 

kicsi részaránya (0,72%) miatt figyelmen kívül hagyhatjuk. Nemesgáz szerkezetének 

köszönheti, hogy a talaj, illetve kızetek pórusain keresztül a radon felszínre juthat 

mélybeli keletkezési helyérıl és felhalmozódhat például épületek belsı tereiben. A 

radon vándorlására, diffúziójára több tényezı is hatással van. A talaj porozitása mellett, 

a magasabb hımérséklet a talajgáz kitágulását, az atomok nagyobb átlagos sebességét, 

ezzel a radon kiszökését okozza. A nagyobb szélsebesség szintén pozitívan hat a radon 

exhalációjára a talajból, mert így a talajgáz kiáramlási sebessége megnı. A változó 

légköri nyomás egyfajta pumpáló hatást fejt ki a talajgázra. A magasabb nyomás 

visszanyomja a talajlevegıt és ezzel együtt a radont, míg az alacsonyabb légnyomás 

ezzel ellentétben szívó hatást fejt ki. 

2.2.2 Hogyan jut radon a lakásokba? 

Az elızıekben láthattuk, mely folyamatok segítik elı a radon talajból való 

kiáramlását. A házakba, lakásokba való bejutása többféle módon történhet (5. ábra). 

Képes a talajból közvetlenül a kızet és az épület repedésein keresztül a belsı légtérbe 

jutni. Dúsulásának másik fı oka a magas 226Ra-tartalmú építıanyag felhasználása (4. 

ábra). Ezeken kívül vízbıl, levegıbıl, konyhai gázból kerülhet radon a szobába. 

Lakásokban az évi átlagos radon-koncentráció 40 Bq/m3, míg szabadban ez "csupán" 5 

– 10 Bq/m3, világátlagban. 

   

4. ábra: Néhány építıanyag  

rádium - koncentrációja  5.ábra: Radon bejutása a házakba 
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2.2.3 Mit tehetünk a magas radonkoncentráció ellen? 

A beltéri radon-dúsulás ellen hagyományosan, fıként szellıztetéssel lehet 

védekezni, de vannak területek, ahol a házak urán-dús talajra épültek (pl. Svédország), 

itt a szellıztetés nem elég, sokszor szívó ventillátorokat alkalmaznak. De jó megoldás 

lehet egy ún. radon-kút létesítése is (6. ábra). Ilyenkor egy kb. 4 méter mélységő kutat 

ásnak a lakóház környezetében, amibıl ventillátorral szívják ki a levegıt, jelentısen 

csökkentve ezzel a nyomást a talaj meglehetısen nagy térfogatában. 

 

6.ábra: Radon-kút svéd példára 

A szellıztetés hiánya miatt, a radon beltéri dúsulásának fı idıszaka a tél. 

Ráadásul ilyenkor a meleg, főtött levegı felfelé áramlik és kiszökik. Emiatt lecsökken a 

nyomás a szobában és ez gyakorlatilag szívja a radont a talajból. Ilyenkor a 

koncentráció akár a kétszeresére is nıhet a tavaszihoz képest és többszörösére a 

nyárihoz képest. 

2.2.4 A radon egészségügyi kockázata, hatása 

A radont - nemesgáz lévén - belélegezzük, majd kilélegezzük. Ez még önmagában 

nem veszélyes. Kockázata abból adódik, hogy α-bomlása után létrejövı leányelemei 

(218,214Po, 214Bi, 214,210Pb) szilárd halmazállapotúak és szintén α- vagy β-bomlóak. 

Elıfordulhat, hogy a belélegzett radon épp a tüdıben vagy a légcsövekben bomlik el, 

ahol ezek a szilárd elemek kitapadhatnak. Ha a radon nem a szervezetben, hanem a 

szobában bomlik el, akkor a leányelemek könnyedén hozzátapadhatnak a levegıben 

lévı porszemekhez és vízgızhöz, amikkel aztán szintén belélegzés útján kerülnek a 
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tüdıbe (7. ábra). A radon egyébként a vérben is oldódik, így a vérárammal is eljuthat a 

különbözı szervekig. 

 

7.ábra: A radon fıként légzés során juthat a szervezetbe 

Egy átlagos ember naponta 20 m3 levegıt lélegez be, ami a zárt térben lévı, 

átlagos 107 Bq/m3 radonkoncentráció mellett 2140 Bq belélegzett radonaktivitást jelent 

(1.táblázat). Ha figyelembe vesszük, hogy naponta átlagosan csak 20 órát töltünk zárt 

térben, az aktivitás még így is több, mint 1700 Bq. Arról még ma is viták folynak, hogy 

a radon aktivitás - koncentrációja hány Sv dózis egyenértéknek felel meg. Átlagban 40 

Bq/m3 aktivitás - koncentráció jelent 1 mSv/év dózist. 

1. táblázat: Aktivitás - koncentrációk néhány országban (LEV mérés) 

Ország Év Lakások száma Radon aktivitás-koncentráció (Bq/m3) 
Anglia 1991 96000 20 
Ausztria 1980 14100 114 
Belgium 1991 450 48 
Cehszlovákia 1982 1200 140 
Egyiptom 1991 329 9 
Egyesült Államok 1991 5367 46 
Finnország 1982 8150 90 
Franciaország 1988 3006 62 
Görögország  1988 73 52 
Indonézia 1991 165 12 
Kanada 1980 13413 34 
Kína 1989 3945 24 
Lengyelország 1991 345 38 
Magyarország 1988 122 55 
Németország 1984 5970 49 
Portugália 1991 4200 81 
Svédország 1990 1360 108 
Szíria 1990 77 20 
Spanyolország 1991 1700 86 
Svájc 1991 1600 70 

Miután a leányelemek megtapadtak, α-bomlásuk során nagy energiájú sugárzással 

bombázzák közvetlen közelrıl a sejtek molekuláit, ami tüdırákhoz vezethet. A radon 
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felelıs a tüdırákos megbetegedések 3 - 14 százalékáért (MTI, 2009). Korábban a rákos 

megbetegedések gyakoriságát egyébként bányászoknál figyelték meg elıször, errıl már 

a XV. században is írtak. 

