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Történeti áttekintés

Martin Heinrich Klaproth 1789-ban fedezte fel az uránt és a
cirkóniumot, 1803-ban pedig a titánt.
Megállapította, hogy önálló elemek, de tiszta formájukban
nem tudta előállítani ezeket a fémeket.
Az urán radioaktivitását még nem ismerte fel.

Történeti áttekintés

Wilhelm Conrad Röntgen 1895-ben fedezte fel a később róla elnevezett
röntgensugárzást (X-ray) katódsugárcsővel végzett vizsgálatai során.
A felfedezést követő évben már a röntgensugárzás segítségével készített
felvétel alapján illesztették össze egy eltört kar csontjait.
Elsőként kapta meg a fizikai Nobel-díjat (1901).
A röntgensugárzás az elektromágneses spektrum nagy energiájú
tartományát jelenti.
Vákuumbeli ferekvenciatartománya:1017-1019 Hz.

Történeti áttekintés

Antoine Henri Becquerel az uránszurokérc fluoreszcencia jelenségét
vizsgálva fedezte fel a természetes radioaktivitás jelenségét 1896-ban.
Később ezért tanítványaival (Pierre Curie, Marie Curie) együtt kapott
megosztva Nobel-díjat (1903).
A radioaktív bomlás mértékegységét róla nevezték el:
1Bq = 1 bomlás / másodperc = 1/s

Történeti áttekintés

Sir Joseph John Thomson a katódsugárzás részletes vizsgálata
alapján fedezi fel az elektront 1897-ben
Kimutatta a katódsugarak elektromos tér hatására bekövetkező
elhajlását. A mágneses és elektromos teret egyszerre alkalmazva a
katódsugárzásra, meghatározta a katódsugárzás elektromos töltésű
részecskéinek töltés-tömeg arányát.

Történeti áttekintés
Maria SklodowskaCurie
(1867-1934)

Bequerel-el együtt fedezik fel a radioaktivitás jelenségét.
Férjével, Pierre Curie-vel együtt felfedeznek két radioaktív elemet, a
polóniumot és a rádiumot (1989).
A két radioaktív elem izolálásával rájöttek, hogy csak bizonyos
elemeknek vannak radioaktív izotópjai.
1903-ban megosztott fizikai Nobel-díjat, majd 1911-ben kémiai Nobeldíjat kapott.
Utóbbit többek között a rádium és polónium felfedezésével érdemelte ki.

Történeti áttekintés

Sir Ernest Rutherford különböztette meg és nevezte el a két kis
hatótávolságú ionizáló sugárzást 1899-ben:
• alfa-sugárzás (erősebben ionizál és kisebb a hatótávolsága, levegőben
is csak néhány centiméter, a papírlap elnyeli),
• béta-sugárzás (kisebb mértékben ionizál, nagyobb hatótávolsága van).
Egy évvel később egy cikkében közli a radioaktív bomlás exponenciális
törvényét.
Felfedezte a radont. A tórium preparátumból a levegőbe kerülő radioaktív
gázt toronnak nevezte (220Rn).

Történeti áttekintés

Paul Ulrich Villard fedezte fel a gammasugárzást a rádium sugárzásának
tanulmányozása során 1900-ben.
Megfigyelte, hogy nagyobb áthatolóképesség jellemzi, mint a
röntgensugárzást.

Radioaktív bomlás
Nagy tömegszámú
atommagoknál a protonok
nagyobb száma miatt fellépő
elektrosztatikus taszítás
csökkenti a stabilitást, így a
kötési energiát is.
A kisebb tömegszámú
magoknál a mag felületére eső
nukleonok száma nagy a belső
nukleonokéhoz képest. A külső
nukleonok gyengébben
kötődnek az atommaghoz,
mint a belsők, mert nem
minden irányból hatnak rájuk a
magerők. Ez a stabilitás
csökkenését eredményezi.
A legstabilabb elemek a vas (Fe) környezetében található, közepes tömegszámú
elemek. Speciális esetet képez a hélium atommagja, amely nagyon kis tömegszáma
ellenére, nagy stabilitást mutat.

Radioaktív bomlás
Az atommag spontán - külső hatás nélkül, önmagától végbemenő átalakulása az instabil magok jellemzője. Ez a gyakran bomlásnak is
nevezett átalakulási folyamat a radioaktivitás, mint jelenség okozója. A
bomlás révén az atommag egy energetikai szempontból stabilabb
állapotba jut. Az atommag instabilitása az egy nukleonra jutó átlagos
kötési energiával áll kapcsolatban, amely függ a tömegszámtól.
Kötési energia:
atommag tömege < az atommag felépítésében résztvevő nukleonok
(protonok és neutronok) tömegeinek összege
A különbséget tömegdefektusnak (tömeghiány) nevezzük (m).
Ekötési = mc2

c: a fény vákuumbeli terjedési sebessége

A magot alkotó nukleonok között ható, és kizárólag vonzásban
megnyilvánuló, magerők az ún. erős kölcsönhatásnak köszönhetően
lépnek fel. Ez a kölcsönhatás nagyon kis hatótávolságú (10-15 m
nagyságrendű), de sokkal erősebb a szomszédos nukleonok között, mint
a töltött részecskék között fellépő elektromágneses kölcsönhatás.
A radioaktív bomlás a nagy tömegszámú atomok izotópjaira jellemző
leginkább. Ugyanakkor a kis tömegszámú elemeknél is előfordulnak
instabil izotópok, de ezek természetes előfordulási aránya a stabil
változatokhoz képest nagyon kicsi.

