
26 Bányászati és Kohászati Lapok � BÁNYÁSZAT 137. évfolyam, 6. szám

Bevezetés

Napjainkban egyre nagyobb szerepet kap a ter-
mészetes eredetû radionuklidoktól származó sugárter-
helés felmérése, korlátozása. Mint többen rámutattak,
a barlangokban, illetve nagy 226Ra-tartalmú kõzetek,
ásványok föld alatti bányászata esetén a légtér magas
radonkoncentrációjára kell számítani.

A korábbi nemzetközi tapasztalatokra és az EU
ajánlására alapozva 2003. január 1-tõl Magyarországon
is elõírják a munkahelyek radonkoncentrációjára vo-
natkozó korlátot, külön kiemelve a föld alatti munka-
helyeket, mint potenciális veszélyforrásokat. Ezért látta
a Mangán Kft. szükségesnek egy ellenõrzõ vizsgálat-
sorozat elvégzését, amely szerencsés módon jól illesz-
kedik a Veszprémi Egyetem Radiokémiai Tanszékének
kutatási programjába.

Munkánk során, egy éven keresztül az úrkúti man-
gánércbányában a bányalevegõ radonkoncentrációját
vizsgáltuk, mivel korábbi földalatti területeken végzett
mérések eredményeibõl várható volt, hogy jelentõsebb
eltérések is jelentkezhetnek a különbözõ hónapok ér-
tékei között [1]. Az átlagos havi radonkoncentráció
meghatározására szilárdtest nyomdetektoros mérési
módszert alkalmaztunk kilenc rögzített mérési ponton,
melyek a munkaidõn kívüli radonmennyiséget is detek-
tálták, illetve öt darab, a csapatvezetõk illetve szivattyú-
kezelõk által hordott mérõeszköz alkalmazásával,
melyek csak a munkaidõre vonatkozóan adtak infor-
mációt a radon koncentrációjáról. A radonkoncentrá-
ció napi ingadozásának tanulmányozása és a nyomde-
tektoros mérések eredményeinek ellenõrzése érdeké-
ben, eltérõ hónapokban egy-két hetes idõ intervallu-
mokban folyamatos méréseket is végeztünk.

A minél pontosabb dózisbecslés érdekében mértük
a radon leányelemeinek (bomlástermékeinek) kon-
centrációját is, majd számítottuk az egyensúlyi faktort.
Az egyensúlyi faktor és az átlagos radonkoncentrációk
birtokában becsültük a munkavégzõk radontól szárma-
zó sugárterhelését. Továbbá bányából származó kõzet-
és a külszíni tározókból származó iszapminták gamma-

spektrometriai elemzését is elvégeztük, egyrészt az
esetleges építõipari alapanyagként való hasznosítás
szempontjából, másrészt a radon anyaelem (226Ra) kon-
centrációjának meghatározása érdekében.

A radon fontosabb fizikai, kémiai tulajdonságai

A radon színtelen, szagtalan nemesgáz, forráspont-
ja -62 oC, olvadáspontja -71 oC. A radonnak három ter-
mészetes radioaktív izotópja van: a radon (222Rn, régeb-
bi nevén rádiumemanáció) az 238U bomlási sorának
tagja. A toron (220Rn, régebbi nevén tóriumemanáció) a
tórium bomlási sor tagja és az aktinon (219Rn) az 235U
bomlási sor tagja (1. táblázat).

Jelen munkában csak a 222Rn izotóp aktivitáskon-
centrációját vizsgáltuk, így a továbbiakban a radon név
alatt mindig ezt az izotópot fogjuk érteni.

A munkahelyi radon-koncentráció szabályozása

Magyarországon az említett 16/2000 (VI. 8.) EüM
rendelet munkahelyekre éves átlagban az 1000 Bq/m3-
es radon-koncentráció értéket, mint cselekvési szintet
határozza meg, ami 0,4-es egyensúlyi faktor, és 2000
óra/év munkaidõ esetén 6,3 mSv/év sugárterhelést
jelent. [2]

Mérési és számítási módszerek

Folyamatos radonmérés

A radonkoncentráció változásának dinamikáját né-
hány hétig folyamatos üzemmódú radonmérõ eszközök-
kel ellenõriztük. Méréseinknél Radim5 WP és PYLON
AB-5 CPRD radon-monitorokat használtunk, amelyek
az órás átlagértékeket rögzítették memóriájukban.

