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Bevezetés, célkitűzés 

“Csak ha leereszkedünk a szakadék legmélyére, 
akkor találjuk meg az élet kincseit. 
Ahol összerogysz, 
ott lapul a kincs. 
Amit keresel, az éppen abban a barlangban rejlik, 
ahová félsz belépni.” 
(Joseph Campbell) 

A radon változó koncentrációban szinte mindenhol megtalálható környezetünkben. 

Jelentőségét egészségre gyakorolt hatásának köszönheti, ugyanis nagy mennyiségben 

bizonyítottan növeli a tüdőrák kialakulásának kockázatát (DARBY et al., 2005). 

Tanulmányozása, vizsgálata, mérése ezért kiemelt fontosságú. Időnk döntő hányadát zárt 

terekben töltjük, ezért a legtöbb kutatás belterek radiometriai felmérésére irányul (pl.: TÓTH 

et al., 1998; KARPINSKA et al., 2004; GILLMORE et al., 2005; SOMLAI et al., 2006; KHAN et al., 

2008). 

Doktori kutatásaim során Budán, a Pál-völgyi-barlangban és a jelenleg legnagyobb ismert 

aktív hévizes barlangban, a karsztvíz szintjében ma is formálódó Molnár János-barlangban 

végeztem méréseket. 

Az eredmények információval szolgálnak a barlangok, mint természetes objektumok 

radioaktivitásáról, magának a barlangi levegőnek a radonkoncentrációjáról - ami bizonyos 

esetekben kiemelkedően nagy lehet -, annak időbeli változásairól, a barlangban megtalálható 

anyagok (kőzetek, barlangi agyag) radioaktív izotóptartalmáról és a radon kibocsátási 

képességéről. A külső meteorológiai paraméterek és a barlangi levegő radonkoncentrációja 

közötti összefüggés a barlang és környezete közötti viszonyról szolgál információval. Ezek az 

adatok értékesek lehetnek a barlangkutatásban, segíthetnek megérteni a legtöbbször bonyolult 

barlangi járatok légmozgásának jellemzőit; illetve a radonról szerzett esetleges új ismereteink 

felhasználhatók és beépíthetők az alkalmazott kutatások (pl. lakossági mérések) során is. 

Doktori kutatásom fő célja a radonkoncentráció időbeli változásainak vizsgálata, a barlangi 

levegő radonkoncentrációjában megfigyelhető hosszú (évszakos)- és rövidtávú (napszakos) 

változások leírása, azok okainak felderítése, illetve a radonkoncentráció és más környezeti 

(meteorológiai) paraméterek közötti kapcsolatok felderítése. Emellett – a barlangokra 

jellemző –, általában kiemelkedően nagy radonkoncentráció földtani forrásának 

meghatározását is elvégeztem.  A kutatás során lehetőségem nyílt a két budai-hegységi 

barlang összehasonlítására a rájuk jellemző radonszint, valamint a bennük található agyagos 

kitöltés radonkibocsátási képessége és 238U, 232Th illetve 226Ra tartalma alapján. 
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Alkalmazott vizsgálati módszerek 

A radonkoncentráció forrásának meghatározása érdekében több mérési ponton mintavétel 

(barlangi agyag, csepegő víz), illetve egyéb mérés (barlangi agyag pórusainak 

radonkoncentrációja, levegő radonkoncentrációjának rövid távú mérése RAD 7 radon 

detektorral, levegő radonkoncentrációjának hosszú távú mérése passzív nyomdetektorral több 

ponton, párhuzamosan) történt. A beszivárgó vizek radonkoncentrációját 

folyadékszcintillációs spektrometriával, a barlangi agyagok fajlagos 226Ra, 232Th, 40K 

aktivitását gamma spektroszkópiával, radon kibocsátását radon akkumulációs edénnyel és 

RAD 7 radon detektorral határoztam meg. A begyűjtött, majd porított agyag- és 

kőzetmintákat röntgen pordiffrakció analízissel, a 0,25-0,125 mm közötti átmérőjű 

szemcsékből készített vékonycsiszolatokat pásztázó elektronmikroszkóppal vizsgáltam. 

A barlangi levegő radonkoncentrációjának időbeli változásait ionizációs kamrával működő 

AlphaGuard radonmonitorral vizsgáltam másfél éven keresztül 1 órás integrációs időközzel. 

Ezzel párhuzamosan a hőmérséklet, légnyomás és páratartalom értékeit egy-egy FWS 20 

meteorológiai állomás rögzítette a barlang egy huzatos pontján és a barlangon kívül. 

Tudományos eredmények 

(1). Megállapítottam, hogy a barlangi agyag fajlagos 226Ra, 232Th és 40K aktivitása 

(226Ra:~20-40 Bq/kg, 232Th:~10-30 Bq/kg és 40K:~100-400 Bq/kg), radon és toron 

kibocsátása, illetve a póruslevegő radonkoncentrációja alapján is átlagos talajokra jellemző 

értékeket mutat, azonban még ezzel együtt is jóval meghaladja az alapkőzetre (mészkő, 

márga) jellemző értékeket (226Ra:~10 Bq/kg, 232Th:~2-5 Bq/kg és 40K:~10-35 Bq/kg). Ezek 

alapján a barlangi levegő radonkoncentrációjának forrásaként a barlangi agyagos üledéket 

határoztam meg, annak 226Ra tartalma és radon kibocsátása alapján. 

