
ADATOK KOVASZNA, BALVANYOSFURDÖ ÉS MALiNASFÜRDŐ 
ASVANYVIZEINEK ES MOFETTAINAK RADIOAKTIVITASAHOZ 

SZARÓ ARPAD-BOGDAN DELlA- KISGYÖRGY ZOLTAN 

Kovászna megye gyógyfürdői a természetes gyógyténye2ők értéke 
miatt egyre inkább megérdemeltebb helyet foglalnak el a hazai balneoló
giában és a turisztikálban is. A Turisztik,ai Minisztérium a Megyei Tu
risztikai Hivatalon keresztül egyre nagyobb összegeket áldoz új ásvány
vízlelőhelyek és mof.ettagázok feltárására, de ugyanakkor rendszeresen 
követi a meglevő természetes gyógytényezők minőségi mutatóinak vál
tozásait is. Igy kerülhetett Sür a már nemzetközi szinten is egyre jobban 
ismert Kov,ászna, majd Bálványos- és Málnásfürdő ásványvizei és forrás
gázai természetes radioaktivitásának me.gvizsgálására. Ezzel párhuzamo
san geofizikai és komplex-hidrageológiai és hidrakémiai kutatásokat is 
végeztek, melyek az említett gyógytényezők jobb megismerését célozták, 
jó szalgálatot téve ez által a balneológiának is.1- 4 

E közlernény a napjainkban is folyamatban levő radiológiai kutatá
sok 1976-77. évi eredményeit ismerteti. 

I. A források földrajzi fö'ldtani és vízföldtani viszonyai 

l. KOVÁSZNA 

A fürdőhely megviz<sgált forrásvizei többnyire a Brassó-Háromszéki 
medencét kitöltő plio-pleiszteoén üledékeiből törnek a felszínre. Az eddig 
elvégzett hidrageológiai kutatások eredményeként, három ásványvíz tá
roló szintet ismerünk: 

a) egy legfelső ún. felszínközeli szén.savas ásványvízszintet (0-15m); 
b) egy a pliocén homokokban tárolt ártézi jelleg vízszintet (15 m 

alatt); 
c) egy mélysé.gi ártézi jellegű szintet a kréta talapzatban (40-

100 m alatt). A három szintJből szánmazó ásványvizek ve:gyi típusok és 
az összmineralizádó alapján különfböznek egymástól. Ez egyenes arány
ban nő a mélységgel, az ásványi sók közül pedi1g egyre nagyobb szerep 
jut a konyhasónak. Az említett időszakban a fürdőorvosok által ivó- és 
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fürdőkúrára ajánlott rforrások kerültek vizSJgálat alá. Ezeknek zöme a 
város központjában a régi meleg;f.ürdő, a COV ASNA és CERBUL szállók 
mellett található. Itt két úja!bb fúrás és roét régi kút bíztosítja az ás
ványvizet a gyógyszáHóknak. Ezek: a "Kovászna" forrás (vagy F4-ISPIF) 
(1.), valamint a Sós forrás (vagy Sl-ISLGC) (2) az említett szál1ó előtt és 
annak udvarán (lásd az l. sz. térképvázlatot). Mindkettő ártézi jellegű, 
s erősen szénsavas ásványvizet hoz a felsmnre. Az ernlírtett két 'régi bor
vízkút a Hőközpont- (3) és a Régi kovásznai kút (4), ugyancsak a CO-
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VASNA szállá udvarán vannak. Ezeik a legfelső szint szénsarvas vizét, 
míg a fúrásük a második szint ártézi jellegű ásványvizét tárták fel. 

Vizsgá~?t alá került még két ismert sós-alkalikus ásványvíz, az ún. 
kovásznai Ordög-kút 1(5) a Tóth utcából {magánteJken levő egyszerű kút 
kb. 0,5 1/mp.-es vízhozammal), v1alamint a Tündérvölgyi sósborvíz 1(6) 
vagy S1-IBF szonda, mely a szívkórházi gyermekszanatórium mellett jön 
a felszínre. Vízhozama: 0,,1-0,2 l/mp. 