A Radim5 WP kifejezetten barlangi körülmények
közötti radonvizsgálatra kifejlesztett, félvezetõ detek-
torral ellátott eszköz. Ennek megfelelõen egyszerû
kivitelezésû, nedvesség- és por-, bizonyos mértékig
ütésálló, kijelzõ nélküli, egyetlen nyomógombbal vezé-
relhetõ mérõmûszer, amely tulajdonságok alkalmassá
teszik bányabeli körülmények közötti alkalmazásra is.

Természetes eredetû sugárzások vizsgálata az úrkúti
mangánércbányában

KÁVÁSI NORBERT okl. környezetmérnök � SOMLAI JÁNOS okl. vegyészmérnök �
KOVÁCS TIBOR okl.vegyészmérnök (Veszprémi Egyetem, Radiokémiai Tanszék, Veszprém)�

VIGH TAMÁS okl. bányamérnök (Mangán Kft., Úrkút)

A szerzõk a mangánércbánya föd alatti térségeiben
lévõ radonkoncentráció mérési és számítási módszere-
it ismertetik. Tényleges mérések alapján megállapítják
a radon szezonális, valamint napi ingadozásait.
Kiemelik annak fontosságát, hogy a bányatérségekben
folyamatos odafigyelés szükséges, annak ellenére, hogy
az úrkúti mangánércbányában sugárvédelmi bea-
vatkozásra nincs szükség, és a terület biztonságos.
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Az AB-5 hordozható, adatgyûjtésre alkalmas mérõ-
egység, amely igen széles körben alkalmazható különbö-
zõ típusú radioaktív bomlásokmérésére. Az egyes alkal-
mazások közvetlenül beállíthatóak az AB-5 billentyûze-
tén keresztül (radon, toron gáz mérése, alfa, béta sugár-
zó leányelemek mérése stb.). Vizsgálataink során
CPRD-vel (Continuous Passive Radon Detector) fel-
szerelve alkalmaztuk, amely szcintillációs réteggel
bevont diffúziós kamra.

Passzív radonmérés szilárdtest nyomdetektorral

A szilárdtest nyomdetektorok a radonmérések terü-
letén a legszélesebb körben alkalmazott mérési eszkö-
zök, ami elsõsorban olcsó, egyszerû és mechanikai érte-
lemben ellenálló kivitelüknek köszönhetõ. A mérés
alapelve az, hogy a radongáz diffúzióval egy kamrába
jut, ahol az általa és leánytermékei által kibocsátott alfa-
részecskék a detektorlemez felületébe csapódnak. A ki-
alakuló nyomsûrûség arányos a detektoron kívüli légtér-
ben lévõ radonaktivitás-koncentráció idõintegráljával. A
látens nyomokat NaOH-dal végzett maratással lehet lát-
hatóvá, majd mikroszkóppal és kamerával kiértékelhe-
tõvé tenni.

Egyensúlyi faktor és mérése

Az egyensúlyi faktor az alfa-sugárzó leányelemek
koncentrációjának arányát fejezi ki a radon koncentráci-
ójához viszonyítva. Mértékegység nélküli viszonyszám,
értéke 0 és 1 között mozoghat. Mérését PYLON WLX
típusú mûszerrel hajtottuk végre, mely nem az egyensú-
lyi faktort méri közvetlenül, hanem a munka szintet
(Working Level, WL). A WLX mérõrendszer ipari, bá-
nyabeli, petrolkémiai és laboratóriumi használatra egy-
aránt alkalmazható. Félvezetõ detektorral felszerelt
többcsatornás (255) analizátorának energia szelektivitá-
sa alkalmassá teszi a munkaszint meghatározására, le-
ányelemek radioaktív bomlásának mérése révén.

