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ÖSSZEFOGLALÁS

A radon töredezett porózus közegen belüli transzportját leíró 
konvencionális egyenletekben a diffúzió és a nyomáskülönbség által hajtott 
makroszkopikus áramlás felelős a radon mozgásáért. A porózus közegen belüli 
repedések rendkívül alkalmasak az áramlás kialakulására, de a makroszkopikus 
áramlás irányára merőleges laterális radondiffűzió kompetitiv hatása is jelentős 
lehet. Ezen két fizikai folyamatot vizsgálom a Vass Imre-barlang példáján.

A RADON TULAJDONSÁGAI, A TRANSZPORTJÁT BEFOLYÁSOLÓ
TÉNYEZŐK

A földkéreg több-kevesebb mértékben tartalmaz valamennyit a 
természetben előforduló radioaktív 238U, 232Th és 235U családok tagjaiból. 
Ezen családok tagjai a 222Rn (radon), 220Rn (toron) és 219Rn (aktinon) 
radonizotópok is, melyek közül vizsgálatunk tárgyát a 222Rn (továbbiakban 
radon) transzportja képezi. A radon legfontosabb fizikai tulajdonsága, hogy 
radioaktív: alfa-rész kibocsátása utján bomlik. Emiatt jól detektálható, hiszen 
az alfa részek megfelelő eszközök segítségével akár egyenként 
megszámlálhatok. Az anyaelemektől a rádiumig a bomlástermékek a kőzetekben 
ill. a talajban maradnak, amin belül azonban geológiai időskálát tekintve 
vándorolhatnak. Mozgékonyság szempontjából minőségi különbséget jelentenek 
a többi bomlástermékhez képest a bomlási sorok nemesgáz tagjai, amelyek 
(nemesgázok lévén) kémiailag semlegesek. Nagyobb mozgékonyságuk révén 
rövidebb idő alatt kijuthatnak és elvándorolhatnak keletkezési helyükről, 
vándorlásuk során nyomjelezve a szállító közegeket. E folyamatban a három 
radonizotóp közül a radon szerepe a legjelentősebb a többiekénél lényegesen 
nagyobb felezési ideje miatt (a felezési idők a radon, toron és aktinon 
izotópokra rendre 3.8 nap, 55.6 sec, 3.9 sec).
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KÍSÉRLETI ELŐZMÉNYEK

A földalatti radontranszport két komponenst! keverék (radon és vivo gáz 
vagy folyadék) heterogén közegen keresztüli háromdimemziós mozgása, ahol 
a diffúzió és az áramlás egyaránt jelentős lehet. Ezen folyamatok általános 
kvantitatív leírása az üregformációk széles skálájának megfelelő ismeretlen és 
diszperz határfeltételek miatt aligha lehetséges. Ez a nyilvánvaló heterogenitás 
szerencsére nem tükröződik a megfigyelt radon idősorokban (Hakl J. et al.
1992) . Az idézett közleményben feldolgoztt 34 eset mintegy 80%-ban jellegzetes 
szezonális változást találunk nyári (60%) vagy téli (20%) maximumokkal. A 
megfigyelt szezonális változások egy részének magyarázatára egy kvalitatív un. 
légcirkulációs modell került kidolgozásra (Géczy G. et al. 1988, Csige I. et al. 
1990). A modell a barlangi levegő radontartalmának változását a felszíni és a 
felszínalatti levegő hőmérsékletkülönbségeiből adódó sűrűségkülönbséggel hozza 
kapcsolatba. Ez a sűrűségkülönbség a barlangot fedő karsztos rétegen keresztül 
légmozgást indukál. A modell szerint ez az áramlás szezonálisan változó 
irányban mossa ki a levegőt a karsztos területek radonban dús repedéseiből. A 
Hajnóczy- barlang feletti repedésekben és a barlangban mért radon idősorok 
ellenütemű működése szolgáltatta a legjobb bizonyítékot erre e modellre (Hakl 
J. et al. 1992). A felszíni hőmérséklet és a Szemlőhegyi-barlangban mért 
radonkoncentráció jó korrelációja hasonlóan jó bizonyíték (Géczy G. еГ al.
1993) .