* 
A természetes radioaktivitás szempontjából vizsgálat alá kerültek 

a kovásznai mofetták is. Igy a COVASNA gyógyszálló 1-es és 2-es számú 
mofettái (7-8), a régi kovásznai központi mofetta (9), a régi kovásznai 
kút forrásgáza (10), valamint a Sós (szonda) forrás (H) gáza, ugyanis e 
két utóbbi látja el széndioxiddal a COV ASNA gyógyszálló mo.fettáit. Mi
vel az l. sz. mofettának saját gázforrása is van, érthető, hogy minden gázt 
külön vizsgáltunk meg. Továbbá tanulmány tárgyát képezték, a Hőköz
pont borvízkút forrásgázai (12) valamint a közismert Bardócz- és Bene 
mofetták (13-14) a vá;ros központjábóL Megjegyezzük, hogy kivétel nél
kül minden gázfeltörés természetes máJdon a felszín alatti vizeidJól a 
borvíz kútakhól, vagy a szündákból feltörő vizekiből felszabaduló for
rásgáz. 

2. BÁLVÁNYOSFÜRDÖ 

A terület ásványvíz-forrásainak nagyobb része a bodoki flis (albi) 
területén jut 'a !fe•]színre, má·s része pedig a Büdöshegy hipersztén-augit 
andezitjein és az ezeket körülvevő vulkanikus üledékeken keresztül tör 
fel. A krétakori üledékek többnyire meszes cementszerű homokkövekből 
és márgál~ból, konglomerátokból állanak. Ezeknek tömegébe nyomultak 
be a sokkal fiatalabib vulikanikus intruziók, tö,l:fu helyen pedig rátelepül
tek, vagy törmelékes mállott anyagaikkal takarták be azt. Az andezit 
amint tudjuk a földpátokon kívül nagyon gazdag vas- és alumínium
hidroszilikátokban is. A felsorolt földtani képzödményeket a geofizikai 
mérésekkel lokalizált E-D, K-NY i.rányú vetők és repedésrendszerek 
járják át, melyek mentén a felszínre jutnak a szénsavas ásványvizek 
képződésénél elképzelhetetlen utóvulk.áni gá~ak (szénldioxid, kénhidro
gén.) A Büdöshegy ~örnyéke pedig a Csomád hegytömb legerőteljesebb 
utávulkáni működésterülete. 

A tanulmányozott fnrrások egy vésze Bálványosfürdőnek a régi 
csiszárfürdői részén - a Nagy Csoma hegy északi lejtőjén - található 
és a kréta-fliset borító laza lejtőtörmeléken át jut a felszínre (lásd a 
2. sz. tériképvázlatot). 

lEzek a következők : a Magyorós for-rás (16) a strandfürdőtől délre 
25m távoLságra, a Nagy medence (17), a tőle délkeletre levő Csakaládés 
medence (18) mely a vasoxidtól vörösbarnás vizétől nyerte a nevét, a 
fősétány mellett levő Timsós iker-medence (19) mely a melegfürdőt táp-



376 4 

r---------------·---------·:::-;:--::-::--~-------:=-:::----...., 

Mt-- Bl.idÖ,; h.~"-- P.Gh<lcos N 

l 
l 

l 
l 

l 

~ l 

•-1HOrn s,-;1•·o~ 'b'l . 

31/u.f'. \> Puelos u\ 
/-Bu'dö~ borlan9 

j ~: OOO 

BÁiLE B~\LVÁNYOS FÜRDŐ 
• r , 

&uRSE CERCi'TA~ - A VIZ.SGALT FoRRASOK 

Vf- Balvon';jos h. 
l. "'tl)l,~m 

! l 

____ -"f7_.:._77 _________ ~~~x ... '!F-e -?..E..!'.!<=.=o.=-=..:.:=-'--=--=-......... 

2. ábra 



~5--------------------------------------------------------~3~7~. 

lálja, a Hammas (vagy Vallató) kis medence, melyben n:ag.yon sok a kén
leTakadás (20). Továbbá a fősétány johb és ba1 oldalán elhelyezkedő ter
mészetes források kerültek vizsgálat alrá, a Zsófia (21) és a Jordán (22) 
források, mind'kettő foglalatban van, csorgóval enátva. Tanulmány tár
gyát rnépezték a Tor}a-Bál;ványosfürdő közötti műút mellett levő for
rások is az ún. Szejke (régi nevén Imola) a 18. km kőnél (23) és a Tran
silvania (vagy más néven Vasas) a 20. km kőnél (24). A régi Transilvania
fürdőtelep területén a Szilamér forrás (25), a nemrég felfedezett Bálvá~ 
nyos forrás (26) és a Bálványoshegy alatti Ibolya forrás (27). Ezek már 
jórészt a vulkanikus képződmények repedésein törnek a felszínre. A Bü
döshegy oldalában levő források közül méréseket végeztünk a 22,4 km-nél 
levő T'imsós vagy Apor fürdő forrásainál (28), valamint a Sósmezőn levő 
Fidélis (29), Károly (30) és Savanyúvíz forrásoknál (31). Ezek a torjai 
szanatóriumon felül - a Büdöshegy oldaláiban - találhatók, csorgóval 
ellátva. Vízhozamuk egyenként 0,1-0,3 1/mp. 