Számítási módszerek

Egyensúlyi ekvivalens koncentráció (EEC) és az
egyensúlyi faktor (F) számítása

Mivel egy munkaszint (WL) olyan 3700 Bq/m3-es
radonkoncentrációnak felel meg, ahol az összes leány-

termék a levegõben található
(EEC vagyis egyensúlyi ekvi-
valens koncentráció), a mûszer
által jelzett WL értékekbõl a
következõképpen számoltuk az
EEC értéket:

EEC =WL× 3700
Az egyensúlyi faktor pedig

az egyensúlyi ekvivalens kon-
centráció és a radonkoncentrá-
ció (CRn) mért óránkénti átlagá-
nak hányadosa

F = EEC

A sugárterhelés számítása

Az egyensúlyi faktor (F) és a mért radonkoncentrá-
ció (CRn) ismeretében a sugárterhelés (lekötött effektív
dózis) számítása az alábbi összefüggéssel történt:

E = CRn × F× T ×D
ahol:
E � effektív dózis (Sv)
CRn � mért radonkoncentráció (Bq/m3)
F � egyensúlyi faktor
T � tartózkodási idõ (h)
D � dózis konverziós tényezõ

(7,9×10-9 Sv/((Bq/m3)×h))
Amennyiben dózis meghatározás a cél, a radonkon-

centráció mérésére nem igazán volna szükség, hiszen az
ekvivalens koncentrációból számítható a sugárterhelés
EEC = F × CRn. De mivel nem állnak rendelkezésünk-
re hosszabb vizsgálat ekvivalens koncentrációinak
adatai, így az egyensúlyi faktor átlagára, és a radonakti-
vitás koncentráció szorzatára kell hagyatkoznunk.

Mérési és számítási eredmények

Folyamatos mérések eredményei

Az 1. ábrán a radon koncentrációjának március hó-
napban mutatott napi ingadozásait tanulmányozhatjuk
közel két hetes intervallumban. Az ábrán jól kivehetõ le-
töréseket láthatunk, amelyek mindkét görbén szinte tel-
jesen azonos idõben valósulnak meg, ami a szellõztetõ
rendszer radoncsökkentõ hatását demonstrálja. A bá-
nyában amunkavégzés jelenleg egymûszakban történik,
így a szellõztetõ rendszer mûködése behatárolható, ami
nyomon is követhetõ a feldúsuló radongáz mennyiségé-
bõl. A kisebb radonkoncentrációk mindkét esetben a
szellõztetõ rendszer mûködésekor voltak mérhetõek,
míg a rendszer lekapcsolásakor azonnali növekedés ta-
pasztalható. Az ábrán a hétvégék is kiválóan láthatók,
amikor is a munkaleállás miatt csak a természetes át-
húzó szellõzés következében lehetséges a radongáz
szintjének ingadozása. Ebben az idõtartamban a ra-
donkoncentráció munkavédelmi szempontból nem volt
túl jelentõs, mivel mindkét vizsgálati ponton mun-
kaidõben általában 200 Bq/m3 alatt mozgott, sõt a szi-

Bomlási sor Urán Tórium Katínium
Tömegszám kód 4n+2 4n 4n+3

Hosszú életû elem és 238U 232Th 235U
felezési ideje 4,5 x 109 év 1,4 x 1010 év 7,1 x 108 év

Rádium anyaelem és 226Ra 224Ra 223Ra
felezési ideje 1622 év 3,6 nap 11,7 nap

Radon izotóp és 222Rn (radon) 220Rn (toron) 219Rn (aktinon)
felezési ideje 3,8 nap 55,6 mp 3,9 mp

Potenciális alfaenergia
a rövidéletû bomlási sorban 19,2 MeV 20,9 MeV 20,8 MeV
Stabil végmag 206Pb 208Pb 207Pb

Bomlási sorok radonnal kapcsolatos legfontosabb jellemzõinek
összefoglalása 1. táblázat

CRn
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vattyúkamrában még a 100Bq/m3-t sem érte el. Mivel a
hivatkozott EüM rendelet sem a mérési módszerre,
sem a mérés idõtartamára nem tartalmaz elõírást, vizs-
gálódásainkat akár be is fejezhettük volna, de korábbi,
barlangban végzett méréseink tapasztalata alapján
gyanítottuk, hogy nyári hónapokban lehetséges lehet
nagyobb radonszintek kialakulása is, amit a 2. és 3. áb-
rán látható eredmények bizonyítottak is.