2.3 A cézium 

2.3.1 A céziumról általánosságban 

A cézium az alkálifémek közé tartozik, a periódusos rendszer 55. eleme. 32 

radioaktív és egyetlen stabil izotópja ismert. Ezüstös, nagyon lágy könnyőfém, mely 

már kicsivel a szobahımérséklet fölött (26,5◦C) megolvad. Rettentıen reakcióképes, 

300 ◦C felett még az üveget is megtámadja, levegın és vízben azonnal meggyullad, 

robban. A Földön elemi állapotában nem fordul elı, vegyületeiben azonban a 42. 

leggyakoribb elem. Ásványa a pollucit (CsAlSi2O6), elıállítása is ebbıl történik 

hevítéssel. A cézium sói jó fiziológiai hatásúak, ezért újabban a gyógyászatban is 

használják idegbántalmakra. Továbbá a cézium egyetlen stabil izotópját a 133Cs-ot 

használják az atomórákban. A legjobb atomórák pontossága jelenleg 10-14 

nagyságrendő, azaz idıegység alatt legfeljebb 1014-ed idıegységet térnek el a pontos 

idıtıl. A cézium radioaktív izotópjai keletkeznek az atomerımővekben végrehajtott 

maghasadás során. Majd ezek az izotópok β-sugárzás kíséretében bomlanak tovább (8. 

ábra), így például a 139Cs is: 

 

 

 

8.ábra: 137Cézium bomlása báriumra β– sugárzás kíséretében (Német, 2007) 
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2.3.2 A csernobili katasztrófa 

A XX. század második felétıl a talaj cézium-tartalma jelentısen megnövekedett. 

Ennek okai egyrészt a légköri atomkísérletek, melyeket 1963 óta az atomcsend-

egyezmény korlátoz, legfıbb forrása azonban az 1986. április 26-ai csernobili 

atomkatasztrófa. A hírhedt 4-es blokk (9. ábra) robbanása okozta radioaktív izotópok 

szétterjedését Európában. A balesethez egy rosszul sikerült mérnöki kísérlet vezetett, 

melyben azt akarták modellezni, hogy egy esetleges áramkimaradás esetén a 

tartalékrendszer képes-e üzemeltetni a blokkot. Azonban a kezelıszemélyzet 

elveszítette az irányítást a kísérlet felett, a reaktor túlmelegedett, a reaktormag leolvadt 

és a hőtırendszer vize bejutott az aktív zónába. Az emiatt bekövetkezett robbanás 

lerepítette a reaktor tetejét. Késıbb a szabaddá vált grafit még 10 napon át égett. 

 

9. ábra: A 4-es blokk a robbanás után 

A légkörbe került rengeteg radioaktív izotóp ún. "radioaktív felhıt" alkotott, mely 

elıször ÉNy-i irányba indult, majd a szélirány megváltozásával Dél- és Közép - Európa 

fölé sodródott. Így érte el Magyarországot is április 29-én. A felhı nyomán leginkább 

ott nıtt meg az izotópok koncentrációja, ahol a felhı átvonulását csapadék kísérte. 

Ezeken a területeken a 137Cs kihullásának mértéke 2-5 kBq/m2 körül volt a talajon (10. 

ábra). 
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10. ábra: Aktivitás - koncentráció, illetve annak származási megoszlása, 
Magyarországon a csernobili katasztrófa után 

(foldrajz.ttk.pte.hu/regionalis/letoltes/csernobil.ppt) 

 

Jelenleg Magyarországon nem mutatható ki a csernobili atomerımő-baleset 

egészségügyi hatása, sem a gyermekkori pajzsmirigy-rák, sem a leukémiás 

megbetegedések számának emiatti növekedése. 

3. A mintavételi helyszínek és körülmények leírása 

3.1 A Karancs - Medves környéke 

3.1.1 Szilváskı, a "hárompúpú" 

Salgótarjánból Cered felé tartva, Rónabányától délkeletre érhetjük el a 

"hárompúpú" Szilváskı (Bagó-kı, Nagy-Szilváskı, Kis-Szilváskı) csúcsait, melyek a 

Mátra északi oldalán, a Medvestıl K-DK-re emelkednek és a Karancs-Medves 

Tájvédelmi Körzet részét képezik. A terület különösebbnél különösebb 

képzıdményeknek ad otthont. A Nagy-Szilváskı már a távolból megismerhetı az ég 

felé törı, orgonasípszerő, 20 m-es bazaltoszlopairól (1. kép). Ez egy egykori vulkáni 

kürtı maradványa. A több tíz kilométer mélységbıl feltörı bazaltos láva áttörte a 

homokkı- és barnakıszén-rétegeket, majd heves kitörés után, a kürtıcsatorna is 

kitöltıdött lávával. Az oszloposság annak a következménye, hogy a hőlés során a bazalt 

térfogatcsökkenésen ment keresztül. Késıbb pedig a vulkáni kürtı lepusztulásával a 

felszínre került.  
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1. kép: A Nagy - Szilváskı 20 m-es "bazaltorgonái" 

A területen a XIX. század végétıl igen intenzív bányászat folyt. Ez segítette a 

térség fellendülését, majd az a bányászat felhagyásával pusztulásnak is indult. A 

alábányászás maradványai a hasadékok, amik a Nagy-Szilváskı csúcsát szelik ketté és 

egészen egyedülálló mikroklíma alakult ki bennük, úgy mőködnek, mint a jégbarlang. A 

nehéz hideg levegı megül bennük és azt, sem a légáramlatok, sem a meleg levegı 

onnan kiszorítani nem tudják. Így elıfordulhat, hogy nyáron is megmarad bennük a hó. 