A mofettagázak közül a közismert Torjai büdös barlang (31/a) gáz 
emanációja és a Bálványosi mofetta (15) került ellenőrzés alá. Az előibbi 
a hozzá hasonló Gyilkos barlanggal együtt ~ov,ásznla megye leggazdagabb 
gyógygáz tartalékait tárolják. Mivel a Büdöshegy repedésein keresztül 
jutnak a felszínre, ezek valóban a balneológusok által értékelt száraz 
mofettáknak felelnek meg. 

3. MÁLNÁSFÜRDÖ 

E fürdőtelep ásványvizei földtani szempontból változatos területen 
jutnak a felszínre. Északnyugaton a Liget-tető szálában álló fiatal korú 
bazaltos andezitjei, délebbre a baróti-flis (neocom) homokkőből, mész
márgákhól, márgákból álló üledékei, keletre pedig az ezekre telepedő 
plio-pleisztocén takaró (homok, márga, agyag kavics) található. Az 
1977-ben végzett geofizikai munkálatolk. kimutatták, hogy ezeket számos 
vető és törés szeli át. Ezeken jön a fel'szín felé a vulkanikus gáz s a kelet
kezett borvizek pedig a pliocén homokos rétegösszleteihen halmozódnak 
fel. A természetes radioaktivitás szem'pontjából megvizsgált ásványvíz 
források a következők: a 1\IIALNAS palackozott ásványvíz Málnás és 
Má,ria nevű forrásai (31/b). Ezek a flis területén 1jönnek a felszínre. A 
többi megvizsgált ásványrvízforrás a teraszképz6dmények és a pU.o-pleisz
tocén érintkezési vonalán található s hogy milyen mélyről erednek (a kre
táiból-e vagy csak a plio ... pl.eisztocénb'ől) azt csak az összmineralizáció és 
hőmérsékleti mérések árulják el egyelőífe. 

Radiológiai mérések tárgyát képezték a következő ásványvizek és 
gázömlések: az Ilona forrás (32),> a Mioara forrás (33), melyek a fürdő
telep központjában vannak (lásd a 3. sz. térképvázlatot). Továbbá a Vik
toria forrás (34), a Főkút (35) és Gözlő forrása (36) a fősétány mellett és 
a Herkules hidegfürdő (37), a Melegfürdő (38), és a Natália hideg fürdő
medence (39) tápláló rforrásai. A vulkáni gázömlések közül a Málnás
fürdői mofetta (40) került vizsgálat alá. Ez a gőzlő egy erőteljes. víz
feltörésből származ-ó for.r.ásgáz, mely a többi ásványvíz forrással együtt 
a geofizikai mérések által is kimutatott rún. É- D és K-Ny irányú vető-
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vonalakat jelöli, melynek mentén a felszínre jutnak itt a Dél-Hargita 
u tó vulkáni g,ázai. 

A tanulmányozott források hidrageológiai paramétereit az l. sz. táib
lázat tünteti fel. Ugyanez a táblázat foglalja magába azoknak az ásvány
vizeknek a kémiai analízisét is, amelyeiket 1977-Jben újra elemeztek, 
párhuzamosan a radiológiai vizsgálatok elvégzésével. A komplex kémi,ai 
analízi,seket a bukaresti Balneológiai Intézet vég,ezte. A tölblbi ásványvíz 
forrás esetében egyelőre a !szakil!'odalomban közölt rége;J:)bi elemzések ér
vényesek. 
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II. Kísédeti módszerek 

A ráclioizotópos ~analízisek SzaJbó A. szer21ő által tökéletesített és 
előző közleményekben ismertetett kísérleti márlszerekkel vágezték {7-12). 
E tanulmány keretében új módszerek alkalmazására is sor kell'ült a mé
rések pontosságának javítása és a munlkaidő lerövidítése érdekében. A 
következőkben ezeknek a módszereknek .fontosabb jellemzésére térünk ki. 