A két ábra mérési eredményei alapján megállapít-
ható, hogy amelegebb nyári hónapokban jóval nagyobb
radonkoncentrációk is elõfordulhatnak, a hidegebb
márciusi hónaphoz viszonyítva. Látható,
hogy a szellõztetési rendszer leállítása után
akár a 2000 Bq/m3, illetve afölötti értékek ki-
alakulása sem ritka. A 3. ábra szerint hétvé-
geken is lehet a radon mennyiségében inga-
dozás, ami egyértelmûen a már említett ter-
mészetes szellõzés hatásának tudható be. A
szezonális váltakozásra magyarázatként elsõ-
sorban a bányabeli és a külsõ környezet kö-
zötti hõmérséklet különbségek által létreho-
zott légáramlás jöhet szóba. A bányában a
levegõ hõmérséklete nagyjából állandó, 15 oC
körül ingadozik. Ennek következtében hide-
gebb hónapokban, amikor is a külsõ hõmér-
séklet ez alá süllyed, a melegebb és így köny-
nyebb bányabeli levegõ a kéményhatásnak
megfelelõen kifelé igyekszik, természetes
légcirkulációt hozva létre, ami friss, radon-
gázban szegény levegõt juttat a bányába, il-
letve a radonban gazdagabb belsõ levegõt ki-
felé mozdítja. Ez egyben növeli a szellõztetõ
rendszer radoncsökkentõ hatását. Amennyi-
ben a külsõ hõmérséklet meghaladja a 15 oC-
ot, a belsõ levegõ már hidegebb, vagyis
sûrûbb lesz a külsõhöz képest, vagyis a ter-
mészetes légmozgás egyre csökken, így ra-
doncsökkentõ hatása sem érezhetõ, nagyobb
radonkoncentrációk kialakulására van lehe-
tõség. A 3. ábrán látható, hogy a hétvégén
tapasztalható volt a természetes légmozgás-
ból eredõ hatás, de az 1500 Bq/m3 alá nem
nagyon tudta a bányabeli radonkoncent-
rációt leszorítani. A szellõztetõ rendszer

üzemelése esetén 500±47 Bq/m3

volt a minimum, amit el lehetett
érni, míg júliusban a 2. ábra alapján
ez 250±23 Bq/m3 körül ingadozott.

A fentiekbõl az is következik,
hogy a nem telepített mûszakhar-
madokban, illetve hétvégén a külön-
szellõztetett bányatérségek (termelõ
munkahelyek) levegõjének radon-
koncentrációja a telepített mûszak
megkezdésekor még relatíve nagy.
A kapott eredményeket felhasz-
nálva a kapcsolóórával automatizált
indítású fõ- és különszellõztetõ
rendszer indítási idõpontját a mû-
szakkezdés elõtt 2 órával javasoltuk

meghatározni. Ezt az intézkedést a bányaüzem ve-
zetõsége meghozta, így az éves dózisátlagot tovább le-
het csökkenteni.

Nyomdetektoros mérések eredményei

A folyamatos mérések eltérõ eredményei alapján
szükségesnek láttuk, hogy egy teljes éven keresztül vizs-
gáljuk a radon koncentrációját a bánya különbözõ
pontjain, illetve, hogy egyes termelõ csapatok min-
denkori csapatvezetõi, valamint az éjszakai mûszakhar-

1. ábra A radonkoncentráció változása a +175 mBf szinti szivattyúkamrában
és a +245 mBf szinti fõkihúzó légáramban március hónapban

2. ábra A radonkoncentráció napi változása a +192 mBf osztószint
különszellõztetett szakaszán július hónapban

3. ábra A radonkoncentráció napi változása a +192 mBf osztószint
áthúzó szellõztetésû szakaszán, 2003. augusztus hónapban
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madban telepített szivattyúke-
zelõk is el legyenek látva radon-
mérõ eszközökkel. Ehhez szi-
lárdtest nyomdetektorokat alkal-
maztunk, melyeket havi rend-
szerességgel cseréltünk és érté-
keltünk, és amelyek így a havi át-
lagos radonkoncentrációk alaku-
lásáról adtak felvilágosítást.

A 4. ábrán látható, hogy kilenc
állandó mérési ponton vizsgáltuk
a havi radon koncentrációkat. Eb-
bõl az áthúzó légáramban két
vizsgálati pont helyezkedik el, a 9-
es és a 10-es. Az 5. ábrát tanulmá-
nyozva ez megmutatkozik a mé-
rési eredményeken is, mivel ezen
pontok eredményein kiválóan
megfigyelhetõ a radon mennyi-
ségének hónapoktól, illetve évszakoktól való függése. Külön szellõztetett bányatérségekbe telepített pon-

tokon ez nem tükrözõdik teljesen tisztán,
mivel a szellõztetõ berendezés mûködtetésé-
tõl, teljesítményétõl függenek az ott kialaku-
ló radonkoncentrációk. A kiugróan nagy jú-
niusi értékek még magyarázatra szorulnak.