Továbbá található itt egy ún. "mágneses szikla" is, mely nevét onnan kapta, hogy kitéríti 

a közelében elhúzott iránytőt. Ennek oka, hogy ebben a bazaltban a nagy vastartalmú 

magnetit ásvány részaránya a szokásos 3-4 % helyett, 7-8 % (Prakfalvi, 1999). Nagy-

Szilváskı területén az utóbbi idıben tanösvényt alakítottak ki. 

3.1.2 Földtörténeti áttekintés 

20-25 millió évvel ezelıtt a Medves környékén sekély tengeri viszonyok között 

rakódott le az alapkızetet alkotó glaukonitos homokkı. Ezután a terület emelkedése 

miatt szárazföldi üledékképzıdés zajlott, melynek során jellegzetes tarka agyag 

halmozódott fel. 19-20 millió évvel ezelıtti vulkáni mőködésrıl tanúskodnak a hamuból 

és vulkáni törmelékbıl álló rétegek, melyekre a késıbbi pár millió évben mocsarakkal 

tarkított, gazdag vegetáció települt. Az ekkori növényzet biztosította a szénképzıdéshez 

szükséges szerves anyagot, melyeknek a félig sós viző tavak és mocsarak biztosították 

az anoxikus környezetet. A Nógrádi-medencében így kialakult szénréteg vastagsága 

elérheti a 4-5 métert is. Késıbb még évmilliókon keresztül zajlott tengerparti és tengeri 

üledékképzıdés. 2-6 millió évvel ezelıtt a környéken nagy kiterjedéső bazaltos 
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vulkanizmus indult meg. Ennek során, a korábban már leírt módon keletkezett a Nagy-

Szilváskı jellegzetes oszlopos bazaltja. 

 

11. ábra: Szilváskı É-ÉNy-i és D-DK-i irányú földtani szelvénye 

 

3.2 Mintavételi pontok és mérési módszerek bemutatása 

A mintavételi terület elhelyezkedését mutatja be a 2. kép. A terület Salgótarjántól 

Észak-keletre fekszik, a képen körrel jelölve. A szőkebb területet és a mintavételi 

pontok elhelyezkedését a 3. kép mutatja be. Egy terület természetes radioaktivitásának 

egyik jól mérhetı jellemzıje a felszín alatti vizek radioaktivitása. Ez elsı sorban a talaj 

urántartlamára ad felvilágosítást. Ezért a mintavételi pontokat a területen lévı 

forrásokhoz közeli, a lokális környezetet jellemzı helyeken jelöltük ki.  

 

 

2. kép: Szilváskı elhelyezkedése 
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3. kép A mintavételi pontok elhelyezkedése 

3.2.1 Vízminták 

Vizek radontartalmának meghatározásánál igyekeztünk szabad kifolyású 

forrásokat vizsgálni. Ilyen vízfolyásból kettıt találtunk. Ezek kiépítetlen, gondozatlan 

források, a 3. képen SZVK11, SZVK21 jelöléssel látható a pozíciójuk. Mellettük egy 

közeli vendégház kerti csapjából is mintát vettünk (SZVK31). A csaphoz tartozó 

tartályba közvetlenül, szabadeséssel jut a víz, tehát elıtte nem kerül a felszínre. A benne 

lévı radonaktivitáskoncentráció annak függvényében alakul ki, hogy a víz mennyi idıt 

tölt a tartályban.  

Vízmintát három alkalommal vettünk, az idıjárási körülmények miatt erre télen nem 

volt alkalmunk. Ilyenkor a szabad kifolyású forrásokat jég és hó lepte be, a kerti csap 

pedig télen el volt zárva az elfagyás ellen. A vendégház csapjából egyébként csak 

kétszer sikerült mintát venni, mert sajnos csak ennyiszer találtuk otthon a lakókat. 

2. táblázat Vízmintavételeket összegzı táblázat 

Mintavételi idı SZVK1 SZVK2 SZVK3 

2009.12.06 X X X 

2010.03.07 X X  

2010.04.06 X X X 
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Az elsı mintánk az SZVK1 kóddal jelölt vízfolyás, mely szabad kifolyású. Egy 

vadászles közelében tör elı a bükkös erdıben. A két megtalált forrás közül ennek 

nagyobb a vízhozama. Miután a felszínen próbáltam követni a víz további útját, arra 

jutottam, hogy az egy közeli patakot táplál. Mintát 10 ml-es fecskendıvel közvetlenül 

vettem, a lehetı legmélyebbrıl. A vizet 20 ml-es küvettába fecskendeztem, amelyben 

már 10 ml OptiFluor - O folyadékszcintillátor volt, majd ezután gyorsan lezártam és a 

minél kisebb radon-veszteség érdekében parafilmmel tekertem körbe a küvetta nyakát. 