Radioaktív bomlás
A magfizika területén a nuklid fogalmat használják amikor egy atomfajtáról van szó. A nuklidok megkülönböztetése a rendszámuk, a
tömegszámuk és a magjuk energiaállapota alapján történik. Az izotópok
azonos rendszámú, de különböző tömegszámú (neutronszámú) nuklidok.
Ha a rendszám függvényében vizsgáljuk az elemek és izotópjaik
neutronszámát (nuklidtérkép), akkor megfigyelhető, hogy az alacsony
rendszámú elemeknél (Z20) az elemek stabil izotópjaiban a protonok
és neutronok száma közel azonos.
Nagyobb rendszámoknál már a
neutronok túlsúlyba kerülnek a
stabil izotópoknál.
A stabilabb magokra a protonok
és neutronok páros száma
jellemző. A páratlan protonszám
és szintén páratlan neutronszám
eredményezi a legkevésbé stabil
magokat.
Bizonyos rendszámok esetében A protonok és neutronok számának viszonya
nagyon nagy stabilitást
az elemek stabil izotópjai esetében
tapasztalunk:
(Z rendszám, N neutron-szám). A piros
szaggatott vonal az azonos proton- és
Z=2, 8, 20, 28, 50, 82, 126.
neutronszámhoz tartozó vonalat szemlélteti.

Ionizáló sugárzások különböző áthatoló
képessége
A radioaktív bomlás eredményeképpen különböző tulajdonságú
részecskék és energiakvantumok (fotonok) lépnek ki az atommagból
(emisszió), amelyek makroszkópikus szinten is mérhető áramait
sugárzásoknak nevezzük. A sugárzások kölcsönhatásba lépve a
környezetükben lévő atomokkal, képesek azokat ionizálni. Az élő
szervezetek esetében az ionizáció nagyon veszélyes és káros jelenség.
Az alfa-sugárzást egy papírlap is elnyeli. 
hélium atommagokból áll (2 proton + 2 neutron)
 kétszeres pozitív töltésű az alfa-részecske.

A béta-sugárzást egy vékony alumínium lap már
elnyeli  elektronok (negatív béta-sugárzás)
vagy pozitronok (pozitív béta-sugárzás) alkotják
A gammasugárzást csak 4 méter vastag ólom
képes teljesen elnyelni  nincs töltése  az
elektromágneses spektrum legnagyobb energiájú
tartományának felel meg  hullám-részecske
természet  gamma foton
https://hu.wikipedia.org/wiki/Radioaktivitás

Atommag átalakulások
A természetben előforduló magátalakulások és százalékos
megoszlásuk:
• alfa-bomlás (10%),
• béta-bomlás (57%),
• elektronbefogás (25%),
• spontán maghasadás (8%).
Elektronvolt:
az atom-, a mag- és a részecskefizikában használatos energia
mértékegység.
Jele: eV, prefixumai: keV, MeV, GeV, TeV.
Egy elektronvoltnak nevezzük azt az energiát, amennyivel az
elektron energiája megnövekszik 1 V elektromos
potenciálkülönbség gyorsító hatására.
1 eV = 1,602 176 487(40) · 10-19 J.

Atommag átalakulások
Alfa-bomlás (10%):
az atommag két protonból és két neutronból álló alfa részecskét emittál,
amely néhány MeV kinetikus energiájú hélium atommagnak felel meg (a
jellemző energiatartomány 4-9 MeV). A kilépő alfa részecske mozgási
energiája jellemző az illető atommagra. Egyes nuklidok esetében több
energia szinten is megtörténhet a kisugárzás.
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Az alfa-bomlás a periódusos rendszer nagyobb rendszámú (Z>82) és
tömegszámú elemeinél figyelhető meg. A hélium atommag relatíve nagy
kötési energiájával (nagy stabilitás), magyarázható, hogy a nehéz
atommagból egy hélium mag kerül kisugárzásra.
A keletkezett atommagok kötési energiáinak (új atommag és a hélium mag)
összege kisebb mint az eredetié. A különbségi energia fedezi az alfa
részecske mozgási energiáját, valamint a bomlásokhoz gyakran társuló
gamma sugárzás energiáját. Az emittált alfa-részecskék kezdeti sebessége
függ a kibocsátó anyagtól, és tartományát tekintve a fénysebesség 5-7 %nak felel meg. Az urán és a tórium bomlási soraiban is előfordul ez a
bomlás.

Atommag átalakulások
Béta-bomlás (57%)
A béta-bomlás az alfa -bomláshoz képest gyakrabban fordul elő,
megkülönböztetünk negatív és pozitív béta-bomlást.

Negatív béta-bomlás:
az atommag egy nála eggyel nagyobb rendszámú, de azonos tömegszámú
atommaggá alakul át. A folyamat során egy elektront és egy antineutrínót
bocsát ki az atommag. A természetben előforduló radioaktív átalakulások
46 %-a negatív béta bomlás. Ennek során új elem keletkezik.
A
A

Z
Z 1
Az emittált béta-részecskék kinetikai energiája a kibocsátó anyagtól függ,
néhány keV és több MeV közötti tág tartományban mozog. Ugyanazon
anyag esetében is változik, mert a bomlás következtében felszabaduló
energia megoszlása a keletkező részecskék között (elektron és antineutríno, valamint gyakran gamma sugárzás is fellép) véletlenszerűen
változik. Az átlagos kinetikus energiája azonban jellemző az anyagra.
Szélsőséges esetben a béta-részecske kezdeti sebessége elérheti a
fénysebesség 99%-t is.
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Atommag átalakulások
Pozitív béta-bomlás
Az atommag egy nála eggyel kisebb rendszámú, de azonos tömegszámú
atommaggá alakul át. Lényegében a mag egy protonja alakul át neutronná,
amely energiát igényel. Ezt a kiindulási és a keletkező atommagok közötti
kötési energia különbség fedezi. A folyamat során az atommag egy
pozitront és egy neutrínót bocsát ki magából. A természetben előforduló
radioaktív átalakulások 11 %-a pozitív béta-bomlás. Ekkor is új elem
keletkezik.
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Az energiamegoszlás a pozitron és a neutrínó között esetleges, de a
pozitron átlagos kinetikus energiája jellemző az anyagra.
A pozitron rövid időn belül leadja a mozgási energiáját a környezet
atomjainak ionizációja révén, majd egy elektronnal egyesülve energiává
alakul. Ez tulajdonképpen két azonos energiájú gamma foton szétsugárzásával történik meg (annihiláció). A gamma fotonok energiája
megegyezik az elektron nyugalmi energiájával (a pozitronnak ugyanekkora
a nyugalmi energiája): E=mec2=0,512 MeV (me az elektron nyugalmi
tömege).