ELMÉLETI MEGFONTOLÁSOK

A légcirkulációs modell, ugyanúgy mint Atkinson T.C. et al. (1983) 
meggondolásai, a transzportot vezérlő fő fizikai folyamatként az áramlást 
sugallja. Ez a következtetés egyáltalán nem nyilvánvaló, ugyanis a repedések 
mérete és sűrűsége jelentős szerepet játszik a bennük kialakuló folyamatok 
dinamikájában ugyanúgy, mint a kialakuló lehetséges telítési 
radonkoncentrációkban (Hakl J.1993). A különböző paraméterek hatása jól 
becsülhető a porózus közegbe ágyazott három dimenziós hengeres üreg 
modelljén keresztül. A henger méretétől függően azt egyaránt tekinthetjük 
repedésnek vagy barlangi járatnak. Az üreg hossztengelye menti 
radontranszportot jellemző paraméter a relaxációs hossz (z), amely távolság 
megtétele során az áramló levegő és a porózus környezete között meglévő 
radonkoncentráció különbség 1/e-ad részére csökken. A három dimenziós 
transzportegyenletekből következő relaxációs hossz figyelemreméltó 
tulajdonsága, hogy egyaránt függ az áramlási sebességtől és az üreg (járat) 
geometriai méretétől. A számítások szerint a relaxációs hossz és az effektiv 
radon diffúziós hossz (zd) viszonya két szélső jelenséget tükröz:
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Л kőzetek pórusterébe kijutott radon mozgását a továbbiakban a diffúzió 
ill. a pórusokat és repedéseket kitöltő közeg - folyadék vagy gáz - áramlása 
határozza meg, melynek sebességét a porózus, repedezett közegre vonatkozó 
gáz vagy folyadéktranszport egyenleteinek megoldása útján kapjuk. A kialakuló 
folyamatokat a pórusok, repedések és járatok méretétől és térbeli 
elhelyezkedésétől függő, a külső meteorológiai paraméterek hatásának 
eredményeként létrejövő légáramlások határozzák meg. Tekintsük át egyszerű 
esetekben az utóbbi jelenséget!

Két bejárattal rendelkező barlang esetében un. kéményhatás elvén működő 
légáramlások jöhetnek létre, amelyek hajtóereje a külszíni és a barlangi levegő 
sűrűségkülönbsége. Ez a sűrűségbeli eltérés az általános gáztörvényen keresztül 
visszavezethető a külszíni (Tk) és barlangi (Tb) levegő hőmérsékletében 
meglévő különbségre. Az így keletkező légáramlás sebessége Atkinson T.C. et 
al. (1983) szerint arányos h*(Tk-Tb)-vel, ahol h a két bejárat közötti 
magasságkülönbség. Látható, hogy nagyobb hőmérséklctkülönbséghcz nagyobb 
áramlási sebességek tartoznak. Megjegyezem, hogy a fenti két bejárat egyike 
nem feltétlenül bejárat az ember számára is. Hasonló elven működő 
légáramlások alakulhatnak ki három vagy több bejáratú rendszerek esetében.

Általános esetben a hőmérsékletkülönbségek és a felszíni nyomás és 
hőmérsékletváltozások együttes hatására kialakuló áramlások jellege rendkívül 
összetett s ennek megfelelően a mért radonkoncentráció változások is a külső 
meteorológiai paraméterek bonyolult függvényei.