   

  4. kép: SZVK1 - forrás  5. kép: SZVK1 közelrıl 

Második szabad kifolyású forrásunk (SZVK2) az elsıtıl D-i irányban található, 

egy vízmosás oldalából csordogál elı. Valaha ez egy bı viző patak medre volt, amely a 

forrástól feljebb fakadt és a tanyák "fénykorában" állatok itatására szolgált, de ez a 

patak mára elapadt. Forrásunk vízhozama 

kisebb, mint az elsıé. A mintavételezés 

azonban hasonló módon történt. Kis 

várakozás után (hogy a víz kitisztuljon a 

kialakított gödröcskében) 10ml-es 

fecskendıvel a lehetı legmélyebbrıl 

közvetlenül vettem mintát 20 ml-es 

küvettába. 
6. kép: SZVK2 
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Harmadik mintavételi helyünk pedig a már 

említett vendégház kerti csapja (SZVK3). Itt a 

mintavétel elıtt rövid ideig folyattam a vizet a 

csapból - fıleg a harmadik mintavételi alkalommal, 

mert a tél után akkor lett elıször megnyitva a csap - 

egy üvegbe, majd ebbıl vettem a lehetı 

leggyorsabban 10ml mintát hasonlóan a 

korábbiakhoz. 

 

3.2.2 Talajminták 

Talajmintákat a források közelében vettem két alkalommal. Egyszer 

radonexhaláció mérése céljából két mintát, második alkalommal gammaspektroszkopiás 

meghatározás céljából öt darab mintát. Az említett mérési módszereket a késıbbiekben 

ismertetem. 

A mintavétel módja a második esetben a következı volt: elıször egy kb. 10-15 

cm-es gödröt ástam (8. kép), majd a gödör falának felsı 2 centiméterébıl, a 

növénytakaró, lehullott levelek eltávolítása után ásóval vettem 4-5 ásónyomnyi mintát 

(9. kép). Azért választottam a felsı két cm-t, mert a cézium általában a talajok legfelsı 

rétegeiben található 

 

 8. kép: A növényzetet letakarítjuk  9. kép: A felső 2 cm-ből veszünk mintát 

  

7. kép: A kerti csap 
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Nagy-Szilváskı csúcsának a lábánál található egy kıfejtı, innen származik az elsı 

talajmintánk (Kıfejtı) (10. kép). A bányászat idején bazaltot fejtettek itt építkezési 

célra. Ez egy viszonylag sík rész, egy plató, ahol összegyőlhet a hegyrıl lefolyó 

csapadék, illetve talajvíz. Elıször e mellıl vettünk mintát a már ismertetett módon. 

 

10.kép: Mintavétel a kıfejtı mellett 

Következı mintavételi 

pontunkat (neve: Ény-i oldal) a 

hegy oldalán felfelé kapaszkodva, a 

sárga háromszöggel jelölt 

turistaútvonalról egy kicsit letérve, 

egy hatalmas sziklánál érhetjük el a 

hegy ÉNy-i oldalán (11. kép). 

Ennek tövénél két alkalommal 

vettünk mintát, elıször exhaláció 

méréséhez, majd gamma-

spektroszkópiás meghatározáshoz. 

Ez egyébként a terület azon oldala, 

amelyet több és hevesebb csapadék 

ér. 
11. kép: Második mintavételi pontunk (Ény-i 
oldal) 
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Továbbra is a sárga háromszög turistajelzésen haladva, egy korlát mentén 

haladtunk át a csúcson. Itt értük el az információs táblával is ellátott "mágneses sziklát" 

(12. kép). Ez már a hegy déli fekvéső oldala. A szikla tövébıl vettük harmadik 

mintánkat. 

 

12. kép: A" mágneses szikla" 

A hegyrıl egy lankásabb, füves részen ereszkedtünk le a negyedik mintánk 

vételéhez. Ez régen sípályaként üzemelt (13. kép), innen a név. Ennek az alsó, már 

szinte vízszintes részérıl vettünk mintát (14. kép), - ugyanazért, mint a kıfejtıbıl is, 

mert valószínőleg itt összegyőlhet - ha ideiglenesen is- a talaj- illetve csapadékvíz. 

  

  13. kép: A sípálya felülrıl  14. kép: Mintavétel a sípályán 
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Az utolsó, ötödik mintavételi 

pontunk (Vadles, 15. kép) amellett 

található, ahol a bıvebb viző forrást 

találtuk. Jelentısen messzebb van az 

eddigiektıl, innen azért vettünk 

mintát, mert ez az egész terület 

egyik legmélyebb pontja, 

valószínőleg itt győlik össze, illetve 

erre halad át a legtöbb víz. Az itteni talaj jóval agyagosabb a többinél. 

4. Mérési módszerek 

4.1 Vizek radontartalmának meghatározása 

4.1.1 A folyadékszcintillációs méréstechnika 

A szcintillációs méréstechnika alapját az adja, hogy a radioaktív sugárzás egy 

közegen áthaladva gerjeszti annak részecskéit. Ha ez a közeg szcintillátor, akkor a 

részecskék alacsonyabb energiaállapotba való visszakerülésekor kibocsátott fotonok 

látható felvillanásokat keltenek. Egy mozgó részecske általában több, a mozgási 

energiájával arányos számú molekulát gerjeszt. Az egy bomlás során keletkezett 

felvillanások számát nevezzük fényhozamnak. Ha a szcintilláló közeg folyadék, akkor 

beszélünk folyadékszcintillációról (FSS). Ennek több elınye van, ha folyadékok, 

például forrásvizek radioaktivitását kívánjuk vizsgálni, akkor az elkeverhetı a 

szcintillátor anyagával. Így a bomló izotóp a közvetlen közelébe kerül a szcintilláló 

részecskéknek és a nagyon kis hatótávolságú sugárzások is képesek a szcintillátor 

anyagában ionizálni és felvillanásokat kelteni. Ilyenek lehetnek pl. a kis energiájú β - 

sugárzások és az α-sugárzások is, melyeknek hatótávolsága kevesebb, mint egy 

milliméter. Szilárd, burkolt detektor esetén ezek nem lennének detektálhatóak, mert 

elnyelıdnének, mielıtt elérnék a detektor anyagát. 