Atommag átalakulások
Elektronbefogás (25%)
Az atommag a magot körülvevő elektronhéjak egyikéről (általában a
K héjról, ritkábban az L héjról) befog egy elektront, majd az
atommagban lévő egyik proton neutronná alakul át, miközben
neutrínót bocsát ki. Ha az elektron befogása a K elektronhéjról
történik K-befogásról beszélünk. Az átalakulást gyakran sorolják a
béta-bomlások körébe. Itt is proton-neutron átalakulás megy végbe,
azonban nem keletkezik pozitron.
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A befogás után az elektronhéj üresen maradt helye a külsőbb
(kisebb kötési energiájú) elektronhéjakról feltöltődik, ennek során
karakterisztikus röntgen sugárzást bocsát ki az atom. A sugárzás
energiája a héjak kötési energiáinak a különbségeként adódik.
Gyakran előfordul, hogy az új atommag gerjesztett állapotban jön
létre. Ilyen esetben a gerjesztett atommagra jellemző energiájú
gammasugárzás kibocsátása révén kerül alapállapotba.

Atommag átalakulások
Spontán maghasadás (8%)
Különösen nagy tömegszámú atommagoknál fordul elő (Z>90).
A protonok nagy száma és az ebből adódó elektrosztatikus
taszítás miatt kialakuló instabil állapotból oly módon
igyekeznek stabilabb állapotba kerülni, hogy két hasonló
tömegszámú magra hasadnak szét.
Az átalakulás során neutronok szabadulnak fel és két új elem
atomja jön létre :
A
Z

X  ZA11Y1  ZA22Y2  neutronok
Z=Z1+Z2

Radioaktív bomlás alaptörvénye
A radioaktív bomlás egy sztochasztikus folyamat, amelyet az ún. Poissonfolyamat segítségével lehet modellezni. A bomlás bekövetkezésének
valószínűsége annál nagyobb, minél hosszabb a vizsgált időtartam.
Az egymást követő bomlási események időközei exponenciális eloszlású
független valószínűségi változóknak tekinthetők.
Ennek alapján vezethető le a radioaktív bomlás alaptörvénye, amely a
vizsgálat tárgyát képező zárt rendszerben írja le, valamely radioaktív izotóp
atomjainak számában bekövetkező csökkenést az idő függvényében:

𝑁 𝑡 = 𝑁0 𝑒 −𝜆𝑡
t: idő, N0: valamely radioaktív izotóp atomjainak száma a t=0 s
kezdőpillanatban, : a bomlás valószínűségét jellemző bomlási együttható
[1/idő], N(t) a radioaktív izotóp atomjainak száma a t0 s időpillanatban.
Felezési idő: a bomló izotóp atomjainak száma felére csökkenéséhez
szükséges időtartam (T1/2). Az izotópra jellemző érték.

𝑁0
= 𝑁0 𝑒 −𝜆𝑇1/2
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Széles tartományban változik:
mikroszekundumtól milliárd évek

Atommag átalakulások
A radioaktív bomlásokat nagyon gyakran kíséri gamma-sugárzás is.
A gamma sugárzás különösen jellemző a béta bomlásra.
A bomló atommag kibocsáthat egy gamma fotont közvetlenül az alfa vagy
béta részecske emissziójakor, vagy akár jelentős késéssel is követheti a
gamma sugárzás a bomlást.
A jelenség oka az, hogy a bomlás következtében keletkező új elem
atommagja ilyenkor gerjesztett állapotban jön létre. Ebben az állapotban
nem marad meg véglegesen az atommag. Legtöbbször szinte azonnal
leadja a többlet energiáját egy gamma foton (prompt gamma sugárzás)
kibocsátása révén és alapállapotba kerül. Előfordul azonban a késleltetett
gamma sugárzás is. Ilyenkor az atommag még egy ideig metastabil
állapotban marad, és rövidebb vagy hosszabb idő múltán kerül stabil
állapotba. Ezt a késleltetett energiaátmenetet nevezik izomer átalakulásnak.
A gamma sugárzás 10-11 m-nél kisebb hullámhosszúságú, nagy
frekvenciájú (és energiájú) elektromágneses sugárzás. Frekvenciája (f) >
1019 Hz. A gamma fotonok jellemző energiatartománya 10 keV és 10 MeV
közötti (E=hf, ahol h a Plank-állandó). Mivel nagy áthatolóképességű, és az
energiája a kibocsátó kémiai elemre jellemző, a kőzetösszetételre
vonatkozó geofizikai mérések alapjául szolgál.

Az elektromágneses spektrum

c= f
c: a fény vákuumbeli terjedési sebessége

E=hf
h: Plank-állandó

Ha a földkéregben előforduló,
természetes radioaktív
izotópokkal is rendelkező
elemek esetében együttesen
vizsgáljuk az elem
előfordulási gyakoriságát (ld.
következő dia táblázata) és a
radioaktív izotóp arányát az
elem összes izotópjára
vonatkozóan (a táblázat 3.
oszlopa), akkor nyilvánvalóvá
válik, hogy a földkéreg
radioaktivitása alapvetően a
kálium, az urán és a tórium
tartalmának köszönhető.

1 g/t = 1 ppm
ppm: pars per
million
(egy millió
egységre
vonatkoztatott
arány)
1 t = 106 g

Grasselly Gyula: Ásványi nyersanyagok, Tankönyvkiadó, Bp., 1991

Kőzetek radioaktivitása
A kéregre és a köpenyre vonatkozó átlagértékek Heier és Adams
(1963) szerint
U (ppm)

Th (ppm)

K (%)

Átlagos kéreg

2.1

7.8

2.1 = 21000 ppm

Kontinentális kéreg

2.8

10.0

2.6 = 26000 ppm

Óceáni kéreg

0.64

2.8

Átlagos köpeny

0.016

0.08

0.87 = 8700 ppm
0.11 = 1100 ppm

Az adatokból kitűnik, hogy a kéregnek lényegesen nagyobb a
radioaktív elem tartalma, mint a köpenynek, másrészt a kontinentális
kéreg U, Th, K tartalma nagyobb mint az óceáni kéregé. Az utóbbi
különbség magyarázata a gránit öv hiánya az óceáni területeken.