1. A RADON MBGHATÁROZASA (Rn-222). 

rA radon meghatározása közvetlenül a terepen történt egy hordozható 
kísérleti berendezés segítségéveL A berendezés NY 402 típusú szdntillá
ciÓ's kamrával, ND 422 típusú fotomultiplikátorral és NP 420 típusú egy
csatornás analizátorral működik, MNK rgyártmányként. A 4. sz. ábrán a 
szdntHlációs berendezrés vázlata van .feltüntetve: 

A berendezés hitelesítése rádium etalon oldat segitségével történik, 
melyet szerző hazai :rádiumtartalmú mésztufá~ból állított elő eredeti 
eljárással (7). -

A vízpróbát előzetesen légritkított Curie edénykében vesszük A víz
ben oldott radongázt levegö átbulborékoltatása által viszik át 1a szcintillá
ciós kamrába., melyet előzetesen szintén légritikítanak. A mofettalgázakat 
közvetlen ül bocsátották be az előzetesen légritkított szdntill 'dós kam
rába a külső légnyomáson. A kamra térfogata éppen l liter. A mérése
ket a gáz bebocsátásától számí
tott 3 óra után végzik, miután 
a radon egyensúlyba jut aktív 
lerakódásával) a RaA, RaB és 
RaC-vel). 

E módszer nagy előnye, 
hogy sem a nedvesség, sem más 
szennyező anyagok nem zavar
dák a mérés pontosságát. Az 
egycsatornás analizátor lehető
vé teszi a radon bomlástermé
keire jellemző energiájú impul
zusok szelekcióját. A berende
zéshez tartozó l O szcintillációs 
kamra segítségével naponta 
több mérés válik lehetövé. 

2. A RADIUM MEGHATÁROZÁSA. 

Fotomultrp"kót01' 

Z: n 

4. ábra 

A rádiumot 5 liter térfogatú VÍZipróbából rrádiokémiai lecsapássa!l vá
lasztjuk el a nemizotopikus hordozójával a báriummal együtt. A szulfá
tokat alkiali.karbonátokkal vaM olvasztás, vagy Triion B-vel való 'kom-
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plexonálás által okiatha viszik és Curie edénybe zárják. A rádium és 
radon közti egyensúly kialakulása után (28 nap) az edényben felgyülem
lett radongázt a szcintillációs kamrába viszik át levegő átbuborékoltatása 
által. A megmért radonmennyirségből számítással áUapítják meg a rádium 
mennyiségét. Sür,gős esetekben, amikor nincs idő az egyensúly kialakulá
sát meg:várni, a rádium kancentráció meghatározható a következő össZJe
függés segítségével: 

Q QRn c· 
Ra= 1 -.M p l 

-e 

1A = a radon dezintegrálódási együtthat6ja (2,077. 10-6sec-1) 

t = a radon regenerálódás-i ideje a Curie-edényben (sec) 
QRn = a meghatározott rad'onmennyf:ség pCi (pircocurie-ben). 

Analiza chimica a surselor 
A radiológiailag vizsgált 
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OBSERVATI_I: _ urme * .siliciu o_rezidiu fix la 105°C 
MEGJEGYZESEK U- nyomokban 0,07 X·szilícium 1357 -száraz maradék 105°C-on 
Dupa nr. ert. in paranteza s-a trecut nr. analizei radiologice. Zárójelben a radiológiai 
analízis száma. 
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3. AZ URÁNIUM MEGHATAROZ~SA. 

Az urániumrot fluorimetriás módszerrel határozzák meg összehason
lítván a nátrium fluoriddal készített gyöngyök f'luoreszcendáját, hasonló 
körűlmények között elöállított, ismert urániumtartalmú hitelesítő gyön
gyök fluoresz;cen'Ciájával. 

Az uránium kivonása 1-1 liter térfogatú vízpróbákból albuminnal 
való lecsapás által történik, miután karborrátos lecsapással eltávolították 
az üldatból a vasat és az alkálikus rföldfémeket, melyek zavarnák a fluo
reszcenciát. 