A 6. ábrán a munkavégzõk által munka-
idõben hordott detektorok eredményeit ta-
nulmányozhatjuk. A detektorok munkavég-
zést követõen egy ellenõrzötten kis radon
koncentrációjú (20±8 Bq/m3) térben lettek
elhelyezve, amivel az eredményeket korrigál-
tuk. Szezonalitás nem figyelhetõ meg egyik
esetben sem, hiszen a szellõztetõ rendszer
munkaidõben a kialakuló radon mennyisé-
gét nagyban befolyásolja. Emellett figyelem-
mel kell lennünk arra is, hogy a bányászott
ércek radioaktív anyagtartalma is eltérõ, így
az egyes munkahelyeken eleve eltérõ lehet a
maximálisan kialakuló radonszint, valamint,
hogy a munkavégzõk mozgása következ-
tében azok eltérõ radontartalmú helyeken
tartozódhatnak eltérõ idõintervallumban.

Emiatt ezen eredményeket csak
sugárvédelmi szempontból
szabad figyelembe vennünk.

Mivel a végrehajtási rende-
let pontosan nem rendelkezik a
radon mérésének módszerérõl
és idõtartamáról, mind a rögzí-
tett mérési pontok, mind a
munkavégzõk által munkaidõ-
ben hordott detektorok éves
eredményeit összesítettük a 2.
és a 3. táblázatban. Látható,
hogy az elõírt átlagos 1000
Bq/m3-es szint túllépése egyik
esetben sem következik be, sõt
a 3. táblázat eredményei alapján
elmondható, hogy munka-

4. ábra: A nyomdetektorok telepítési helyei

5. ábra: Telepített detektorokkal mért havi átlagos radonkoncentrációk

6. ábra:Mobil detektorokkal mért havi átlagos radonkoncentrációk
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idõben az évi átlagos radonkoncentráció maximálisan
csak 600 Bq/m3-t közelített meg. Ez azért nagyon
fontos, mert a munkavégzõk sugárterhelésekor ér-
telemszerûen azon eredményekkel kell a dózisbecslést
elvégezni, amelyek az ott tartózkodás idõtartamára
vonatkoznak.

Egyensúlyi faktor

A végrehajtási rendelet az egyensúlyi faktorra
vonatkozóan 0,4-es értéket ad meg, ami lakóépületek
esetén valóban kiválóan alkalmazható [3, 4, 5], de
bányabeli területek esetén az eltérõ levegõminõségi
paraméterek (hõmérséklet, páratartalom, aeroszol
méretek és azok koncentrációja stb.) ezt jelentõsen
befolyásolhatják [6, 7]. Ezért szükségesnek láttuk
megvizsgálni az egyensúlyi faktort is, amely vizsgálat
eredményei a 7. ábrán láthatók. A közel kéthetes
mérések szerint munkaidõben az átlagos egyensúlyi
faktor 0,57, teljes idõtartamra vonatkozóan pedig
0,58-nak adódott, ami jelentõsen meghaladja az aján-
lott 0,4-es értéket. Az, hogy a munkaidõ és a teljes
idõ egyensúlyi faktora között nincs eltérés, igen
érdekes, és további vizsgálatokat igénylõ kérdés, mi-
vel a nagyteljesítményû szellõztetõrendszernek elvi-
leg jelentõsen meg kellene változtatnia az aeroszol
összetételt a bánya levegõjében, ami az egyensúlyi
faktor egyik fõ befolyásoló tényezõje. Ezen ered-
ményeket a mérés aránylag rövid idõtartama miatt
fenntartásokkal kell kezelnünk, mindenesetre a
figyelmünket felhívja arra, hogy bányabeli terü-
leteken az egyensúlyi faktor vizsgálata elengedhe-
tetlen.

