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és geofizikai vonatkozásai
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1895-ben W. C. Röntgen(1845-1923) felfedezi katódsugár vizsgálatai alkalmával- a később róla
elnevezett
sugarakat
(
X-sugárzás).
A
röntgensugárzás segítségével már a következő
évben egy eltört kar csontjait illesztették egybe.
Első fizikai Nobel-díjas (1901). X-ray:1017-1019 Hz,
vákuumbeli hullámhossz 10-9-10-10m.

1Bq=1 bomlás/sec

1896-ban A. H. Becquerel uránszurokércen
végzett –fluoreszcencia jelenség vizsgálatai
során- fedezte fel a
természetes
radioaktivitás
jelenségét.
1903-ban
tanítványaival (Pierre Curie, Marie Curie)
kapott megosztva Nobel-díjat.

1897-ben J. J. Thomson a katódsugárzás részletes
vizsgálatával felfedezi az elektront. A katódsugarak
elektromos tér hatására bekövetkező elhajlását
mutatta ki, majd mágneses és elektromos tér
eltérítő hatásaiból meghatározta a katódsugár
elektromos részecskéinek töltés tömeg arányát.

Maria Sklodowska
(1867-1934)

1898-ban M. Curie először a polóniumot majd
férjével (P. Curie) együtt a rádiumot fedezi fel. A két
radioaktív elem izolálásával rájöttek, hogy csak
bizonyos elemeknek vannak radioaktív izotópjai.
1903-ban megosztott fizikai Nobel-díjat, majd 1911ben kémiai Nobel-díjat kapott. Az utóbbit többek
között a
rádium és polónium felfedezésével
érdemelte ki.

1899-ben E. Rutherford megkülönböztette egymástól a két
kis hatótávolságú ionizáló sugárzást, és az elnevezésük is
tőle származik:
alfa (erősebben ionizál és kisebb a
hatótávolsága, levegőben is csak néhány cm, a papírlap
elnyeli) és béta(kisebb mértékben ionizál, nagyobb
hatótávolsága van) sugárzás. Egy évvel később ő adja meg
egy cikkében a radioaktív bomlás exponenciális törvényét. A
tórium preparátumból a levegőbe kerülő gázt ( toron, 220Rn)
emanációnak
nevezte, és eredetét kémiai úton
végignyomozta. Villard, gamma-sugarak felfedezése, 1900.

Nagy tömegszámú magoknál
a protonok nagyobb száma
miatt fellépő elektrosztatikus
taszítás csökkenti a
stabilitást, így a kötési
energiát is.
A kisebb tömegszámú
magoknál a mag felületén
lévő nukleonok belsőkhöz
viszonyított nagyobb száma
és a belsőkhöz képesti
kisebb kötődés eredményezi
a stabilitás csökkenését.
Az atommag átalakulása az instabil magok jellemzője. A
kötési energia tömegszám függő.
Nagy tömegszám mellett a legvalószínűbb a bomlás
bekövetkezése.

Alfa-bomlás : az atommag 2 protonból és 2 neutronból álló
részecskét emittál, amely néhány MeV kinetikus energiájú
hélium-atommag. A kötési energiák különbsége határozza
meg a kilépő hélium-atommag mozgási energiáját.
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Az alfa-bomlás a periódusos rendszer nagy tömegszámú
(A210) elemeinél figyelhető meg. A hélium atommag relatíve
nagy kötési energiájával magyarázható, hogy a nehéz
atommagból a hélium mag emittálódik. Az így létrejött
atommagoknak (új mag és a hélium mag) együttes tömege
kisebb mint az eredetié. U sorokban és a Th bomlási sorában
figyelhető meg.