A gyöngyök fluoreszcenciájának gerjesztése Hanau-kvarclámpával 
történik. Uránium méréseket párhuzamosan még spektrofotometriás és 
optikai spektrometrikus módszerrel is végeztek a szerzők. 

ercetate de catre I.T.I.M. 
orrások vegyi összetétele 

Tabelul nr. 1 
1. sz. táblázat 

KATI ONI 

+ + + 
""' + + + ::r.: o: ~ ~ z u -- -· - ----

9 10 ll 12 

l9,0 2,7 70,7 10,4 

10,5 5,5 94,2 88,5 
L9,0 5,3 64,7 7,7 

--------

8,6 6,2 385,4 42,3 

4,6 u 147,4 48,0 
lO,O 8,4 398,8 8,6 

--------
10,0 - 203,5 30,0 
15,5 - 220,1 31,7 
.4,5 - 161,9 28,8 
~6.0 - 188,6 44,8 

.4,5 - 105,5 39,5 

oloanele 2-20 } 
2-20. oszlopban = 

oloanele 21-23 ·} 
21-23. oszlopban = 
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+'"Q) ~ .,.. N ;q 1'1 1'1ottJo ..,til ~ ...... 
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Cll· .. C1J t>r 

~ ~"' ö t>§j:;Cil + 
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~ 
.g 'ODC!);:., ö 1'1 Ul' .... 

= ~ 
•P"'4 ...,:. cn CJ ., 

Ul~ttl§ :SB:o-::1 "" ~ z () 

- ----------
13 14 15 16 17 18 19 20 

5,0 5,9 45 3,0 1,6 2,3 1 583 6107 

1,4 1,9 4,8 21 2,4 11,2 2 311 7079,4 
7,7 2,2 9,1 3,0 1,6 2,6 1 720 7303,3 

------------

12,1 - 20,5 - u 20,8 1440 3 474 

18,0 - 16,5 - u 17,6 1350 2409,4 
23,3 - - - 0,8 50,5 1130 4359,4 

------------
0,5 u 0,07* 31,2 - 0,4 1100 2 947,2· 
3,7 0,6 0,37* 44,5 - 0,1 89,6 1357, 
1,1 u 0,20* 50,2 - 0,8 1638 1 826,6· 
0,1 0,7 0,50* 53,8 - 0,5 1828 3 228,4· 

0,1 u 0,07* 31,8 - 1,7 1310 5 254,2· 

date furnizate de I.M.F.B.R.M. - Bucure~ti 
a Balneológiai Intézet adatai 
date furnizate de O.J.T. Covasna 
a Kovászna Megyei Turisztikai Hivatal mérései 

v 
<l) 

;g. 
>Ol N E o. ..... 
~:> ~ 

N 
+>0 
'"'.C: () ,ON 

= ?< 
<l)._. 

~ 'O> 

----· - --
21 22 23 

5,6 9 2,4 

6,3 11 0,9 
5,5 12,5 1,1 

----

6,5 10,8 0,04 

6 12,5 0,06 
6,5 10,5 0.08 

---- - · -

6,3 11 0,04 
6,4 10 0,02 
6,2 11 . 0,07 
6,3 11 0,1 

6, L 11 0,16 
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4. A TORIUM MEGHATÁROZÁSA. 

A tóriumot eredeti, új módsZJerrel határozták meg közvetett eljárás
sal (13). A vízpróbához báriumhordozót adna'k, s azt a vele rokon rádium
izotópokkal együtt kénsavval lecsapják a forrás hőmérsékletén (Ra, ThX, 
MsTh1). A sz.ulfátokat alkálikárhonát keverékkel való összeolvasztás által 
oldatha viszik és az oldatot 2 n'apig állni hagyják, mialatt a MsTh2 egyen
súlyba kerül anyaelemével a MsTh1-el. Ezután a MsTh2 elválasztására 
kerül sor., vashidroxid!dal való lecsapás áltatl. A csapadékot membrán 
szürőn félig kiszárítva GM csöves dete'ktorral, vagy szcintillációs mérő
fejj-eLmérésnek vetik alá. A hitelesítést azonos eljárásokkal nyert hitele
sítő készítménnye'l végzik. Kiindulási anyagként régi tóriumsókat hasz
nálnak, melyekben a Th egyensúlyiban van bo·mlástermékeivel. A mérési 
hiba ez esetbe kb. 50/0-ig terjedhet, ami nem éri el a tóriumkoncentráció 
terrneszetes ingadozási fokát a vizekben. Tóriummeghatározásokat párhu
zamosan spektrofotometriás módszerrel is végeztek Tharon reagens segít
ségéveL 

5. A GLOBÁLIS HÉTA-GAMMA AKTlVITAS M1EGHATÁROZASA. 

A méréseket l liter térfogatú próba elpárologtatása után vissza
maradó szilárd maradék béta-gamma összaktivitásának meghatározásával 
végezték, szabványos szürőkorongon, antikoinddendás kapcsolással mű
ködő alacsony háttérrel jellemzett mérőberendezés:sel. A p~óba elpárolog
ta~ásának gyorsítására 'a me~felelő lberenldezésben a folyadék felszínére 
túlhevített levegőt juttatnak, ami a párák gyorsa/bb eltávolítása és a 
felszíni rétegek folmzottablb [·e'lmelegíté'se által gyorsítja a munka
folyamatot. (13). 