A munkavégzõk dózisbecslése

A sugárterhelés számítását leíró egyenlet alapján
megállapítható, hogy a dózisbecslés végrehajtása esetén
három alapvetõ paraméter igényel odafigyelést. A su-
gárvédelmi szempontból kockázatosnak minõsülhetõ
munkahelyen eltöltött tiszta munkaidõ, az ekkor mér-
hetõ egyensúlyi ekvivalens radonkoncentráció és a
dóziskonverziós tényezõ.

7. ábra:Március hónapban az egyensúlyi faktor és az egyensúlyi ekvivalens koncentráció a kihúzó légáramban.
A mérések naponta azonos idõpontban történtek

Éves átlagos Hiba
Mérési pont radonkoncentráció [Bq/m3]

[Bm/m3]
1 324,9 ± 31,6
2 358,2 ± 33,9
3 399,7 ± 40,5
5 406,3 ± 41,2
6 593,1 ± 61,9

3. táblázat Évi átlagos radonkoncentrációk munkaidõre
vonatkozóan

Mérési pont Éves átlagos Hiba
Radonkoncentráció [Bm/m3] [Bq/m3]

4 793,8 ± 80,1
7 574,6 ± 49,8
8 983,9 ± 102,5
9 755,7 ± 79,5
10 593,2 ± 62,3
11 717,1 ± 72,9
12 969,7 ± 94,8
13 967,2 ± 101m4
14 996,8 ± 99,8

2. táblázat Évi átlagos radonkoncentrációk a mangán-
ércbánya különbözõ munkaterületein
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Bányabeli viszonyok esetén a tartózkodási idõ
meghatározása nem jelent különösebb problémát,
hiszen a munkavégzõk a be- és kiszállást leszámít-
va folyamatosan a munkahelyeken tartózkodnak.
Az egyensúlyi ekvivalens radonkoncentráció
mérése hosszabb idõ esetén már komolyabb prob-
lémát jelent, a szükséges mûszerezettség költsége
miatt. Ezért nemzetközi gyakorlatban az olcsób-
ban megoldható radonmérésre koncentrálnak, és
az egyensúlyi faktort általában irodalmi adatokból
származtatják, ami a dózisbecslés pontatlanságát
növeli.

További pontatlanság-növelõ tényezõ a nem
megfelelõ dóziskonverziós tényezõ alkalmazása,
hiszen könnyen belátható, hogy egy ülõmunkát
végzõ és egy nehéz fizikai munkát végzõ ember
szervezetének légcseréje, és az ahhoz kapcsolódó
további biokémia folyamatai eltérõek, valamint a
munkahelyek közötti levegõminõségi paramé-
terekben is lehet jelentõs eltérés. Ezen paramé-
terek együttes befolyásoló hatásai a dóziskonver-
ziós tényezõben ötvözõdnek, így ugyanazon kon-
verziós tényezõ alkalmazása egy bányában és egy
iskolában jelentõs dózisbecslési bizonytalanságot
hordoz magában.

A munkavégzõk dózisbecslése során elsõ eset-
ben a végrehajtási rendeletnekmegfelelõ adatokkal
(F=0,4, D=7,9×10-9 Sv/((Bq/m3)×h) számoltunk,
a második esetben pedig a mért legnagyobb értékû
egyensúlyi faktort vettük figyelembe.

A végrehajtási rendeletnek megfelelõen eljárva
az éves maximális sugárterhelés sem az ajánlott,
sem pedig a mért egyensúlyi faktor alkalmazása
esetén nem érte el a 6,3 mSv/évet, a legnagyobb ér-
ték 3,3 mSv/év, illetve 4,8 mSv/év volt.

Gamma-spektormetriai vizsgálatok eredményei

A radon forrásának meghatározására irányuló
elsõ kísérleteink során a telepbõl és közvetlen kör-
nyezetébõl, az egymástól jól elkülöníthetõ kõzet- ill.
érctípusokból vettünk mintát. A mintákat 40K,
226Ra, 232Th, 238U izotópokra vizsgáltuk.