Béta-bomlás (negatív béta-bomlás)
A béta-bomlás az alfa -bomláshoz képest gyakrabban fordul
elő, megkülönböztetünk negatív és pozitív béta bomlást.
Ha egy atommag tömege nagyobb, mint egy vele azonos
tömegszámú de eggyel nagyobb rendszámú atommag és
egy elektron együttes tömege, akkor az atommag egy
elektron kibocsátásával alakul át , amit negatív bétabomlásnak nevezünk. A természetben előforduló radioaktív
átalakulások 46 %-a negatív béta bomlás. Ennek során új
elem keletkezik, mert az atommag egy neutronja protonná
alakul át egy elektron és egy antineutrinó kibocsátása
mellett.
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Béta-bomlás (pozitív béta-bomlás)
Ha egy atommag tömege nagyobb, mint egy vele azonos
tömegszámú de eggyel kisebb rendszámú atommag és
egy pozitron össztömege, akkor az atommag egy pozitron
kibocsátásával alakul át , amit pozitív béta-bomlásnak
nevezünk.
A
természetben
előforduló
radioaktív
átalakulások 11 %-a pozitív - béta bomlás. Ekkor is új
elem keletkezik, mert az atommag egy protonja neutronná
alakul át egy pozitron (pozitív elektromos töltésű, az
elektronnal azonos tömegű részecske) és egy neutrinó
kibocsátása mellett.
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Béta-bomlás –elektronbefogás (EC)
Az atommag a magot körülvevő elektronpályák egyikéről
befog egy elektront, majd az atommagban lévő egyik proton
neutronná alakul át, miközben neutrinót bocsát ki. Ha az
elektron befogása a K elektronhéjról történik K-befogásról
beszélünk. Az átalakulást gyakran sorolják a b -radioaktivitás
körébe. Itt is proton-neutron átalakulás van azonban nem
pozitron keletkezésével, hanem a proton elektronnal történő
egyesülése révén:
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K-befogásnál a K héj üresen maradt helye a külsőbb héjakról
betöltődik, ennek során karakterisztikus röntgen sugárzás jön
létre. Gyakran előfordul, hogy a termék-mag gerjesztett
állapotban keletkezik, és ekkor a gerjesztett magra jellemző
gamma –sugárzás is fellép.

Spontán maghasadás
Különösen nagy tömegszámú atommagok a protonok
túlsúlya (protonok elektrosztatikus taszítása) miatt oly
módon alakulhatnak át, hogy két, közel megegyező
tömegszámú magra hasadnak szét. Az átalakulás során
neutronok szabadulnak fel és két új elem atommagja jön
létre :
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A radioaktív bomlást csaknem mindig gamma-sugárzás is
kíséri. A radioaktivitásnak egy olyan megnyilvánulási
formája amikor nem keletkezik új elem. A gamma sugárzás
különösen jellemző a béta bomlásra, de az ismertetett
további átalakulásoknak is kísérője lehet. Kiléphet
közvetlenül az alfa vagy béta részecske emissziójakor,
vagy jelentős késéssel is követheti azt. Azért alakul ki,
mert a bomlás következtében keletkező új elem atomja a
gerjesztett energia szintről (átmeneti állapot) gamma foton
kibocsátása révén kerül egy stabilabb alapszintre. A
gamma sugárzás 10-11 m-nél kisebb hullámhosszúságú
elektromágneses sugárzás. Frekvenciája kb. 1020 Hz. A
benne haladó fotonok energiája 0.1MeV és 10MeV közötti.
Mivel nagy áthatolóképességű és elem specifikus, ezért
geofizikai-geológiai alkalmazást nyer.

Instabilitás
Az ábra a protonszám (rendszám, Z)
függvényében a neutronok számát
mutatja (N=A-Z, ahol A a
tömegszámot jelöli).
Főbb következtetések:
Negatív béta bomlás a stabil
állapothoz képest neutron többlet,
pozitív béta bomlás proton többlet
esetén következik be.
Az alfa bomlás és a spontán
maghasadás nagy tömegszám
mellett jellemző spontán
magátalakulás.