Kőzetek radioaktivitása
K

Th

U

Átlagos előfordulási arány a
földkéregben

2.59 % =
25900 ppm

~10-12 ppm

~ 2-3 ppm

Tömegegységre jutó
gammasugárzás a kálium
értékéhez viszonyítva

1

1300

3600

Egy sugárforrás aktivitása megadja a másodpercenként bekövetkező
bomlások számát:
dN
𝛼=
= −λ𝑁
dt
Mértékegysége: bequerel, 1 Bq = 1/s
Régebbi egysége: curie, 1 Ci = 3,71010 Bq = 37 GBq (gigabequerel)
A sugárforrás aktivitása függ a radioaktív izotóp mennyiségétől a vizsgált
mintában (N) és a bomlási együtthatótól (, ill. a felezési időtől T1/2).

Kálium 40-es izotóp
Kálium
Három izotópja létezik a természetben: 39K (93.258%), 40K (0,01167%), 41K(6.73%)
Egyedül a kálium 40-es izotóp instabil, amely az összes kálium ~ 0.01%-át alkotja.
Ez az izotóp elágazó bomlással alakul át stabil végtermékekké.
A bomlások 89,5 %-ban negatív béta-bomlással kalcium 40-es izotóppá alakul át.
40
19

40
K  20
Ca  e   

A bomlások 10,3 %-ban K befogással metastabil argon 40-es izotóppá (nemesgáz)
alakul át, amely 1.46MeV energián gamma kvantumot emittálva kerül
alapállapotba:
40

40
19

K  e 18 Ar    

Elhanyagolható mértékben fordulnak elő a kétféle bomlásnak másféle energetikai
kombinációi (~0.2 %)
A 40K felezési ideje 1,25 milliárd év. Jóllehet a többi kálium izotóphoz képest
kicsi az előfordulási gyakorisága, a természetes radioaktivitásban
meghatározó tényező, mivel a kálium gyakori eleme a földkéregnek: 1 gramm
természetes kálium 1 másodperc alatt átlagosan 3,31 gamma-fotont és 27,2
40K nagyobb
béta-részecskét emittál. Átlagos körülmények között
a
sugárterhelést jelent, mint az urán és a tórium bomlási sorok együttesen.

Természetes bomlási sorok
A kőzetek radioaktivitásában szintén fontos szerepet játszó urán és a tórium
esetében a bomlás sokkal összetettebb folyamat. Ezek az elemek három
természetes bomlási sor kiindulási anyaelemei.
Az 92-es rendszámú urán két természetes izotópja, a 238-as (izotóparány 99,28%)
és a 235-ös (izotóparány 0.72%) tömegszámú urán, valamint a 90-es rendszámú
tórium egyetlen természetes izotópja a 232-es tömegszámú tórium számos,
esetenként elágazó bomlási folyamat láncolatának eredményeképpen alakul át a
neki megfelelő stabil ólom izotóppá. A bomlási sorokon belül keletkező
leányelemek izotópjai szintén radioaktívak, és a rájuk jellemző felezési idővel,
bomlási típussal tovább bomlanak. Így a következő lépésben már egy köztes
anyaelem szerepét játsszák. Ahol elágazó bomlásról van szó, ott a különböző
bomlások bekövetkezési aránya az anyaelem izotópjára jellemző állandó. A két
bomlás eltérő 1 és 2 bomlási együtthatói jellemzik a különböző bekövetkezési
valószínűségeket. A teljes bomlási együtthatót ilyenkor a = 1+ 2 összefüggés
adja meg.
Az alfa és béta bomlások, valamint az izomer átalakulások eredményeképpen
különböző, de ez egyes részfolyamatokra jellemző energiájú gamma fotonok is
keletkeznek, amelyek sugárzása mérhető. A bomlási sorok kezdő bomlása nagyon
hosszú felezési idejű (108-1010 év). A bomlási sorok közepén gáznemű, radioaktív
radon (nemesgáz) izotópok keletkeznek, amelyek után viszonylag rövid felezési
idejű izotópok következnek.

Természetes bomlási sorok
Ha egy zárt rendszerben (pl. kőzettest) kezdetben (t=t0 s) csak a bomlási sor
kiindulási izotópja létezik, amelynek jelentősen nagyobb a felezési ideje, mint a
leány elemek izotópjaié, akkor elegendően hosszú idő múltán kialakul az ún.
bomlási egyensúly állapota. Az egyensúlyi állapotban, a leányelemek izotópjainak
időegység alatt keletkező mennyisége megegyezik a szülőelemek izotópjainak
időegység alatt elbomló mennyiségével. Az izotópok aránya tehát nem változik. A
bomlási egyensúly állapota természetesen nem áll fenn örökké, hiszen a kiindulási
szülőelem izotópjának teljes lebomlása felborítja azt.
A bomlási egyensúly állapotában igaz az alábbi összefüggés a bomlási együtthatók
(1, 2, 3, …, n) és az izotópok mennyiségei szorzataira vonatkozóan (N1, N2, N3,
…, Nn):
1N1= 2N2= 3N3= … = nNn
Ha a rendszer nem zárt, azaz a környezetében lejátszódó földtani és geokémiai
folyamatok befolyásolják a bomlási sor bármely izotópjának mennyiségét a
rendszeren belül, akkor az egyensúly nem alakul ki, vagy a már kialakult egyensúly
megbomlik.