III. A radioizotópos mérések eredményei 

A radiológiai mérések eredményeit a 2 és 3 sz. táblázatok tüntetik 
fel, me1yekben megtalálhatók a forrásokat a térképeken jelző számok is. 
(1-3 sz. ábrá'k). 

A táblázatok adataiból kitűnik, hogy a megvizs1gált ásványvízforrá
sok nagyrésze kicsi, vagy közepes radioaktivitású. Kivételt képez pl. a 
Szejke forrás Bálványosfürdőn. A radioaktív ·elemek koncentrációja az 
összes forrásoknál k~selblb az ivóvíznél megengedett maximáUs ak ti vitás
nál, az érvényben lévő egészségügyi rendelkezéseknek megfelelően. A 
vizek mérsékelt radioaktivitását azzal magyarázhatjuk, hogy a vízjárta 
közetekben kevés radioaktív ásvány található. 

Annak ellenére, hogy a megvizsgált vízforrások radontartalma mér
sékelt, a nagy "ororadioaktivitás" által jelentős mértékben hozzájárulnak 
a klimatikus gyógytényezők kialakuléisához,, a fürdőhelyek légkörének 
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ionizációjához. Az oraradioaktivitást az egy literre vonatkozó radioaktivi
tásnak és a forrás óránkénti hozamának a szorzata adja. A környező lég
kör így kialakuló raldioaktivitása hozzáj-árul a fürdöreakció kialakulásá
hoz, mely az egész szervezet gyors felfrissűlésében nyf1v,ánul meg a 
fürdökúra kezdetén. A sejtanyagcsere ser-kentésével az ásványvizek és 
mofettagázok radioaktivitása hozz.ájárul a szervezet ellenállóképességének 
növeléséhez és ezáltal mintegy segíti a szervezetet, hogy saját maga 
győzze le a különhöző betegségeket. Ezzel i's magyarázható az itteni 'fürdő
kezelés széles spektruma. 

Figyelemre méltó egyes mofetták gázainak jelentős radioaktivitása 
Kovásznán és a Torjai büdösbarlangban a szanatórium közelében. Ez az 
emelkedett radioaktivitás különleges gyógytényezőt j-elent e fürdőhelye
ken. (13) A Torjai büdösbarlang radioaktív kénes gázainak csöveken való 
elvezetése Bálrványos fürdőre, előreláthatólag ugrásszerűen megnöveli az 
itt végzett fürdőkezelé'sek hatékonyságát. 

A legtöbb forráls rossz foglalásból fakad. A forrársfogla:Vások maderni
zálása és a hidrageológiai ·furások által növelhető lesz a jövőiben a víz
hozam. 

A radioaktív vizekkel és· gázakkal való balneológiai kezelések haté
konyságának fokozására szükségesnek mutatkozik e fürdőhelyeken a ra
dioaküvitás mesterséges növelése is, az erre alkalmas automata .be.rende
zésekkel, melyek rádiumsóbál nyert radongázt visznek be az ásrványvizibe, 
illetve a mofettagázakba. (13) Ezáltal is bizte.sítható lesz a jövőben a für
dőhelyek nagyméretű fejlődése. 

A globális beta-gamma aktivitás alacs·ony volta · azt bizonyítja, hogy 
kevés kivételtől eltekintve a megvizsgált forrásomat nem szerinyezik fel
színi vizek, melyeknek globális aktivitása fokozottabb a jelenlévő Sr-90 
izotóp miatt. A szennyezés egyes eseteiben, a foglalások modernizálásával 
kiküsziöbölhető ez a hiányosság is. 

A forrásfoglalások modernizálása után szükségesnek látszik a radon
tartalom újrarnérése is. 

IV. Gyakorlati ·következtetések 

l. - Az összes megvizsgált ásványvíZlfor.rások esetében szükséges
nek látszik a forrásfoglalások modernizáLása:, a csővezetékek és szi.vaty
tyúk szakszerű átalakítása, melynek nagyrésze elhanyagolt, nem meg
felelő ·állapotban van. A vízhozam növelése érdekében szükség lesz hid
rogeológiai fúrásaik eszközlésére, melye1ket máris alkalmaztak pl. Ko
vászna fürdőn. 