Forrás: SH ATLASZ, Atomfizika

Instabilitás

Forrás: SH ATLASZ, Atomfizika

A természetben nagyon ritkán előfordul:
Proton bomlás
Atommagból proton kerül ki

Kétprotonos bomlás
Atommagból egyidejűleg két proton kerül ki

Késleltetett neutron kibocsátás
Az elem nem alakul át új elemmé, tömegszáma eggyel csökken

A radioaktivitás alapegyenlete
N0 - a kiindulási anyaelem mennyisége (instabil magok száma) a t=0-ban
N - t időpontban a meglévő anyaelemek száma
 - bomlási állandó ( azt fejezi ki, hogy időegységre vonatkoztatva a
radioaktív atomok hányad része bomlik el).
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A radioaktivitás alapegyenletéből meghatározható bomlási állandó ()
és a felezési idő (T1/2) közötti kapcsolat, mert a felezési idő alatt a
kezdeti radionuklidok száma a felére csökken:
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Az alapegyenletet használhatjuk az aktuális aktivitás (A) érték
meghatározására ismert kezdeti aktivitású (A0) vagy egy időpontban
ismert aktivitású izotóp esetén. Az aktivitás definíció szerint adott
anyagmennyiségben időegység alatt bekövetkező bomlások száma:
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Felhasználtuk, hogy a kezdeti aktivitás def. szerint :

A0  N0

Primordiális radionuklidok: a Föld keletkezésével megjelent és ma is kimérhetőek.

A 14C kozmogén radionuklid, ui. a levegő stabil N eleméből jön létre
kozmikus sugárzás következtében keletkező neutron hatására.

Napszél:
proton, He
atommag,
elektron,
sebessége kb. 450km/s.
A lökéshullámfront és a
magnetopauza közti
tértartomány a
magnetoszféra burok,
amely turbulens,
lefékeződött plazma.
A magnetopauza a
magnetoszféra határa,
melynek zérus mágneses
térerősségű helyei mentén
a földi atmoszférába a
sarki tölcséren át a töltött
részecskék bejutnak.

A légköri radioaktivitás
A Föld felszínén a földkérgi radioaktivitásból származó , míg a felszíntől
távolodva a kozmikus sugárzás hatására kialakuló radioaktivitás a
meghatározó. Lényegesen kisebb az összes légköri radioaktivitáshoz a
mesterséges eredetű radionuklidok hozzájárulása.
A légkör felső határát érő kozmikus sugárzás közel 86 %-a protonból, 13 % a alfa-részecskéből és valamivel több mint 1 % nehéz magból áll. Ezt a
kozmikus sugárzást nevezzük primér vagy elsődleges kozmikus
sugárzásnak. A primer sugárzás jelentős része az atmoszféra mintegy 20km
magasságban lévő első 100 g/cm2-es felületi sűrűségű rétegében lévő
atomokkal lép kölcsönhatásba. Az elsődleges sugárzások részben
magreakciókat idéznek elő, másrészt ionizálnak. A kölcsönhatás révén
másodlagos részecskék és másodlagos elektromágneses sugárzás
keletkezik. A kölcsönhatás révén keletkező másodlagos sugárzás az, mely
különböző mértékben a tenger szintjén is jelen van. A másodlagos sugárzás
lágy komponense elsősorban elektronokból, pozitronokból és gammafotonokból tevődik össze, míg a nagy energiájú részt főleg a müonok,
kisebb mértékben pionok, protonok és neutronok alkotják ( a másodlagos
sugárzás további komponensei a különböző töltöttségű mezonok,
neutrinók és antineutrinók).