Urán 238 bomlási sor : 8 alfa és 6 béta bomlás

Tórium 232 bomlási sor: 6 alfa és 4 béta bomlás

Kőzetek radioaktivitása
A kőzetek esetében a gammasugárzás nagyobb része általában a káliumtól
származik, annak jelentősen nagyobb előfordulási gyakorisága miatt. A kálium, urán
és tórium adott helyre vonatkozó arányát a talajban, és a kőzetekben az alapkőzet
ásványi összetétele, az utólagos mállási, szállítási, felhalmozódási és egyéb
folyamatok hatásai együttesen befolyásolják. Ennek megfelelően a kontinentális
kéregre vonatkozó átlagos koncentráció viszonyokhoz képest jelentős helyi
eltérésekkel kell számolni esetenként.
Kálium a kőzetekben
A kálium elsődleges forrását jelentő ásványok legnagyobb részt a káliföldpátok (pl.
ortoklász, mikroklin) és a csillámok (főként biotit, muszkovit). Ezek az ásványok a
savanyú vulkáni, szubvulkáni és mélységi magmás kőzetek (pl. riolit, gránit) gyakori
ásványi alkotóelemei. A csillámok, metamorf kőzetekben is gyakran előfordulnak. A
gránitokban átlagosan 4% körül jelenik meg a kálium, a riolitokban pedig 2-4 % a
részaránya. A földpátok és csillámok a homokokban és homokkövekben is jelen
vannak. A homokkövek átlagosan 12%-ban tartalmaznak földpátokat, ami 1,5%
kálium tartalomnak felel meg. Az arkózás homokkövek földpát tartalma azonban az
50%-ot is elérheti, és ez akár 7-8% kálium tartalmat is jelenthet.

Kőzetek radioaktivitása
Kálium a kőzetekben
A földpátok és csillámok mállási folyamata révén keletkező agyagásványok egy
része a kristályszerkezetében őrzi a káliumot (pl. illit). A mállás eredményeképpen
oldatba kerülő kálium ionok képesek megkötődni cserélhető kationok formájában
bizonyos agyagásványok negatív töltésű felületén (pl. montmorillonit).
Az agyagásványok átlagos kálium tartalma 2,7%. Az oldatban szállítódó kálium egy
része tengeri környezetbe kerülve sókőzetek (evaporitok) és karbonátok
ásványaiban halmozódhat fel. Vegyi üledékes sókőzetek formájában kloridja
(szilvin), szulfátja és borátja is ismeretes. A karbonátok kálium tartalma 0-7% között
változhat, átlagosan 0,3%.
Kálium a talajokban

A talajok káliumtartalma viszonylag széles tartományban 0,2–3,3% változhat.
A káliumtartalom a felszín alatti vizek szivárgása és a növények tápanyag felvétele
miatt csökkenhet a talaj felszínközeli részében, ami káliumtartalmú műtrágya
alkalmazásával ellensúlyozható. A talaj mélyebb rétegeiben általában nagyobb a
kálium koncentráció a felsőbb tartományhoz képest.

Kőzetek radioaktivitása
Urán a kőzetekben
Az urán földkéregbeli átlagos koncentrációja 3-5 ppm. A káliumhoz hasonlóan a
kontinentális kéregben nagyobb az átlagos koncentrációja, mint az óceáni kéregben
A földkéreg felső 25 kilométerére becsült urántartalom 100 milliárd tonna. Azonban
bányászati szempontból csak azok az előfordulások hasznosíthatók, ahol az urán
koncentrációja három nagyságrenddel nagyobb, mint az átlagos koncentráció.
Az urán forrását a vulkáni és magmás kőzetek jelentik a földkéregben. Azon belül is
a savanyú vulkáni és magmás kőzetek bírnak jelentősebb urántartalommal. A
gránitok átlagosan kb. 4,4 ppm uránt tartalmaznak, a riolit esetében pedig 2,5-5 ppm
tartományba esik az urántartalom.
Egyes, a mállási folyamatoknak nagyon ellenálló, ásványok kristályrácsában az urán
a fémes elemeket részben helyettesíti. Ezek az ásványszemcsék (pl. cirkon,
monacit) az aprózódást követően vizes közeggel érintkezve szuszpenzióba kerülnek,
és nagy távolságra képesek átalakulás nélkül eljutni. A hosszabb folyók
torkolatvidékéhez kapcsolódó tengerparti szakaszok torlathomokjában helyenként
jelentős mennyiségben halmozódhatnak fel. Az ásványokban kötött 4 és 6
vegyértékű urán bizonyos körülmények között vízben oldódik (savas pH-jú vizes
oldat és oxidáló kationok pl. vas III ion jelenléte biztosítja az oldódás feltételeit).

Kőzetek radioaktivitása
Urán a kőzetekben
A mállás eredményeképpen főként oldatba kerülve szállítódik tovább. Az
agyagásványokba ion helyettesítés révén kerül be, de a felületükön is képes
megkötődni. A foszfát ásványokba nagyon könnyen képes beépülni ionhelyettesítés
útján. Élő és holt szerves anyaggal kapcsolatba kerülve képes komplex szerves
vegyületekbe beépülni, melyek kolloid állapotban nagy távolságra is eljuthatnak,
amíg megfelelő környezetben felhalmozódnak. Az oldott urán kicsapódásának a
reduktív környezet kedveznek, ami egyben a szerves anyag felhalmozódást is
lehetővé teszi. Emiatt gyakran fordul elő reduktív környezetben keletkezett, szerves
anyag tartalmú üledékes kőzetekben (pl. urán tartalmú homokkő, bitumenes
mészkő és agyagpala). Az uránra jellemző a felszín alatti vizek áramlásához és
hidrotermális tevékenységhez kapcsolódó migráció. Emiatt a kőzetek
repedésrendszerének felületén az agyagásványok mellett az urántartalmú
vegyületek is képesek felhalmozódni. Ilyen módon a másodlagos pórustérrel is
összekapcsolódhat a jelenléte.
Urán a talajokban
A talajok urántartalma 0,7-11 ppm közötti tartományban változik általában, de a
foszfortartalmú műtrágya használata megnövelheti az urán koncentrációját, ami
elérheti a 15 ppm értéket is.