MÉRÉSI TECHNIKA

Az MTA Atommagkutató Intézete 1978-ban kezdte el a környezeti in situ 
radonméréseket. Azóta Magyarország számos karsztos területén, mintegy 150 
felszínalatti mérési helyen folytak legalább egy év hosszúságú mérések. A 
természetes eredetű radonhoz kötött környezeti alfasugárzás térbeli és időbeli 
változásainak méréséhez diffúziós elven működő, integrális, főleg 
nyomdetektorokkal felszerelt mérőedényeket használtunk. Az utóbbi években 
a nyomdetektort egy tokozatlan fotodiódával helyettesítve elektronikus 
mérőműszerek is alkalmazásra kerültek. Az elektronikus módszer segítségével 
a mérések időfelbontása jelentősen javult, a gyakorlatban egy órás integrálási 
idő bizonyult kedvezőnek. A megnövelt időfelbontás miatt a lejátszódó 
folyamatok időbeliségét sokkal részletesebben tudjuk követni. Mivel a diffúziós 
folyamatot jellemző időállandó a radon felezési idejéből következően néhány 
nap körüli, ez a megnövekedett időfelbontás teszi elvileg lehetővé, hogy 
különbséget tegyünk az áramlásos és diffúziós folyamatok között.
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Vass Im re - b a r la n g

1. ábra. A szifon nyitása után megfigyelt radonkoncentráció változás a 
bejárattól 300 m-re lévő mérési ponton.

2. ábra. A tavaszi radonszintek emelkedése a Vass Imre- barlang bejárattól 
10 m-re (folytonos vonal), 300 m-re (pöttyözött vonal) és 600 m-rc 
(szaggatott vonal) lévő mérési pontokon.
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a. abban az esetben, ha z<  <zd, a diffúzió dominál és a mozgó közeg 
radonkoncentrációja a domináns laterális transzport miatt nagyon gyorsan 
alkalmazkodik környezetéhez.

b. ha z>  > zd, akkor az áramlás dominál, a radon a diffúzió sebességénél 
sokkal gyorsabban mozog.

EREDMÉNYEK

Általánosítva ezeket a következtetéseket valódi barlangrendszerekre 
vizsgáljuk meg a fenti meggondolások érvényességét a Vass Imre-barlangban 
mért radon idősorok alapján. A barlangnak közel 600 m hosszú vízszintes járata 
van, amelyben egy barlangi szifon található. A bejárati ajtó felett lévő kb. 100 
cm2-es felületű, a légáramlás sebességének mérésére kialakított nyíláson a 
levegő nyáron kifelé, télen befelé áramlik. Az áramlás maximális sebessége 2 
ms-1, átlagosan 0.1 ms-1 (Holl B. 1992). Ha a szifon zárva van, mérhető 
áramlás nem mutatható ki.

A radonkoncentrációt a barlang főjárata mentén többé-kevésbé 
egyenletesen elhelyezkedő 12 ponton 1987 óta nyomdetektorral, valamint három 
folyamatos radonmérővel 1991-93-ban mértük.

A havonta cserélt nyomdetektorok magas nyári és alacsonyabb téli 
értékeket mutattak, lassú szinuszszerű időbeli változással. A barlangi főjárat 
mentén az eloszlások egyenletesek voltak. Az egyes szakaszokra és időszakokra 
jellemző radonértékeket foglaltuk össze az 1. táblázatban.

1.táblázat. A Vass Imre-barlangban mért átlagos radon aktivitáskoncentrációk 
(kBq/m3) (1987-93)

I.táblázat

Szifon állapot
szifon előtt szifon után

éves átlagtél nyár tél nyár

nyitva
(légáramlás van)

1.2 8.5 1.2 8.5 4.8

zárva
(légáramlás nincs)

