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Bevezetés és célkitűzések 

Az urán (U) a természetben előforduló nehézfém, amely a biológiai szervezeteket mind 
sugárhatása révén, mind kémiai toxicitásával súlyosan károsíthatja. A természetes urán 
99,3% 238U és csak 0,7% 235U izotópot tartalmaz. Magfisszió útján energetikai és hadászati 
célokra a 235U használható, de ehhez dúsítani szükséges. A melléktermékként visszamaradt 
„elszegényített urán” sugárzása elhanyagolható, kiemelkedően nagy (19,1 g cm-3) sűrűsége 
miatt páncéltörő lövedékekben használják. Az USA a balkáni háborúban sok ilyen muníciót 
felhasznált, melynek következtében a környezetbe jelentős mennyiségű, kémiailag toxikus U 
került. Ennek eredményeként jutott az U a környezetkémiai kutatások látóterébe. Előadásunk 
célja rámutatni, hogy a környezetünket terhelő urán főként milyen forrásokból származik. 

 
Megvitatás és következtetések 

Környezetünk uránterhelésének forrásai alapvetően két fontosabb csoportba sorolhatóak: a 
természetes eredetű urán előfordulások (a litoszféra alapkőzeteinek mállása, urántartalmú 
üledékek képződése, hidrotermikus kiválások) és az antropogén eredetű szennyezések 
(uránbányászat és ércfeldolgozás, dúsítás, üveg- és kerámiaszínezés, nukleáris erőművek és 
fegyverek). A növények tápanyagellátására használt foszforműtrágyák is tartalmaznak uránt, 
melynek mennyisége elsősorban attól függ, hogy eruptív vagy szedimentációs nyersfoszfát 
volt-e a nyersanyaga (Kratz és Schnug, 2006). Annak eldöntésére, hogy a kettő közül melyik 
a döntő tényező, az NSZK talajainak két rétegében (0-25 és 25-50 cm) hasonlítottuk össze az 
urántartalmat. Az elemzéshez nyomás alatti királyvizes „feltárás” után induktiv csatolású 
kvadrupol-plazma-tömegspektrométert használtunk. Az adatok statisztikai kiértékelésére 
Tolner programját használtuk. Összefoglalóan megállapíthatjuk, hogy környezetünk 
állapotának megítélésénél az urán kémiai toxicitását nem hanyagolhatjuk el. Bár az urán 
előfordulását alapvetően a természeti tényezők (alapkőzet, mállási folyamatok, talajtípus, 
klímaparaméterek) határozzák meg, azt az antropogén hatások (uránipar, foszforműtrágyák) 
is befolyásolják. Fokozott uránterheléssel főleg ott kell számolni, ahol szedimentációs 
nyersfoszfátból készült foszforműtrágyát használnak. Magyarországon a környezet 
uránterhelésének vizsgálatára eddig csak szórványosan került sor. A pontosabb 
állapotfelméréshez és kockázatelemzéshez javasoljuk a vizsgálatok átfogó elvégzését. 
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