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FŐBB TEVÉKENYSÉGI KÖRÖK

A RADON

A RADON ÉS AZ ÉLETTÉR
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A RADON ÉS AZ EGÉSZSÉG

A RADON NEMZETKÖZI 
SZABÁLYOZÁSA



A RADON ÉS 
A KÖRNYEZETVÉDELEM

RADONM
MIKROSZKÓPOS VIZSGÁLAT
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RADONM
TALAJSZONDÁS 

A szabadban található radon mérésének a 
legelterjedtebb módja a talajszondás (aktív) 
vizsgálat, ahol meghatározott szisztéma mentén 
adott pontokon egymásután 1 méter mélyre 
verjük le a radonszondákat. A talajba levert 
csövek talajból kiálló végére egy szivattyúval 
ellátott detektort csatlakoztatunk, ami a csövön 
keresztül, adott idő alatt kiszippant egy adott 
mennyiségű talajlevegőt, amelynek összetételét 
megvizsgálja és elemzi. A megbízhatóság 
érdekében a mérést legalább két alkalommal 
kell megismételni, majd a mintavétel után 
az eljárást 10-15 méterrel arrébb ugyanezen 
verőszondával meg kell ismételni egészen 
addig, míg - az adott terület földtani paraméterit 
is  véve - elégendő számú 
mintavételt gyűjtöttünk. A minták alapján tudjuk 
meghatározni az adott terület radon terhelési 
potenciálját.



A MINING SUPPORT KFT. 
ÉS A RADON
A Mining Support Kft. 2012-ben Magyarországon 
egyedül álló megbízásként körülbelül 5000 
műszeres mérést és vizsgálatot folytathatott 
a talaj radon tartalmának meghatározására. 
Vizsgálatai során gyakorlati tapasztalatot szerzett 
az eddig csak kutatási célokra használt radon 
mérési technológiák alkalmazhatóságáról, és 
lehetősége nyílt egy új mérési és diagnosztikai 
eljárás kifejlesztésére is.

MINING SUPPORT KFT. 
FEJLESZTÉSEK
A Mining Support Kft. fejlesztése egy olyan újtípusú radonszonda, 
amely strapabíróbb az eredeti német gyártmánynál, a külső 
kialakításának köszönhetően kisebb erőhatásra is leverhető 
és a földből való eltávolítása is könnyebb. Az új szonda nem 
tartalmaz „mozgó”, sérülékeny alkatrészt, ezért megszűnt 
a mérések eredménye közötti eltérés, így a hibázás lehetősége 
is gyakorlatilag kizárható. A kompakt kialakításának köszön-
hetően szállítása és karbantartása leegyszerűsödött, 
valamint anyagsérülés nélkül sokkal nagyobb számú 
mérés elvégzésére alkalmas, mint elődje.
A projekt a Széchenyi 2020 program keretében valósult meg.
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