Kozmogén
eredetű

Kéreg
eredetű
főleg

A másodlagos részecskék különböző magreakció közül ki kell emelni a neutron
szerepét. A keletkező radioaktív izotópok közül a legfontosabbak a trícium, a
berillium 7-es és 10-es a nátrium 22-es és 24-es valamint a szén 14-es
tömegszámú radioaktív izotópjai. Mind a radioaktív szén, mind a trícium
keletkezése során
a 14-es tömegszámú N izotóp és neutron között jön létre
magreakció. Ezen reakciókhoz szükséges szabad neutronok (másodlagos
részecskék) a protonok és az atommagok közötti reakciók során keletkeznek.
Nagyobb neutron energiáknál elsősorban trícium keletkezik:
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A trícium 12.33 éves felezési idejű negatív béta bomlással alakul át stabil He
izotóppá:
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Kisebb neutron energiák mellett radiokarbon keletkezik:
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Általában a természetes radioaktív anyagok atomos formában vannak jelen a
légkörben. A szén esetében a képződött 14C rövid időn belül 14CO 2-vé
oxidálódik, amely a többi széndioxid - 12CO2 - molekulával együtt keveredik és
beépülhet az élőlényekbe és/vagy részévé válhat a szén geokémiai ciklusának
is.

A Földön a kozmogén 14C radioaktív egyensúlyi állapotban van. Ez azt jelenti,
hogy a levegőben keletkező és az elbomló 14C mennyisége megegyezik. A
radiokarbon bomlási folyamata 5568 éves felezési idővel jellemezhető
negatív béta bomlás:
14
6

C147 N  e  

Az egyensúlyi izotóparány kb.-i értéke 14C/ 12C = 1,17 · 10-12 , mely a utóbbi 150
évben a mesterséges eredetű csak stabil szén izotópot tartalmazó CO 2
emmissziója miatt csökkent. A 22Na egyrészt (89%-ban) pozitív béta-bomlással,
másrészt (11%-ban) elektronbefogással bomlik, 2.6 év a felezési idő, a 24Na
negatív béta-bomlással 15 órás felezési idővel, a 7Be pedig 53 napos felezési
idővel elektron befogással alakul át. Még megemlíthető a 32P (felezési idő 14.3
nap), a 35S ( 87 nap), a 39Cl (1 óra), a 85Kr (10.6 év) izotópok negatív béta
bomlása és a 81Kr (felezési idő 2,1 × 105 év) K elektronbefogása.

négy bomlási sor - 4n, 4n+1, 4n+2, 4n+3 lehetséges, melyek közül az első a tórium, a
második a neptúnium, a harmadik az urán,
a negyedik az aktínium urán sornak felel
meg. A kiindulási anyaelem jellemezhető a
legnagyobb felezési idővel. A neptúnium
237
(4n+1) sor anyaeleme 93 Np, amelyből 7 alfa és
4 béta bomlás után jön létre a végtermék 209
83 Bi
A neptúnium sornál az anyaelem felezési ideje
2.14 millió év, ezért ezzel a bomlási sorozattal
gyakorlatilag
nem
találkozunk.
Az
elágazódásoktól
(bomlási
útvonaltól)
függetlenül a stabil végtermék kialakulásáig
mindig ugyanannyi számú alfa- és béta-bomlás
szükséges. Mind a három esetben a
végtermék stabil ólom izotóp. A tórium sornál
(4n sor) összesen 6 alfa- és 4 béta-bomlást
követően, az urán-rádium sornál (4n+2 sor) 8
alfa- és 6 béta-bomlás után, míg az aktínium
urán (4n+3)sor kiindulási eleméből 7 alfa- és
4-béta bomlást követően képződik a
stabil
ólom izotóp. A rendszám 81-92, a tömegszám
206 és 238 között változik.

A radioaktív bomlás egyensúlyi állapotára vonatkozó feltétel
Egy több lépésből álló bomlásnál egy köztes instabil k jelű elem
atomjainak száma csökken:

dN k
  k N k
dt

Ennyivel csökken

Másrészt a mennyisége nő az ezen elemet megelőző instabil elem
bomlásából adódóan:

dN k 1
  k 1 N k 1
dt

Ennyivel nő

Radioaktív egyensúlyi állapotról akkor beszélünk, ha a bomlási
sorozat bármely leányelemére nézve a keletkező és az elbomló
atomok száma megegyezik, azaz Nk –nak idő szerinti deriváltja
zérus:

dN k
 k N k  k 1 N k 1  0
dt

amiből

k 1 Nk 1  k Nk

Th 232 bomlási sor: 6alfa és 4béta bomlás

U 238 bomlási sor : 8alfa és 6béta bomlás

Ha Rn-t mérünk akkor U vagy Ra helyére lehet következtetni?
A Rádium felett lesz a
magasabb Radon szint.