Kőzetek radioaktivitása
Tórium a kőzetekben
A tórium, hasonlóan a káliumhoz és az uránhoz, vulkáni és magmás tevékenység
eredményeképpen kerül elsődlegesen a kőzetekbe. A tórium átlagos koncentrációja
a földkéregben 8-12 ppm tartományban változik.
Főként a savanyú és semleges vulkáni, valamint magmás kőzetekhez kötődik
leginkább. A mélységi magmás gránitokban átlagosan 15,2 ppm, a granodioritban
9,3-11 ppm, a dioritban 8,5 ppm tórium található. A vulkáni kőzetek közül a riolitnak
(6-15 ppm) és a trachitnak (9-25 ppm) van a legjelentősebb tórium tartalma.
Szél által szállított porral és vulkáni kitörések hamujával nagy távolságra képes
eljutni a levegőben terjedve A tórium nagyon rosszul oldódik, ezért a tórium tartalmú
ásványok stabilak. Az aprózódás eredményeképpen a kőzetszövetből kiszabaduló
tóriumtartalmú ásványi szemcsék, vizes közegbe kerülve szuszpenzió formájában
szállítódnak nagy távolságokra, és az uránhoz hasonlóan torlathomokokban
halmozódnak fel. A tórium adszorbciójának mértéke a szuszpenzióban lévő
szemcsékhez növekszik a szemcseméret finomodásával.
A tóriumnak az a kis része, ami oldott állapotba kerül, könnyen megkötődik az
agyagásványok felületén, vagy másodlagos ásványok kiválásában játszik szerepet.
Az urántól eltérően nem jellemző a diagenezis során a tórium migrációja.

Kőzetek radioaktivitása
Tórium a talajokban
A talajok tórium koncentrációja általában a 2-12 ppm tartományban változik,
az átlagos érték 6 ppm. Általában erősen kötött formában marad meg, a
mobilitása nagyon alacsony. Oldódó komplexeket alkotó ionok vagy
ligandumok (pl. CO3-2) és szerves anyagok jelenléte növelheti a mobilitását.
Kis adszorpciós képességű talajok esetében szintén bemosódhat a
talajvízbe. A talajok tórium koncentrációja általában növekszik a talaj
agyagtartalmával.

Kőzetek radioaktivitása
Minél nagyobb a kőzetek urán, tórium, kálium tartalma, annál nagyobb a
természetes radioaktivitásuk. A savanyú magmás kőzetek aktivitása
nagyobb, mint a semleges vagy a bázikus kőzeteké.
Általában érvényes, hogy a magmás kőzeteknél a SiO2 tartalom
növekedésével a természetes radioaktivitás növekszik.
De nem a SiO2 tartalom okozza a radioaktivitás növekedését!
Kőzet

U (ppm)

Th (ppm)

K (%)

ultrabázitok

0.001-0.01

0.004-0.01

0.004-0.15

peridotit

0.01-0.015

0.05-0.06

0.01-0.2

gabbro

0.5-0.9

1.5-3.5

0.4-0.7

bazalt

0.5-1.5

2-3.5

0.6-1.0

andezit

1.8-2.1

5-7

2.3-2.8

diorit

1.8-2

6-8.5

1.1-1.8

riolit

2.5-5

6-15

2-4

gránit

4-10

10-40

3-5

Kőzetek radioaktivitása
Az üledékes és metamorf kőzetek radioaktivitása részben a kiindulási
kőzettől, másrészt a keletkezési körülményektől függ.
Néhány üledékes kőzet és kristályos pala U, Th és K koncentráció
tartományai.
kőzet

U (ppm)

Th (ppm)

K (%)

mészkő

1.5-2

1.5-2

0.2-0.4

homokkő

1.5-2.1

4-11

0.6-1.2

agyag

4-6

10-13

2.4-2.7

kristályos pala

1.5-4

5-15

0.5-4

A felszínen mérhető természetes gamma háttérsugárzást a kőzetek, a talaj (U,
Th ,K koncentráció értékektől függő) sugárzása és a kozmikus eredetű
gammasugárzás együttesen alakítják ki.

Kőzetek radioaktivitása
Az átlagosnál nagyobb természetes gammasugárzással jellemezhető
ásványok és kőzetek
Az agyagokban a kálium, urán és tórium egyaránt jelen lehet. A „shale”
típusú agyagok foszfátokat és szerves anyagot is tartalmazhatnak, amiben
az urán dúsulhat, ezen kívül egyéb radioaktív ásványok is megtalálhatók
bennük (pl. káliföldpát, csillám, urán- és tóriumtartalmú nehézásványok).
Urán és tórium ásványok: uraninit, autunit, thorianit, thorbernit.
Egyéb járulékos ásványok, amikben az átlagosnál nagyobb
koncentrációban fordul elő az urán és a tórium: cirtolit, cirkon, tóriumos ortit,
monacit, szfen, apatit, magnetit.
A káliumsó telepek jelentős káliumtartalommal rendelkeznek.
Bitumenes és alunitos agyagpala (a bitumenhez urán, az alunithoz kálium
kapcsolódik),
Foszfát telepek (a kristályrácsban az urán helyettesítő elemként jelenik
meg),

Kőzetek radioaktivitása
Az átlagosnál nagyobb természetes gammasugárzással jellemezhető
ásványok és kőzetek

Arkózás és grauwacke típusú törmelékes üledékekben (iszap, homok,
kavics) és törmelékes üledékes kőzetekben (iszapkő, homokkő, kavicskő) a
káliföldpátokhoz,
csillámhoz
kálium,
a
foszfátokhoz
urán,
a
nehézásványokhoz (pl. cirkon, monacit) pedig urán, valamint tórium
egyaránt kapcsolódik,
A
szervesanyagban
gazdag
mészkövekben
urán,
az
algák
életműködésének köszönhetően kialakult mészkövekben az algák által
megkötött kálium és urán, a foszfátokban gazdag mészkövekben pedig
urán található,
Egyes széntelepekben urán halmozódik fel, ami a környező uránban
gazdag kőzetekből oldódott ki.
Savanyú és neutrális magmás kőzetek ásványaiban a kálium, urán és
tórium egyaránt megtalálható.