2.5 4.0 3.5 3.1 3.3

Szerencsés lehetőséget kínál a modell paramétereinek a becsléséhez a 
szifon mögötti barlangszakasz időnkénti természetes lezáródása. Az utóbbi
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években ez egyaránt előfordult a nyári és téli időszakban is. Az 1. táblázatban 
látható, hogy zárt szifon esetén a téli értékek a szifon előtt mintegy 20%-al 
kisebbek, a nyáriak pedig mintegy 20%-al nagyobbak a szifon mögötti 
értékekéhez képest. Nyitott szifon esetén a nyári értékek magasabbak, a téliek 
pedig alacsonyabbak egy további kettes faktorral. Ha átlagértéknek elfogadjuk 
a zárt szifon mögötti nyugalmi szintet, akkor nyitott szifon esetén a barlangot 
fedő rétegen keresztüli le és feláramlások egy asszimetrikus hatást 
eredményeznek, mintegy 40%-al megnövelve a barlangi főjáratban kialakuló évi 
átlagos radonkoncentrációt. A jelenség jól értelmezhető a légcirkulációs 
modellel, amely szerint nyáron a külső levegő a fedő kőzetet átjárva benyomja 
a radont a főjáratban, télen pedig a bejárat felől érkezve hígít.

A transzportfolyamat finomabb részletei a folyamatos radonmérővel 
kapott idősorokból következtethetők ki. Az 1991-es nyári szifonnyitás után 
észlelt átmenet jelzi, hogy a radon nem közvetlenül a repedésrendszerböl 
mosódott ki. A görbe alakja (1. ábra), összevetve azt a porózus közegek radon- 
exhalációját vizsgáló numerikus számítások eredményével (Jansenn A. et al. 
1984), hirtelen nyomásesést jelez, aminek hatására azonnali légáramlás alakult 
ki. Az átmenet a radon bomlási időállandójával jellemezhető, azaz a 
repedésrendszerből a főjárat felé kiürülő radon transzportját a diffúzió irányítja. 
A radonkoncentráció regisztrátumokban hiányzanak a napi légáramlás 
fluktuációknak (Holl B. 1992) megfelelő erős napi változások,ami szintén a fenti 
következtetést támasztja alá. Ugyanerre a diffúziós kontrollra egy másik példa 
a radonszintek tavaszi emelkedése: a barlang csak 4-5 nap után éri el magas 
radonkoncentráció állapotát (2.ábra). E látszólagos ellentmondások (jön a 
légáramlás, de nem jön vele a radon) feloldása a transzportfolyamatok 
háromdimenziós jellegében rejlik. A radon először ugyanis esetünkben a főjárat 
falában, annak a repedésekhez közeli részein épül fel. Ezt a folyamatot pedig 
a diffúzió irányítja és így keletkezik késleltetés a folyamatban.

E jelenségekkel szemben a barlangi légáramlások megfordulását kísérő 
őszi radonszintek leesésése áramlásos folyamatokkal magyarázható. Egy rövid 
ideig tartó szeptemberi hidegfront hatása jól látható a 3. ábrán. A megfordult 
légáramlás az első és a második mérési ponton lecsökkentette a radonszintet, de 
a hatása nem ért el a harmadik pontig (ui. a légáramlás a front elvonulása 
miatt újból megfordult). A magas radonszintek a front elvonulása után újból 
visszaálltak.

Stabilan alacsony radon értékek csak a következő, tartósabb külső lehűlés 
után álltak be. Az ábráról jól látható, hogy határozott időkülönbség van az 
egyes görbék leesése között. Figyelembe véve a mérési helyek távolságát, ez 
mintegy 50 m/h légáramlási sebességnek felel meg a barlang főága mentén.
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V ass  Imre - b a r l a n g , 1992 október

3. ábra. A Vass Imre-barlangban mért folyamatos radon idősorok őszi 
részlete. A görbék jelölése megegyezik a 3. ábránál használtakkal.
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THE DYNAMIC OF RADON TRANSPORT IN THE VA SS IMRE CAVE

by

Dr.J.Hakl

SUMMARY

In the conventional equations describing radon transport in clastic, fissured 
rocks, the movement of radon is attributed to the macroscopic flow drive by 
diffusion and differencial pressure. The cracks in the fissured rock are highly 
conducive to the development of such flow, but the competitive effect of lateral 
radon diffusion perpendicular to the direction of macroscopic flow may also be of 
significant magnitude. These two processes are Studie using the example of the 
Vass Imre cave.
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