A szcintillátor anyaga többkomponenső, ezért koktélnak nevezzük. Túlnyomórészt 

oldószer, mely nagy hatásfokkal  nyeli el az energiát és bocsát ki fotonokat. Azonban 

ezeknek a hullámhossza nem megfelelı, az UV tartományba esik. Ezért van a koktélban 

primer- illetve szekunder szcintillátor, melyek egymást követıen ezt a hullámhosszat 

tolják el az optimális irányba. Mi minden esetben OptiFluor O koktélt használtunk 

15. kép: Mintavétel a vadlesnél 
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radon méréséhez, ennek elınye, hogy a radon jobban szeret a koktél oldószer fázisában 

lenni, ezért átdiffundál a vízbıl (az egyensúlyi koncentráció 1,5-2 óra alatt áll be), így 

még több felvillanást lehet detektálni. 

A felvillanásokat mérhetı jellé kell alakítani. Ezt végzi a fotoelektron - 

sokszorozó (FES) (12. ábra) és az amplitúdóanalizátor. A mintában keletkezı 

fotonoknak csak egy része indul a FES felé, a többi a mérés szempontjából elvész. Az 

ide jutott fotonoknak pedig csak 20%-a vált ki fotoeffektust a fotokatódon, mely egy 

nagyon vékony fémréteg, amelybıl a fotonok becsapódásukkor elektront tudnak kiütni. 

Ezt az elektront aztán néhány száz volt feszültséggel gyorsítjuk és egy speciális 

fémrétegre, ún. dinódára fókuszáljuk, ahonnan a becsapódó elektron hatására több 

(általában 2-3) lassú elektron lép ki. Ezeket aztán újra felgyorsítjuk és egy újabb 

dinódára vezetjük, ahonnan így már ~9 lassú elektron fog kilépni. Általában 10-12 

dinóda található egy fotoelektronsokszorozóban, ezzel egy kilökött fotoelektront kb. fél 

millió darabra lehet sokszorozni. Ezek a végén egy ellenálláson áthaladva már jól 

mérhetı áramimpulzust keltenek, melynek amplitúdója arányos a fényhozammal és 

ezáltal az elektron energiájával is. Az amplitúdó - analizátor számolja meg, hogy egy 

bizonyos nagyságú jel hányszor érkezett be, majd ezeket digitalizálva, megadja a 

fényhozam eloszlását (RAD mérés). 

 

12. ábra: Egy fotoelektron-sokszorozó vázlata 
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4.1.2 A TriCarb 1000 típusú berendezés 

Forrásvizek radontartalmának mérését egy TriCarb 1000 típusú 

folyadékszcintillációs berendezéssel végeztük. Ebben a készülékében két, 

koincidenciába kötött fotoelektron - sokszorozó található. Ez a mérés pontosabbá tételét 

segíti elı, mert csak azokat a beütések detektálódnak, amik a FES-t egyszerre érik. 

A megfelelı - esetünkben #6-os - protokoll kiválasztása után, beállítottuk a mérési 

idıt. Az elsı két esetben 15 perces, a harmadik alkalommal 30 perces méréseket 

végeztünk. Ezek után behelyeztük a mintát, majd a "Count" gomb megnyomásával 

elindult a mérés. A mérési idı letelte után egy a géphez kapcsolt nyomtatón, print 

formájában kaptuk meg a mérés eredményeit. Ezen szerepelnek az "A", a "B", illetve a 

"C" csatornában detektált beütések CPM (Counts Per Minute, azaz beütés/perc) 

egységekben, valamint ezek hibái. Ezek közül mi csak az "A" csatornában észlelt 

beütésekkel számoltunk, mert elızetesen ennek a csatornának az energiatartományát 

állítottuk be a radon α-bomlásainak észlelésére. 

4.1.3 A radontartalom meghatározása 

Vizek radontartalmának aktivitáskoncentrációját akarjuk kiszámolni Bq/l 

egységekben a megmért percenkénti beütészámból (CPM), ami nem feleltethetı meg a 

percenkénti bomlásszámnak (DPM), mivel a hatásfok valószínőleg nem 100%-os. 

Kalibráció céljára felhasználjuk egy korábbi mérés eredményét, ahol ismert aktivitású 

mintát mértünk. Ez alapján a minta aktivitáskoncentrációja a méréskor: 

 

A mintavétel és a mérés között eltelt pontos idı, valamint a radon bomlási 

állandójának ismeretében, az exponenciális bomlástörvény alapján meghatározható a 

mintavételkori aktivitáskoncentráció: 

c(t) = c(t=0) *  , 

ahol, c(t) = a méréskori aktivitáskoncentráció 

c(t=0) = a mintavételkori aktivitáskoncentráció 

λ = a radon bomlási állandója 

t = az eltelt idı 
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Az eredményeket bevittem egy excel fájlba, majd a számolásokat itt végeztem el. Ezek 

eredményeit késıbb ismertetem. 