A fürdőkezelés modernizálását szaLgálhatja a j·övőben a Torjai bü
dösbarlang radioaktív kénes gázainak levezetése Bálványos fürdőre és 
korszerű mofettaberendezésekJben való alkalmazása. 

2. - A vizek és gázak radioaktivitásának szükségszerinti növelé
sére szükségesnek látszik az aktivitás mesterséges növelése, megfelelő 
automata berendezések segítségével, melyek rádiumsókiból nyert radon-
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TABELUL NR. 2. SZ. TABLAZAT 
Compozitia radioizotopica a apelor 
minerale ~i a gazelor mofetice 

~ kovásznai ásványvizek és mofettagázok 
radioizotópos összetétele. 

de la Covasna 

Concentratia radioizotopilor in 1 litru apa 
A radioizotópok koncentrációja 1 liter vízben 

Nr. 
ert. 
Sor 

szám 

--
l 

1 

2 

3 

4 

5 
6 

7 

Denumirea sursei Activita-
A forrás elnevezése tea glo-

bal á Radon Rádi u Ur ani u összakti- -9-10 g 
vitás 

picocurii (pCi) 

2 3 l 4 l 5 6 

Ape minerale - Asványvizek 
Sonda IBF-1 (izv. alcalin) 
Lúgos forrás 1,579 71,38 2,17 0,0 
Sonda IBF-10. Spital 

cardiologic 1,344 35,5 7,56 3,3 
Szívkórháznál lévő szonda 
Put tevmoficare (Hotel) 
Hőközpont kútja 2,05 159,6 0,66 0,0 
Put ul spital ul ui cardio l. 
la hotelul balnear 

Szívkórház kútja, 
Kovásznán 3,61 3:;>0,0 0,57 0,0 

Sonda S-1, OJT szonda 0,92 88,5 2, 74 0,0 
Sonda F-4~ lSPIF. 1,72 87,5 0,34 0,0 
Kovászna forrás 

1180,9 Putul Ördög kútja 2,04 2,41 3,3 

Gazele mofetice - Mofettagázak 
8 Mofeta I - Hotel balnear 

I. sz. mofetta, gyógyszálló 362,4 
9 Mofeta II. sz. mofetta 360,9 

10 Mofeta spitalului de car-
diologic 

A szívkórház mofettája 
Kovásznán 298,9 

11 Mofeta Bene-féle mofetta 467,9 
12 Mofeta Bardócz-féle mo-

fetta 380,9 
13 Gaz Sonda IBF-10 szonda 

gázai 53,0 
14 Gaz put termoficare. Hő-

központ kútja 374,4 
15 Gaz put spital cardiologie 

Szívkórház kútjának gázai 430,3 
16 Gaz Sonda S-1 OJT szon-

da gázai 224,7 

To ri u 
-7·10 g 

7 

0,0 

0,12 

0,0 

0,0 
0,0 
0,0 

0,21 

l 

Nr. izvo-
rului pe 

har ti 
A forrás 
száma a 
térképe-

ken 

8 

3 

4 
2 
1 

7 
8 

9 
13 

14 

3 

4 

2 

Observatie - Megjegyzés: Radioactivitatea gazelor se referii la cite l litru de gaz 
la presiunea atmosfericii exterioarii. 
A gázaki radioaktirvitása l liter gázra vonatkozik a külsö 
légnyomásnak megfelelő nyomáson. 
Masuriitorile au fost efectuate in perioada: 7-10. VI. 1976. 
A méréseket 1976. jún. 7-10 között végezték. 



13 385 

3. SZAMú TABLÁZAT 

Compozitia radioizotopica 
a apclor minerale 
~i a gazelor mofetice de la 
Baile Bálványos ~i Malna~-bai . 