Minta száma 40K 226K 232Th 238U I
[Bq/kg] [Bq/kg] [Bq/kg] [Bq/kg]

1 846 23,4 27,1 29,8 0,49
2 577 7,0 11,9 9,2 0,28
3 292 8,1 11,9 9,2 0,18
4 183 3,1 8,1 8,5 0,18
5 1249 4,2 5,6 6,8 0,46
6 175 8,4 6,3 6,5 0,12
7 189 9,2 6,0 6,2 0,12
8 162 9,3 6,9 6,5 0,23
9 338 12,6 15,3 17,3 0,23
10 82 3,6 5,5 8,6 0,07
11 393 10,8 16,3 17 0,25
12 87 3,9 6,2 6,3 0,07
13 769 21,9 28,9 3,4 0,47
14 162 3,4 6,6 8,0 0,10
15 8,5 2,3 5,0 7,5 0,06
16 131 3,1 6,7 7,4 0,09
17 461 11,7 17,2 16,9 0,28
18 47 12,9 19,9 16,2 0,29
19 210 9,4 8,5 13,2 0,14
20 414 10,7 11,7 10,8 0,21
21 1130 10,3 14,7 2,3 0,46
22 234 8,1 12,5 4,7 0,15
23 70 19 2,7 15,7 0,09
24 247 2,8 10,4 3,9 0,13
25 1028 36,1 40,2 26,5 0,60
26 1369 3,1 5,8 5,2 0,49
27 512 28,5 24,0 38,4 0,35
28 84 44,9 4,0 21,0 0,19
29 495 49,6 39,2 58,7 0,53
30 555 87,0 31,7 75,1 0,63

5. táblázat Elemzett minták radioaktív anyagtartalma és I
indexe

Sorszám Minta megnevezése Sorszám Minta megnevezése
1, 2, 3, 4, 5 Karbonátos Mn-érc, I. telep 23 Szürke rodokrozitos réteg az I. telepbõl
6, 7, 8 Oxidos Mn-érc 24 Karbonátos mangánérc, I. telep, fekete

9,10,11,12,13 Fekete pala 25 Radioláriás agyagmárga, feküoldal
14, 15, 16 Fekü mészkõ 26 Karbonátos mangánérc, I. telep, zöld
17, 18, 19 Dogger fedõ 27 Radioláriás agyagmárga, fedõoldal

20 Karbonátos mangánérc 28 Karbonátos-oxidos vegyes man I. telep,
szürke mangángumó kalcittal és kvarccal

21 Karbonátos mangánérc, I. telep, 29 Dúsítási maradékiszap 1.
barna-zöld

22 Karbonátos mangánérc, II. telep 30 Dúsítási maradékiszap 2.

4. táblázat Elemzett minták
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A 4. táblázat a vizsgált minták felsorolását tartalmaz-
za, az 5. táblázat pedig az elemzések eredményeit és az I
minõsítõ indexet. Az I-index értelmezése:

� ahol a CRa, CTh, CK az építõanyagokban mért 226Ra-,
232Th-, 40K-aktivitás-koncentrációja (Bq/kg) egységben.
[8] Az I-index eredetileg az építõipari alapanyagok
sugárvédelmi szempontból történõ felhasznál-
hatóságának elbírálására szolgál. Meghatározását
azért végeztük el, mert egyrészt a kõzet üregeiben való
tartózkodás a lakásban tartózkodás analógiájaként is
felfogható, másrészt a dúsítási mangániszap esetleges
építõipari felhasználása miatt szükséges az iszap I-
indexének az ismerete. Magyarországon a nagy tömeg-
ben felhasználásra kerülõ építõanyagok (pl. fala-
zóanyagok, betonalapanyagok) esetén Imegeng = 1, a fe-
lületi felhasználású anyagok (pl. cserép) esetén Imegeng
= 6. Látható, hogy az általunk mért értékek ezekhez
képest kisebbek.

A bányában kialakuló radonkoncentrációk mérté-
kéhez viszonyítva a vizsgált minták 226Ra tartalma meg-
lehetõsen kicsi, vagyis a radon forrásának megha-
tározása további vizsgálatokat igényel.

A telepsor aktivitáskoncentrációjának a vizsgálata
az ércgenetikai kutatások szempontjából sem másod-
lagos. A legújabb, biogén modellt figyelembe véve a
238U izotóp jelenléte, a koncentráció lokális változásai
és a Mn feldúsulásáért felelõs prokarióta szervezetek
között is lehet összefüggés. [9] Ennek vizsgálata egy
újabb perspektivikus kutatási tématerületet körvo-
nalazhat.