4.2 A Gamma-spektroszkópia 

4.2.1 A HPGe - detektor 

A talajminták különbözı energiájú sugárzásainak azonosítását gamma-

spektroszkópia módszerrel, HPGe detektorral végeztük. Ez egy nagy tisztaságú 

germánium félvezetı detektor, melyre ismert tömegő és térfogatú mintát helyeztünk 

alumíniumkamrában. A detektor folyamatos hőtést igényel melyet az alatta található 

tartályban lévı folyékony nitrogén biztosít. Vastag ólomfal veszi körül a detektort, hogy 

külsı gamma-sugárzás ne juthasson bele. A γ-sugárzás energiát ad le a detektorban 

fotoeffektussal, Compton-szórással vagy párkeltéssel. Minden energia jellemzı egy, 

esetleg több izotópra is. Az egyes energiákhoz tartozó beütésszámokat az 

amplitúdóanalizátor számolja össze, oly módon, hogy egy 4096 elemő vektoron, az 

energiához tartozó csatornaszám beütésszámát egyel megnöveli. Ezek egy 

számítógépen digitálisan ábrázolhatóak. Így elegendı idı és beütésszám után bizonyos 

energiáknál jellegzetes csúcsok rajzolódnak ki. Egy ilyen spektrum látható a 13. ábrán: 

 

13. ábra: Egy gamma spektrum, a 40K és a 232Th jellegzetes csúcsaival 

4.2.2 A spektrum kiértékelése 

A mérések után az egyes spektrumok kiértékelése egy spill.exe nevezető 

programmal történt, amely a számítógép által létrehozott ".mca" fájlok beolvasásán túl a 

kalibrációra is alkalmas. A betöltött spektrumon elıször a csúcsok alatt csak 

csatornaszámok olvashatóak le, ezért két ismert energiájú csúcs, általában a 40K és a 
232Th alapján kalibráltuk a spektrumot és így már az egyes csúcsokhoz tartozó 
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energiákat olvashattuk le. Külön – külön minden spektrum kiértékelhetı, kiíratható az 

egyes csúcsok területe. Ebbıl aztán kiszámolható az izotóp aktivitáskoncentrációja. 

A kiértékelésnek jóval egyszerőbb és gyorsabb módját választottuk. Egy ".ana" 

file-t használtunk, melyben a fontosabb energiák szerepeltek, amiket ki szerettünk volna 

értékelni, mellettük pedig ezen energiák gyakorisága. Ebbe a file-ba írtuk be 

sorrendben: a mi kiértékelendı spektrumunk nevét, a kalibráció módját jelzı számot, a 

mérési idıt másodpercben, a minta tömegét grammban és a magasságát cm-ben. A 

magaság alapján számolt a program az energiához tartozó hatásfok értéket az adott 

geometriájú aluminium kamrára. A hatásfok-magasság függvényt korábbi mérés alapján 

használtuk (Szabó Katalin Zsuzsanna szakdolgozata, 2009). Ezután az ".ana" file-t 

végigfuttattuk a spill-ben, ami minden mintánk kiértékelendı csúcsára egy görbét 

illesztett, a görbe alatti területet a TAU mérésleírásban részletezett módon számolja ki. 

Ennek eredménye egy "fitres.txt" file lett, amelyben mintánként különbontva, a 

csúcsenergiák mellett látható a minta aktivitáskoncentrációja [Bq/kg] - ban, ennek 

hibája és a hatásfok. A "fitres.txt" részlete látható a 3. táblázatban: 

3. táblázat: A "fitres.txt" részlete az egyes oszlopok jelentésével 

Csúcshely 
Energia 
(keV) 

Csúcs-szigma 
(keV) sTer 

sTer 
hiba Akt.(Bq/kg) 

Akt. 
Hiba 

Hatásfo
k 

255,67 185,91 0,56 987 62 56,082 6,096 2,40% 

881,74 609,44 0,64 1034 39 29,271 1,198 0,95% 

958,93 661,66 0,61 2460 54 45,381 1,018 0,89% 

1327,05 910,69 0,66 372 26 25,002 1,879 0,65% 

1460,18 1000,76 0,88 47 18 49,373 73,195 0,60% 

2139,84 1460,54 0,83 783 30 218,533 9,505 0,40% 

Ezen eredmények kiértékelését a késıbbiekben tárgyalom. 

4.3 Radon-exhaláció mérése - a RAD7 detektor 

4.3.1 A mérés menete 

A mérés elıtt ismert tömegő és térfogatú talajt zártunk egy alumínium kamrába, 

melynek térfogata kb. 0,346 dm3 és a tetején két nyitható/zárható csappal rendelkezik. A 

csapokat elzártuk és vártunk legalább öt felezési idıt (kb. 3 hét), ekkor a talajban lévı 

rádium-226 és a radon között beállt az egyensúly, vagyis ugyanannyi radon keletkezett, 

mint amennyi elbomlott. Az egyensúly beálltát mutatja a 14. ábra. 

Ezek után RAD7 detektorral határoztuk meg a keletkezett radon mennyiségét (16. 

kép) a REX mérés leírásában bemutatott módon. Ez egy hordozható alfa-spektrométer, 
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melyben egy pumpa keringeti a levegıt és egy kb. 0,7 dm3 térfogatú szilícium félvezetı 

detektor van benne, mely a radon leányelemeinek α-bomlásakor felszabaduló 

részecskéket detektálja. 

A lezárt kamra két csapját mőanyag csövekkel kötöttük össze a detektor "inlet" és 

"outlet" kimeneteivel, oly módon, hogy az "inlet" csıbe egy páralekötıt is 

bekapcsoltunk. 

 

14. ábra: Az egyensúly beállása 

 

16. kép: RAD7 detektor mintákkal 

Két minta exhalációját mértük meg, de elıttük háttérmérést is végeztünk. A 

detektort 15 perces mérésekre állítottuk be, ezután beindítottuk a pumpát és kinyitottuk 

a csapokat. A mérési eredmények közül az elsı 15 percét nem vettük figyelembe, mert 



25 

 

ekkor még a detektorban nem állt be az egyensúly a radon és leányeleme a 218Po között, 

mert annak felezési ideje ~ 3 perc. Elegendıen hosszú mérés után (legalább 12×15 perc) 

a csapokat elzártuk és a detektort összekötöttük egy számítógéppel, ahová áttöltöttük a 

mérési adatokat, hogy kiértékelhessük ıket. Ennél szükségünk volt a detektor és a 

kamra nettó térfogatára. Ez utóbbit úgy kaptuk meg, hogy a kamra teljes térfogatából 

kivontuk a benne lévı talaj térfogatát. A detektor térfogatának meghatározásánál pedig 

a csövek térfogatát is hozzáadtuk a detektor ismert térfogatához (0,7 dm3). 