Redukáló környezetben az U
tartalmú oldatból az U előbb
kicsapódik míg oxidáló
környezetben a Ra-ban koncentrált
tartományt követi az U feldúsulás
(balról jobbra áramlik mind a két
esetben az U tartalmú oldat).

U 235 BOMLÁSI SORA: 7alfa és 4béta bomlás

A kőzetek a K tartalom miatt azért radioaktívak, mert a K-nak 3 izotópja közül a
csupán 0.01%-os arányban jelenlevő 40K instabil és ez az izotóp 89 %-ban negatív
béta-bomlással és 11%-ban elektron–befogással bomlik. A káliumnak három
természetes izotópja van, ezek közül stabil a 39K (93.258%) és a 41K(6.73%) és
instabil a 40K (0,01167%) . A 40K 11%-ban K befogással metastabil 40Ar-ná alakul
át, mely 1.46MeV energián gamma kvantumot emittál, így válik stabil 40Ar-ná :
40
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A 40K 89%-ban negatív béta bomlással 40Ca-é alakul át:
40
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A 40K felezési ideje 1.25 milliárd év. A 40K a többi K izotóphoz képesti kis
előfordulási gyakorisága ellenére is a természetes radioaktivitásban meghatározó
tényező: 1g természetes K 1 sec alatt átlagosan 3.31 gamma-részecskét és 27.2
40K
béta-részecskét emittál. Átlagos körülmények között
a
nagyobb
sugárterhelést jelent, mint az U és Th sor együttesen.

Primordiális nuklidok közül a legnagyobb felezési idővel a 87-es
tömegszámú rubídium rendelkezik, mely ugyancsak egyetlen
bomlás révén alakul át stabil izotóppá. A stabil 85-ös
tömegszámú rubidium előfordulási gyakorisága 72,8%, míg a
radioaktív, 87-es tömegszámú Rb-é 27,2%. Ez az izotóp 48.8
milliárd felezési idővel béta bomlással 87Sr-á alakul át :
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A kéregre és a köpenyre vonatkozó átlagértékeket Heier és Adams
(1963) szerint
U (ppm)

Th (ppm)

K (%)

Átlagos kéreg

2.1

7.8

2.1

Kontinentális kéreg

2.8

10.0

2.6
0.87

Óceáni kéreg

0.64

2.8

Átlagos köpeny

0.016

0.08

0.11

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 legfontosabb radioaktív elemtartama

A sűrűségadatok t/m3, kg/dm3, g/cm3-ben értendők.
Gránit (2.7)→ diorit (2.9)→ peridotit (3.2) ( mélységi magmás kőzetek)
Riolit (2.5)→ andezit (2.8)→ bazalt (3.0)

( kiömlési kőzetek )

A tűzi eredetű kőzetekre jellemző, hogy az U és Th tartalom annál
nagyobb minél inkább savanyú magmából keletkezett a kőzet. Az
ultrabázikus magmából keletkezettek szinte inaktívak, míg a gránit
és riolit a legnagyobb természetes radioaktivitást mutatják.

A gránitok Th és K tartalma a Ca-ban szegény kőzeteknél nagyobb mint
a Ca-ban dúsaké. A táblázatban nem szereplő szienitek K tartalma , a
pegmatitok U tartalma meghaladhatja az 5%, ill. elérheti a 100 ppm.
értéket is. A bázikus magmás kőzetek átkristályosodásával keletkező
eklogitot azért tüntettük fel, mert több szerző ezen típusú kőzetek felső
köpenybeli jelenlétével indokolja meg a Föld felszínén az átlagos
kontinentális és óceáni hőáramsűrűség egyezését. Ennek lényege, hogy
az óceáni kéreg-mely nem tartalmazza a gránitos övet- alatt néhány
száz km vastag eklogit B összetételű felsőköpeny van, melynek
radioaktivítása , ily módon a hőáramtermelése is nagyobb mint a
kontinentális kéreg alatt húzódó eklogit A összetételű felsőköpenyé.

