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A radon…

• Színtelen, szagtalan, természetes eredetű, 
radioaktív nemesgáz

• Csak műszerrel detektálható
• Rendszáma Z=86, elektronszerkezete 

[Xe] 4f145d106s26p6

• Sűrűsége 9,73 g/cm3, amely hétszer 
nagyobb, mint a levegő sűrűsége.



Radon keletkezik

• mindhárom fellelhető, földkérgi eredetű, 
természetes radioaktív (238U, 235U és a 
232Th) bomlási sorban.

238U → … → 226Ra → 222Rn (radon)

235U → … → 223Ra → 219Rn (aktinon)

232Th → … → 224Ra → 220Rn (toron)



Természetes radon izotópok

222Rn 219Rn 220Rn
3,823 d 4 s 56 s

Felezési idők:

A továbbiakban a RADON kifejezést 
használjuk!



A radon keletkezése és bomlása



A 226Ra előfordulása…

• Talajban, kőzetekben
• Vízben (felszíni, felszín alatti)
• Egyes növényekben
• Építőanyagokban

Minden előfordulás esetében radon keletkezik.



A radon előfordulása…

• Levegő:
– Talajgázban: kBq/m3 nagyságrendű
– Légkörben: Bq/m3 nagyságrendű

• Természetes vizek:
– Felszín alatti: kBq/m3 - néhányszor 100 kBq/m3

– Felszíni: jóval kisebb



Egészségügyi hatások

• Felfedezése uránbányászok betegségi 
statisztikáiból

• a rövid életű bomlástermékeinek 
belégzéséből eredő tüdőrákkeltő hatás 
ismert elsősorban

• Porszemcséken adszorbeálódott részecskék 
belélegzése sugározza be a tüdőszövetet

• Alfa-bomlás LET értéke nagy



Egészségügyi hatások
• Radon sugárterhelés = konc. · idő [J/m3s]
• A radon bomlástermékek belégzéséből eredő

kockázat a halálos kimenetelű tüdőrák kialakulási
valószínűsége.

• dózisátszámítási tényezőt indokolt használni:
1 mJm-3h = 1,43 mSv

• 16/2000. EüM rendelet: munkavállalók radontól
származó sugárterhelése vonatkozásában a 
cselekvési szint 1000 Bq/m3



Radon detektálása

• Nyitott ionizációs kamra (aktív, diffúz)
• Lucas-cella, szcintillációs detektor ZnS(Ag)
• Bomlástermékek mérése és számítás, 

papírszűrőn történő átszívás

Aktív detektorok:

Abban az esetben célszerű használni, ha rövid idejű, 
gyors eredményt szolgáltató mérésre van szükség, 
és/vagy kifejezetten célunk a gyors változások mérése



Radon detektálása

• Szilárdtest nyomdetektor (SSNTD - Solid 
State Nuclear Track Detector)

• Aktív szenes mintavevők módszere
• „elektret" detektorok

Passzív mérési módszerek

Nagy előnyük, hogy viszonylag olcsók, könnyen 
kezelhetők és általában kis méretűek. Nem 
igényelnek áramforrást. A hosszabb mérési idővel 
kiküszöbölhetők a napi, illetve szezonális változások.



Kutak, fúrások tesztelése
Projekt azonosító száma: GOP-1.3.1-08/1-2008-0006
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Kutak, fúrások tesztelése
Detektor vásárlás:
• Genitron Instruments ionkamra
• Előerősítő és jelformáló elektronika



Kutak fúrások tesztelése

Rn bomlástermékek

α-részecskék

Rn



Alkalmazási lehetőségek

• Elsősorban termálfürdők
• Más felszín alatti vizekkel dolgozó üzemek:

– Vízművek
– Vízkivételi helyek stb.

• Légköri radonkoncentráció mérések
• Hosszú távú monitoring tevékenység
• Földtani alkalmazási lehetőségek



Alkalmazási lehetőségek

Energiatakarékos házak:
Az energiatakarékos házak környezetüktől való
izolációjuk miatt különösen fontos a radon 
koncentráció folyamatos nyomon követése. A ritka 
(vagy nem végzett) szellőzetés miatt ugyanis a radon 
és leányelemei rendkívüli mértékben bedúsulhatnak. 
A radonkoncentráció (és egyéb paraméterek) mérése 
alapján akár a szellőztetés is szabályozható lehetne. 



KÖSZÖNÖM A FIGYELMET!

www.karotazs.hu

Az előadáson bemutatott fejlesztésekhez ifjú
kutatók jelentkezését várjuk!