5. A mérési eredmények kiértékelése 

5.1 Vizek radontartalmának meghatározása 

Vízminták radonkoncentrácóját három alakalommal mértem, kivéve a kerti 

csapot, ahonnan csak kétszer volt lehetıségem mintát venni. Az egyes minták 

radonkoncentrációját, illetve annak idıbeni változását mutatják be az alábbi ábrák, a 

utolsóként az átlag aktivitás-koncentrációt ábrázoltam: 

 

15. ábra: A vadles közelében lévı forrás (SZVK1) radonkoncentrációjának alakulása 

 

16. ábra: Az SZVK 2 forrás radontartalmának változása 
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17. ábra: A kerti csapból engedett víz (SZVK3) radonkoncentrációja 

Megfigyelhetı, hogy a források radontartalma idıben közel állandó. A mélyebben 

fekvı területrıl elıtörı forrás (SZVK1) radonkoncentrációja magasabb. Ennek lehet az 

az oka, hogy a víz hosszabb utat tesz meg a talajban, míg adott esetben a hegytetıtıl a 

kifolyásig eljut, így több radon tud a vízbe oldódni. Másik ok lehet, a talaj eltérı 

rádiumtartalma és szerkezete. A mérések eredményeit a 18. ábra foglalja össze: 

 

18. ábra: A források, illetve a csap radonkoncentrációja és annak idıbeni változása 

 

5.2 Talajminták radioaktív izotópjainak meghatározása 

Összesen hét talajmintát vizsgáltunk gamma-spektroszkópiával, melyek öt 

különbözı helyrıl származnak. Ezeket foglalja össze az 4. táblázat, tengerszint feletti 

magasság szerint csökkenı sorrendben. Kitüntetetten vizsgáltuk a talajok 137Cs 

aktivitását. Emellett vizsgáltuk a 226Ra, a 232Th, 40K, illetve a 238U bomlási sorába 

tartozó, nagy gyakoriságú 214Bi aktivitását. 
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4. táblázat:  Talajminták helyei és a spektrumok kódjai, tengerszint feletti magasság 

szerint csökkenı sorrendben 

Spektrum kódja Mintavétel helye 

a12-57600 Mágneses szikla 

XXVI Mágneses szikla 

a13-56814 ÉNy - i oldal 

XXIV ÉNy - i oldal 

a11-7121 Kıfejtı 

a12_vz_57600 Sípálya 

a11-57600 Vadles 

Alább az egyes mintavételi helyekrıl származó talajok aktivitását és a mérés 

hibáját bemutató ábrák láthatóak. A fontosabb izotópokat külön diagramon ábrázoltam. 

 

19. ábra: A mágneses szikla elıtti talaj aktivitását adó fıbb izotópok 

 

20. ábra: Nagy-Szilváskı ÉNy-i oldaláról származó minta 
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21. ábra: A kıfejtınél vett talajminta fıbb izotópjainak aktivitása 

 

22. ábra: A sípályánál vett talajminta aktivitását meghatározó izotópok 

 

23. ábra: A vadlesnél vett talajminta izotópjai 

Látható, hogy a cézium 137-es tömegszámú izotópja minden mintában jelentıs 

aktivitással van jelen. Ezért ezt külön is ábrázoltam (24. ábra), így látható, hogy az 

aktivitás a magasabban elhelyezkedı pontokon a nagyobb, szinte duplája a többinek, de 

az átlagos 4,5 Bq/kg -os értéket szinte mindenhol jócskán meghaladja. az is látható az 

eredményekbıl, hogy a XXIV és XXVI-os minták esetén a koncentráció kicsi. Ezek 

azonos helyrıl vannak mintázva, mint a „Mágneses szikla”, és az „Ény-i oldal” de az 

elsı két esetben nem csak a felsı 2 cm-t mintáztuk meg, ezért azok mélyebb talajokat 
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jellemeznek, ahol valóban alacsonyabb a céziumtartalom, mert ennek migrációs 

sebessége kicsi.   

 

24. ábra: A talajminták 137Cs aktivitása 

A 226Ra aktivitása a talajban elsısorban azért fontos, mert belıle α-bomlással 

közvetlenül keletkezik radon. A 226Ra aktivitásának megoszlását a 25. ábra mutatja. Ez 

a mért rádiumtartalom az egyik forrása a vizek radontartalmának.  

 

25. ábra: 226Ra aktivitáskoncentráció a különbözı talajokban 

Egészségügyi szempontból fontos megemlíteni még a kálium 40-es tömegszámú 

izotópját, melynek gyakorisága a kálium atomok 0,0117%-a. A kálium eloszlása jóval 

egyenletesebb a talajokban, és jóval elterjedtebb is (26. ábra). 
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26. ábra: A 40K aktivitáskoncentrációja 

5.3 Az exhalációs együttható meghatározása 

A radon talajból való exhalációját a már korábban ismertetett módon, RAD7 detektorral 

határoztuk meg. A detektorból a 15 perces mérések adatait egy számítógépre küldtük, 

ahol excel-be másoltuk be ıket, itt végeztük a késıbbi számolásokat. Elıször a mért 

radonkoncentrációt a háttérrel együtt ábrázoltuk egy diagramon, mindkét mintára. A 

mért értékekre trendvonalat illesztettünk (27. és 28. ábra), melynek t=0-ban vett értékét 

vettük a mért radonkoncentrációnak. Mindkét esetben a radonkoncentráció idıben 

csökken, ami azt jelenti, hogy a kamrák nem zártak tökéletesen. Különösen látszik ez a 

XXIV-es mintánál, amelynek esetén a 28. ábrán a zöld egyenes a háttér aktivitásának 

átlagát jelöli. 