Megállapítások

A mérési eredmények alapján megállapítható, hogy
az úrkúti mangánércbányában a radon mennyisége a
természetes légcserének köszönhetõen szezonálisan vál-
takozik, télen alacsonyabb (200-800 Bq/m3), nyáron
magasabb értékek (1500-3500 Bq/m3) a jellemzõek, de a
különszellõztetett bányatérségekben eltérések lehet-
ségesek.

A nagyteljesítményû szellõztetõ rendszernek kö-
szönhetõenmunkaidõ alatt a radonmennyisége jelentõ-
sen lecsökken, átlagosan évi 300 és 600 Bq/m3 közötti ér-
tékre.

Az egyensúlyi faktor vizsgálata alapján megállapít-
ható, hogy jelentõs eltérés lehet az ajánlott 0,4-es érték-
hez viszonyítva, ami felhívja a figyelmet a bányabeli te-
rületeken ezen paraméter vizsgálatának fontosságára.

A radon forrásának meghatározása érdekében a
kõzetvizsgálatok további elmélyítése szükséges.

Összességében megállapítható, hogy az 1996. évi
CXVI. atomenergiáról szóló törvény 16/2000 (VI. 8.)
EüM végrehajtási rendeletének értelmében az úrkúti
mangánércbányában sugárvédelmi beavatkozásra szük-
ség nincs, a terület biztonságosnak tekinthetõ.

A vizsgált kõzetek és az iszap építõipari alap-
anyagként felhasználhatók.
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Mány I/A emléktábla avatás

A 2004. évi Bányász napi ünnepségek nagy létszámú ren-
dezvényeimellett, szeptember 3-án a bezárást végzõ dolgozók
kis csoportja emléktáblát helyezett el a Mány I/A bányaüzem
szállító lejtõsaknájának falazatán.

Szám Ferenc, a bezárási munkákat irányító felelõs mûsza-
ki vezetõ rövid megemlékezést tartott a szénmedence utolsó-
ként bezáró bányájáról.

Az eocén program részeként épült a Mányi Bányaüzem
(Öreg Mány). A beruházás 1979-ben kezdõdött, és 1985. no-
vember 4-én az elsõ fejtésen megindult a termelés. A nem
várt, kedvezõtlen természeti körülmények, a megváltozott
energetikai koncepció és a Bicskei Erõmû építésének leállí-
tása miatt a bányaüzemet 1988 márciusában bezárták.

A bezárást megelõzõen 1987 szeptemberében megkezdõ-
dött a kedvezõbb adottságú, kisebb kapacitású Mány I/A bá-
nyaüzem építése. Az elsõ fejtés 1988. szeptember 01-i indulá-
sával kezdõdött a termelés. A bánya közel 16 éves mûködése
során 51 km vágatot hajtottak ki és több mint 9 millió tonna
szenet termeltek a Bánhidai és Tatabányai Erõmûvek, vala-
mint a lakossági és egyéb ipari igények kielégítésére.

Az éves rekordtermelést 2000-ben érték el 693.866 tonná-
val, a legnagyobbnapi termelés pedig 1999. 08. 30-án volt: 5.070
tonna. Az üzemben 1990-en dolgoztak a legtöbben � 1.209 fõ
fizikai és 119 fõ mûszaki, adminisztratív munkakörben.

A bányaüzem a hatékony, szénomlasztásos, egyedi támos
és gépesített biztosítású frontfejtéses technológiával a kedve-
zõtlen kõzetnyomás, a vízveszély és tûzveszély ellenére is jó

önköltséggel mûködött, és gyakorlatilag lefejtette a teljes
hasznosítható ásványvagyont. Nem a szénvagyon kimerülése
miatt történt bányabezárás a fájó tehát � hiszen ez egy szo-
morú, de természetes folyamat �, hanem a folytatás hiánya.

A befalazott lejtõsaknaszájra helyezett tábla emlékeztet
mindenkit a Tatabányai Szénmedencében 1894-ben megkez-
dett, hatalmas értékeket, fejlõdést teremtõ, sok tízezer em-
bernek munkát, családjuknak megélhetést biztosító, 110 évig
tartó szénbányászatra.

Amegemlékezés végén az egybegyûltek egy percnyi néma
fõhajtással tisztelegtek a munkabalesetben elhuny Palkovics
János, ifj. Nagy József és Orosz Gyula munkatársak emléke
elõtt.

Nagy Csaba

Hazai hírek
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