A természetes gammasugárzás mérése
A földtani célú radiometriai kutatásokban a kőzetekből származó alfa- és bétasugárzásokhoz képest nagyobb áthatoló képességű gammasugárzást mérik, amit
természetes gammasugárzásnak neveznek.
A mérés módja integrális vagy spektrális lehet, attól függően, hogy a teljes
energiatartományban jelentkező gammasugárzást összegezve vagy energia
szelektíven vizsgálják.
Az integrális mérések segítségével a környezetükhöz képest nagyobb
gammasugárzást kibocsátó kőzeteket lehet kimutatni és lehatárolhatjuk a felszíni, ill.
felszínközeli kiterjedésüket.
A természetes gammasugárzás spektrális mérése ezen felül az urán, a tórium, és a
kálium kőzetbeli koncentrációinak meghatározását is lehetővé teszi
A gammasugárzást emittáló elemek mennyiségi meghatározása azon alapszik,
hogy a gammasugárzás energiája izotópspecifikus, intenzitása pedig az emittáló
elem mennyiségével arányos.
Legfontosabb geofizikai felhasználási területe az uránkutatás.
Fontos szerepe van a földtani térképezésben, mivel a magmás kőzetek természetes
radioaktivitása nő a SiO2 tartalommal. Azt tapasztalták, hogy a kiömlési magmás
kőzetek aktivitása általában nagyobb, mint a hasonló összetételű mélységi magmás
kőzeteké. Az üledékes kőzetek képződési körülményeire is lehet következtetni az
urán, tórium és kálium előfordulási arányaiból.

A természetes gammasugárzás mérése
A gamma-sugárzás mérésére szolgáló detektorok
A természetes gamma-sugárzás mérésére korábban a Geiger-Müller számláló (GM
cső) használtak. Napjainkban már szcintillációs detektort vagy félvezető detektort
alkalmaznak.
Geiger-Müller számláló
A detektor egy fém csőből áll, melynek belsejében, a cső tengelye mentén és attól
elektromosan elszigetelve egy fémszál húzódik. A cső ezen kívül alacsony nyomású
nemesgáz (ált. argon) és alkoholgőz (etilalkohol) vagy halogén (bróm gőz)
keverékével van feltöltve. A fémszál (anód) pozitív potenciálra van kapcsolva a cső
falához (katód) képest. A potenciálkülönbség olyan nagy (1000-2000 V), ami mellett
a csövet kitöltő nemesgáz spontán ionizációja még nem következik be. A GM cső
falába ütköző gamma foton ionizálja az egyik atomot és emiatt nagy kezdeti
sebességgel mozgó elektron kerül a cső belsejébe. Az elektront maga felé vonzza a
cső belsejében futó fémszál. Útja során az elektron kölcsönhatásba lép a gáz
atomokkal, ionizálja azokat, így további elektronok szabadulnak fel. Ezek az
elektronok is az anód felé tartanak, és további ionizáló hatást fejtenek ki. A
sokszorozódás eredményeképpen kialakult elektron áradat (kisülési lavina) eléri az
anódot, amelyen keresztül a cső kimenetére kapcsolt kondenzátor feltöltődik és
kisül. A kondenzátor kisüléseként keletkező impulzus pedig egy számláló áramkörre
kerül.

A természetes gammasugárzás mérése
Geiger-Müller számláló
Az anód és katód között fennálló
nagy feszültség biztosítja, hogy
már egyetlen primer ionizáció
létrehozza a maximális mértékű
ionizációt a csőben, emiatt a
kimeneten keletkező feszültség
impulzus nagysága független a
Szerk. Steiner F., Várhegyi A.: Radiometria, Tankönyvkiadó, beérkező gamma foton energiájától
Budapest, 1991
mindig ugyanakkora.
(Az ionizációs lavina során természetesen pozitív kationok is keletkeznek, amelyek
a katód irányába mozognak, de nagyobb tömegük miatt a mozgásuk lassabb.) A
kondenzátor kisülési áramimpulzusa lecsökkenti az anód és katód közötti
potenciálkülönbséget, és ez leállítja a további ionizáció folyamatát. A töltőgázba
kevert alkohol molekulák segítik az önkioltási mechanizmust, mert az anódból az
kilépő, további ionizációt produkálni képes fotonokat elnyelik. (Ezek a fotonok az
elektronok anódba ütközése során keletkeznek.) A lavina hatás lecsengéséig
azonban újabb gamma foton detektálására nincs lehetőség. Ez a holt idő 0,1-0,2
ms-nak felel meg. A detektálás hatásfoka emiatt elég rossz (10-15%), és a
hőmérséklet növekedésével romlik.

A természetes gammasugárzás mérése
Geiger-Müller számláló
A detektálási hatásfok javítása érdekében több GM csövet párhuzamosan lehet
kötni, ami viszont összességében megnöveli a detektor egység méretét, és ezáltal
romlik a mérés térbeli felbontóképessége.
Mivel az alkalmazott feszültségtartományban (GM-tartomány) a detektorral nem
lehet elkülöníteni a különböző energiájú gammasugárzásokat egymástól, a GM cső
csak integrális gamma-sugárzás mérésére alkalmas.
Szcintillációs számláló
Két fő részből, egy kristálydetektorból és egy fotoelektron-sokszorozóból áll. A
speciális anyagból (szcintillátor) készült kristálydetektorba becsapódó gamma foton
fény felvillanást eredményez (látható fény tartományába eső fotonok kibocsátása). A
gamma foton kristályrácsnak átadott energiája és a keletkező fény fotonok száma
(azaz a kibocsátott fény intenzitása) között arányosság áll fenn. A fény fotonok
energiaeloszlása csak a kristálydetektor anyagától függ, és nem befolyásolja a
beérkező gamma foton energiája. A szcintilláció, mint jelenség, az ionizáló sugárzás
hatására keletkező lumineszcencia (nem termikus eredetű fénykibocsátást). A
szcintillátor szerepét leggyakrabban talliummal szennyezett nátrium-jodid egykristály
tölti be.