 

27. ábra: Radonkoncentráció meghatározása RAD7-tel mágneses sziklától vett (XXVI) 

mintában 
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28. ábra: Radonkoncentráció meghatározása RAD7-tel az ÉNy-i oldalról vett (XXIV) 

mintában 

A detektorban lévı levegı koncentrációját a következı képlettel határoztuk meg (REX): 

clev = cm*(1+ ) - ch*  , 

ahol, cm = az általunk mért (pirossal kiemelt) koncentráció [Bq/m3] 

ch = a megmért háttér-koncentráció átlaga [Bq/m3] 

Vdet = a detektor elıre meghatározott térfogata a csövekkel együtt (0,73901 dm3) 

Vnet = a kamra nettó térfogata, csökkentve a benne lévı talaj térfogatával (0,29 

dm3) 

A XXVI - os mintánál:  

clev = 632 Bq/m3 

Ezt szorozva a kamra m3 - ben vett nettó térfogatával megkaptuk az aktivitást bequerel-

ben: 

clev * Vnet = 0,183 Bq ; 

Ezután az aktivitást osztottuk a minta kg - ban vett tömegével, így kaptuk meg az egyes 

minták fajlagos radon-exhalációját. Ez a XXVI - os mintánál: 2,41 Bq/kg. Utána már 

csak osztottunk a minta Bq/kg - ban vett rádium - aktivitáskoncentrációjával, amit 

gammaspektroszkópiával mértünk és meg is kaptuk a talajminta exhalációs 

együtthatóját. A XXVI - os mintára ez a következıképpen alakult: 

2,41/13,9 = 0,173= 17,3% 
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A XXIV - es mintánál ugyanígy számoltunk. A fajlagos radonexhaláció 0,38 Bq/kg lett, 

a  226Ra aktivitáskoncentrációjának felhasználásával az exhalációs együttható pedig 

1,6%. Ez az érték meglepıen kicsi a másik mintához képest, valamint itt tapasztaltuk, 

hogy a kamra eresztett (28. ábra). A két minta rádium - aktivitását és radonexhalációját 

foglalja össze a 4. táblázat. 

4. táblázat: Az exhalációs eredmények összefoglalása 

Minta neve 226Ra aktivitása 
Levegı aktivitása 

(Bq/kg) 
Exhalációs 
együttható 

XXVI 13,9 2,41 17,3% 

XXIV 23,4 0,38 1,6% 
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6. Összefoglalás 

A dolgozat elkészítésével a talaj és a forrásvizek természetes - esetleg részben 

mesterséges - radioaktivitását volt célom meghatározni, egy eddig még feltérképezetlen 

területen. Ehhez egy vulkanikus alapkızeten (mely általában több radioaktív elemet 

tartalmaz, mint más kızetek) képzıdött talaj, illetve az ebbıl elıtörı forrásvizek 

aktivitását vizsgáltam. Meghatároztam továbbá a talajra jellemzı exhalációs 

együtthatót, mely megadja, hogy a 226Ra - ból keletkezı 222Rn hány százaléka tud 

kijutni a talajból a pórustérbe. 

Vízmintát összesen három helyrıl tudtam venni, míg emellett öt különbözı 

helyrıl származó talajmintát vizsgáltam. 

A két szabad kifolyású forrás eredményeit külön választom a csapból vett 

vízmintáétól, mert azok aktivitása jelentısen eltér. A források radon - 

aktivitáskoncentrációinak átlaga: 37,1 Bq/l, a csapból folyó vízé pedig: 4,5 Bq/l, mely a 

magyarországi határértéktıl jócskán elmarad. A csapból nyert víz aktivitása 

valószínőleg azért is ilyen alacsony mert egy tartályból jut ide, amely egy természetes 

forrásból táplálkozik ugyan, de ha elegendı ideig áll benne a víz, akkor a radon nagy 

része elbomlik. 

A talaj radioaktivitását nagy részben a 40K, 226Ra, 232Th, 238U adja. Ezek mind 

természetes eredetőek. Viszont minden mintában jelentıs mennyiségő 137Cs izotópot 

találtam, ami csak mesterséges eredető lehet, hazánkban fı forrása a csernobili baleset. 

Méréseim során a fontosabb izotópok átlagértékeire a következı eredményeket kaptam: 

- a cézium átlagos aktivitáskoncentrációja: 32,5 Bq/kg. 

- a 40K átlagos aktivitáskoncentrációja: 276 Bg/kg 

- a rádium esetében pedig: 29,5 Bq/kg. 

Ezek közül a legfontosabb a cézium, mert ennek a koncentrációja haladja meg 

jelentısen az átlagos értéket (4,5 Bg/kg). Dúsulásának oka lehet a csernobili radioaktív 

felhıbıl hullott csapadék. de erre  vonatkozó adataim nincsenek. Nagyobb 

koncentrációk a hegytetı környezetében alakultak ki, valószínőleg azért, mert a 

csapadékvízzel nem mosódik ki a alacsonyabban fekvı részekre. 

Vizsgálódásom harmadik tárgya a talaj exhalációs együtthatójának meghatározása 

volt, ami azt adja meg, hogy a talajszemcsékben keletkezı radon hány százaléka jut ki a 

szemcsék közül. 
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