(2). Kimutattam, hogy különbség figyelhető meg a márgán és mészkövön képződött agyagok 

radon kibocsátása között, a márga erősebb radonkoncentráció forrás, a különbség a mérési 

hiba kétszerese (a mészkövön képződött agyagok radon kibocsátásának átlaga 15,5 mBq/kgh, 

márgán képződött agyagé 90 mBq/kgh). A barlangi radonkoncentráció értékének 

kialakulásában a márga radon kibocsátásának nagyobb hozzájárulását támasztja alá a Pál-

völgyi-barlang és a Molnár János-barlang levegőjében mért radonkoncentráció különbsége, a 

Pál-völgyi-barlang Budai Márgába nyúló szakaszáról származó agyagminta radon 

kibocsátása, illetve a Pál-völgyi-barlangban a radonkoncentráció térbeli eloszlására irányuló 

vizsgálat eredménye. A különbség a márga más szemcseméret eloszlásával magyarázható, 
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több benne a kisebb átmérőjű szemcse ezért nagyobb fajlagos felülettel rendelkezik így 

nagyobb felületen történik a radon kibocsátás. 

(3). Megállapítottam, hogy a Pál-völgyi-barlangba beszivárgó csepegő vizek 

radonkoncentrációjában megfigyelhető egy évszakos periodicitás. A vizek oldott 

radontartalmára téli minimum és nyári maximum értékek jellemzők mind a négy mérési pont 

esetében. A vizek és a levegő radonkoncentrációja egymással nincsenek egyensúlyban. Az 

arányok mindig nagyobbak az egyensúlyinál (barlangi körülmények között ~0,23-0,27), 

értékük 0,4-8 tartományba esik. Ez azt jelenti, hogy a Pál-völgyi-barlangban a levegő és a 

csepegő vizek radontartalma egymással nincs egyensúlyban, az arány a víz irányába tolódik 

el, vagyis a víz nagyobb radonkoncentrációval rendelkezik. Azonban mivel a barlangba 

beszivárgó vizek térfogata a levegő térfogatához képest elhanyagolható, a víz 

radonkoncentrációja a levegő radonkoncentrációját nem, vagy nem számottevően 

befolyásolja. 

(4). Megerősítettem, hogy a barlangi radonkoncentráció időbeli változását befolyásoló 

legfontosabb tényező a külső hőmérséklet és meghatároztam a radonkoncentráció és külső 

hőmérséklet közötti Pearson-féle korrelációs koefficienst, amelynek értéke a 2009. 10. 27-

2011. 02. 22. közötti időszakban a Pál-völgyi-barlang 2. mérési pontján 0,76 (R). Ez az érték 

megfelel a nemzetközi irodalomból ismert barlangi radonkoncentráció és külső hőmérséklet 

közötti korrelációs koefficiens értékeknek (R=0,6-0,75). 

(5). Megállapítottam, hogy a barlangi levegő radonkoncentrációja és a külső hőmérséklet 

közötti korreláció értéke nem konstans, a lineáris kapcsolat a két tényező között télen 

nagyobb, mint a nyári időszakban. Értéke (óránkénti radonkoncentráció és hőmérséklet 

közötti korrelációs koefficiensek havi átlagértékei) a július-szeptember időszakban a 

legkisebb (0,3;-0,4), szeptemberben és októberben ugyanakkora, azonban ellentétes előjelű. 

A legnagyobb korrelációs koefficiens értéket (0,7) decemberben tapasztaltuk. 

(6). Megerősítettem, hogy ha a külső hőmérséklet kisebb, mint a barlang állandó 

hőmérséklete, akkor a levegő kívülről befelé áramlik, ezért a barlangban kis 

radonkoncentráció alakul ki, fordított esetben a kihúzó légáramlat miatt a levegő a barlangból 

kifele áramlik, friss levegő pedig csak a réseken, repedéseken keresztül érkezik, ezért a 

barlangi levegő radonkoncentrációja megnő. Kimutattam, hogy a barlangi és a külső 

hőmérséklet közötti különbség hatására kialakuló légmozgás (amely a barlangban a 

radonkoncentráció szezonális változásáért felelős) iránya a Pál-völgyi-barlangban 10-11 °C, a 
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Molnár János-barlangban 21 °C-os külső hőmérsékletnél fordul meg. Ennek köszönhetően a 

Molnár János-barlangban a kihúzó légáramlat rövidebb ideig tart, mert a területre jellemző 

hőmérséklet ritkábban emelkedik 21 °C fok, mint 10-11 °C fölé. 

(7). Kimutattam, hogy a barlangi levegő radonkoncentrációjára az évszakos periodicitás 

mellett 24 órás (napszakos), és 12 órás változás is jellemző. A határozott napi periodicitás a 

külső hőmérséklet 24 órás periodicitásával függ össze. A 12 órás változás feltételezéseink 

szerint az árapály jelenséggel magyarázható. A szilárd kéreg árapálydeformációja a kőzetek 

és a kőzeteket kitöltő/borító agyagok radon kibocsátására is hatást gyakorol, ami így a 

barlangi levegő radonkoncentrációjának változásaiban is megfigyelhető és okozhat 12 órás 

változást. 
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