A természetes gammasugárzás mérése
Szcintillációs számláló
A tallium szennyezés biztosítja a lumineszcencia centrumok kialakulásához
szükséges energiaszintet a kristályrács elektronjainak vezetési sávja és kötött
sávja (valencia sáv) között létező ún. tiltott sávban. Az átlátszó kristály átengedi
magán az összetett folyamat eredményeképpen keletkező fény fotonokat, amelyek
beleütköznek a fotoelektron-sokszorozó fotokatódjába. A fotokatód egy
alkálifémeket is tartalmazó fémötvözetből készült hártya a fotoelektronsokszorozó
elektroncsövének egyik végén. A fotokatódon bekövetkező ún. fotoelektromos
effektus miatt elektron (fotoelektron) szabadul fel. A fotoelektron atomból történő
kilépéséhez, és a mozgási energiájához szükséges energiát az elektron által
elnyelt (abszorpció) foton energiája biztosítja. (Az alkáli fémek külső elektronjaihoz
kis kilépési energia tartozik, < 3 eV.) A kilépő fotoelektronok száma arányos a
beérkező fény fotonok számával. A fotokatód után egymással szemben, de eltolt
helyzetben elektródák (dinódák) sora helyezkedik el, amelyek mindegyike az
előzőhöz képest nagyobb pozitív potenciálra van kapcsolva egy feszültségosztó
áramkör segítségével. A fotoelektronokat fókuszáló elektródák irányítják az első
dinóda felé. A dinóda maga felé vonzza az elektronokat, és egyben fel is gyorsítja a
fotokatódhoz képes pozitívabb elektromos potenciálja miatt.

A természetes gammasugárzás mérése
Szcintillációs számláló
Minden egyes dinódába ütköző elektron további elektronokat (4-8 elektront)
szabadít ki a dinóda fémrácsából. A dinódák alakja és elrendezése úgy van
kialakítva, hogy az felületükről leváló egyre nagyobb számú elektront a következő
dinóda felé irányítsák. A dinódákba ütköző másodlagos elektronok tovább
sokszorozódnak és a fotoelektron-sokszorozó kimenetére, az anódra érkező
elektron áram egy jelentősen felerősített elektromos impulzust hoz létre, amely az
előerősítő egység bemenetére kerül. Az impulzus nagysága arányos a kristályba
becsapódó gamma foton energiájával. Ez lehetőséget teremt az impulzusok
számlálása mellett a kimeneti impulzusok nagyságának mérésére is.
A szcintillációs
mérőműszer vázlata
1.előerősítő; 2. erősítő;
3. amplitúdóanalizátor;
4. jelfeldolgozó.

Csákány Gy., Forrai J:
Radiológiai diagnosztika I-II.,
Medicina, Budapest, 1984

A természetes gammasugárzás mérése
Szcintillációs számláló
Következésképpen nem csak a teljes gammasugárzás fluxusát (időegység alatt
beérkező gamma fotonok száma) lehet jellemezni, hanem a gammasugárzás
energiatartományok szerinti megoszlását is lehet mérni. A szcintillációs számláló
tehát nem csak az integrális, hanem a spektrális gammasugárzás mérésére is
alkalmazható. További előnye a sokkal jobb detektálási hatásfok (50-60%), és a kis
méretének köszönhetően jobb a mérés térbeli felbontóképessége. A külső
hőmérséklet emelkedése rontja a detektor hatásfokát, emiatt hőszigetelt burkolatot
kell alkalmazni speciális környezetben (pl. mélyfúrás).
Fotoelektron-sokszorozó elvi vázlata

Renner, Salát, Stegena, Szabadváry,
Szemerédy: Felszíni geofizika,
Tankönyvkiadó, Budapest, 1970

Szcintillációs számláló
Egy régebbi analóg műszer, amelynek érzékelő egysége az elektronikát tartalmazó
egységtől elkülönített házba van szerelve. Csak integrális gammasugárzást mér.

Szcintillációs számláló
Korszerűbb digitális műszer, melynek elektronikája és érzékelő egysége közös
házban helyezkedik el. Egyaránt alkalmas integrális és spektrális gammasugárzás
mérésre.

Szcintillációs számláló
Az emissziós spektrum megmutatja, hogy a különböző energiákhoz tartozó
gamma sugárzások milyen valószínűséggel, ill. gyakorisággal következnek
be a kőzetek radioaktivitását eredményező izotópok esetében. Bizonyos
energiaszintekhez tartozó értékek jóval nagyobbak a környezetük energiatartományában jelentkező egyéb értékekhez képest. Az ilyen karakterisztikus és meghatározott izotópokra jellemző energiaszintek segítségével lehet azonosítani bizonyos elemek jelenlétét a vizsgált anyagban.

A kálium jelenléte és mennyisége az
1,46 MeV-os energiájú gammasugárzás
alapján mérhető.
A tórium jelenléte és mennyisége a
2,62 MeV-os energiájú gammasugárzás
alapján mérhető (Tl208).
Az U jelenléte és mennyisége a 1,76
MeV-os energiájú gammasugárzás
alapján mérhető (Bi214).
Log Interpretation Principles/Applications, Schlumberger 1989

A kálium, urán és tórium koncentráció
mérése
A kőzetekből származó mért
gammasugárzási
energiaspektrum azonban
nem vonalas, hanem
folytonos, a gamma fotonok
szóródási jelenségei, a
detektorok korlátozott
felbontóképessége és az
elektronikus áramköri zaj
miatt.
A spektrális gammasugárzás mérésnél a K, U
és Th karakterisztikus
energia csúcsaira illesztett
energia tartományokban
(ablakokban) külön mérjük
az időegység alatt beérkező
gamma fotonok számát
(beütésszám).

Légi természetes gamma mérés uránium
érctelep felett

Magmás kőzettestek spektrális természetes
gamma mérése

Magmás kőzettestek spektrális természetes
gamma mérése

Telkibánya felett készült légi spektrális
gammasugárzás mérések

Káliumkoncentráció térkép

Tóriumkoncentráció térkép

Spektrális természetes gamma szelvényezés
fúrólyukban
Spektrális természetes gammasugárzást
mérik laboratóriumi és terepi körülmények
között egyaránt.
A terepi méréseket végezhetik:
• felszínen (hordozható detektor)
• levegőben
• fúrólyukban (geofizikai szondába épített
detektor)