Nr. Denumirea sursei ert. A forrás elnevezése Sor-
szám 

--
l 2 

l. Izv. Magyorós forrás 
2. Izv. Hammas forrás 
3. Baziri Timsós Csiszár 
4. Bazin Ciocolata 
5. Bazinul Mare 
o. Izv. Sofia-forrás 
7. Izv. lordan-forrás 
8. Izv. Szilamér-forrás 
9. Izv. Bálványos-forrás 

1:0. Izv. Ibolya-forrás 
ll. rzv. Szejka (km 18) forrás 
12. Izv. Vasas (km 20) forrás 
13. Izv. Timsós-Apor f. 
14. Izv. Carol (Sanator) f. 
15. Izv. Fidelis (Sanator) f. 
16. Izv. Acru (Sanator) f. 
17. Apa de robinet statiune 

18. Izv. Statia ímbuteliere 
Töltőtelep 

19. Izv. Ileana-forrás 
20. Izv. Mioara-forrás 
211. Izv. Victoria-forrás 
22. Izv. prin ci pal - Fő forrás 
23. Izv. mofetei - Mofetta f. 
24. Bazin baia calda -

melegfürdő medence 
25. Bazin baia rece Hercule-

hidegfündö medence 
26. Bazin Neptun-medence 

Az ásványvizek és mofettagázok 
radioizotopos összetétele 
Bálványosfürdő n 
és Málnásfürdőn. 

Concentratia radioizotopilor in l litru apá 
A radioizotópok koncentrációja l liter vízben 

Activitate 
globalá Radon 
összak- Uraniu T ori u 
ti vitás 

radi u 10-9g 10-7g 

picocurii/pCi 

3 \ 4 5 6 7 

Baile Bálványosfürdő 
1,83 2t0'5;3 0,75 <3,3 <10-7 

0,911 62,0 o,e6 3,3 
" 2,28 63,5 0,2'5 < 3,3 
" 1,01 58,1 0,7'3 < 3,3 
" 1,14 57,2 0,43 < 3,3 
" 1,31 207,0 0,44 " " 1,18 2'()2,4 O,H6 " " 0,79 86,1 2,74 " " 1,78 97,5 1,45 

" " 0,48 257,5 1,70 
" " 4,56 894,2' 5,33 " " 1,75 168,3 0,57 
" " 6,0'5 63,6 0,33 

" 1,00 91,1 0,33 
" " '1,31 360,0 0,17 
" 

lipsa 
0,81 117,1 0,85 

" 
<10-7 

57,2 
Baile Málnásfürdő 

1,63 24,4 1,02 <3,3 li ps a 

1,60 273,1 1,87 
" 

10-7 

1,10 413,3 1,10 
" " 1,12 171,2' 0,34 
" " 1,64 207,0 1,46 
" " 1,07 246,5 0,70 
" " 1,42 167,1 0,28 
" 

lipsa 

1,88 a6,4 0,72 
" 

< 10-7 

- 16.0,5 - - -

Nr. izvo-
rului pe 

hiirti 
A forrás 
száma a 
térképe-

ken 

8 

16 
20 
19 
18 
17 
21 
22 
25 

2-6 
27 

2' 4 
28 
30 
2'9 
31 

31/b 

32 
33 

34 
35 
36 

38 

37 

39 

Gazele mofetice - Gázok 

27. Mofeta B. Bálványos-
mofetta 2'24,3 (1,5) 

28. Mofeta Malna~-bai mofetta 2'67,3 (40) 
29. Gaz din Pe~tera Turia-

barlang 829,2 (31/a) 

• Not.a:} > 1 pCi = I0-12 Curii-vel. 
MgJ: 

25 - ALUTA X-XI 

Observatie: Concentratiile de radon 
a gazelor sint raportate la l litru 
de gaz la presiunea atmosfericií ex
terioara. Az adatok l liter gázra 
vonatkoznak, a környező légnyomá
son. 
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gázt visznek be az ásványvízbe és a mofettagázokba. Ezeknek leírélsa 
megtalálható szerzők előző ·~özl.eményeiben 1(8-13). 

3. - A modernizálási munkálatok befejezése után ajánlatos a ra
don'tartalom újramérése, a megfelelő terápiás utalások megkönnyítésére. 
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CONTRIBUTIONS TO THE STUDY OF l\IINERAL W ATERS 
AND MOFETAS RADIOACTIVITY FROM COVASNA, 

BÁLVÁNYOS AND MALNA~- BATS, 
COV ASNA COUNTRY 

Extract 
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Th e p aper contains some preliminar r e:sults regarding the radioisotopic aboun
dences of mineral waters and mofetk gases, in Covasna Country, obtained by 
a utbors in the period 1976-1H77. 

It is descrilbed the geographi,cal and hidrogeologica1 situation of the studied 
m ineral waters area, and the experimental methods of inyestigation. In 3 tables 
t he r e:mlts of analyses are given. 

There are 'Shown the possibiliti<::s for the improvement of the waters and gases 
r adioactivity: the modernization of colleeting .and the applica tion of a r tificial 
en ha ncement of the radioactivity. 