A K leggyakrabban a kálifödpátokban (ortoklász: KAlSi3O8 ) és a
csillámcsoport ásványaiban
(
pl.
muszkovit:
KAl2
(Si3Al)O10(OH,F)2
,
biotit:
K(Mg,Fe++)3[AlSi3O10(OH,F)2 ) fordul elő. A tűzi eredetű kőzetek ha U-t és
Th-t nem tartalmaznak, vagy nem
tartalmaznának, a savanyú
összetételűek már a több K (ásvány) tartalom miatt is radioaktívabbak
lennének mint a bázikus összetételűek, ugyanis előbbiekben inkább a
káliföldpát, muszkovit, biotit tartalom dominál (a kvarc mellett), ellentétben
a semleges és bázikus tűzi eredetű kőzetekkel, ahol ezek mennyisége
csökken, helyüket plagioklász, amfibol, piroxén, olivin veszi át. Magmás
alkáli kőzetekben a födpátpótló ásványok közül jelentősebb K tartalma
van a nefelinnek ((Na,K)AlSiO4) és a leucitnek (KAlSi2O6 ). Az agyagok
változatos körülmények között, főleg a tűzi eredetű kőzetek földpátjának
átalakulása révén keletkeznek, majd különböző helyeken (tengerfenék,
tavakban, lagúnákban, mocsarakban, folyók árterén, talajban stb.)
halmozódhatnak fel.
Az agyagok ugyancsak nagy mennyiségben
tartalmazhatnak K-t pl. illit formájában. Legnagyobb koncentrációban a K-t
a karobbit (KF, 67.30%) és a szilvin (KCl, 52.45%) tartalmazza.

Pegmatitos urán-, tórium-ércelőfordulások
A magma főkristályosodási szakaszát követően a
visszamaradó savanyú olvadék jelentős mennyiségű könnyen
illó elegyrészt is tartalmaz, mely olvadékból néha magában az
anyakőzetben, de gyakrabban a magmás kőzettestek
peremén, de minden esetben nagy nyomáson és
hőmérsékleten (750-570 0C) néhány (2-11) km-es
mélységben
durvakristályú
kőzettest képződik, mely
elsősorban kvarcból, földpátokból és csillámokból áll. Ezen
uralkodó ásványokhoz (melyek az egyszerű pegmatit alkotó
ásványai) gyakran kötődnek drágakövek , ritkaföldfémek, és
radioaktív elemek ásványai is. Előbbi esetben drágakő, utóbbi
esetben érces pegmatitról van szó.

Hidrotermális uránérctelepek
Azok, melyek a hidrotermális képződési fázishoz
kapcsolódnak. Ezen telepek a magma megszilárdulását
követően a visszamaradó utómagmás oldatokból, gőzökből
válnak ki. A kata vagy hipotermális (300-600 0C között),
mezotermális (200-300 0C között) és epitermális (30-200 0C
között) telepek közül a mezo és epitermális fázisban jönnek
létre a magmás eredetű legjelentősebb és leggyakoribb
uránérc telepek. Nagyobb hőmérsékleten általában uraninit,
alacsonyabb
hőmérsékleten
szurokérc
(elsősorban
mezotermális) és uránkorom képződik. A hidrotermális U
telepekben kisebb mennyiségben megjelenhet a brannerit és
a davidit. Ugyanakkor jelentős mennyiségű urán fémszulfidok,
vasoxidok társaságában koncentrálódik.

Az
oxidációs
övben
az
U epigén uránoxidok,
hidroxidok,szilikátok,foszfátok,arzenátok és vanadátok
formájában található meg. Az itt megtalálható urán
ércásványokat szokás másodlagos érc ásványoknak is
nevezni , mert a pegmatitos vagy a hidrotermális fázisban
kialakult elsődleges telepek oxidációja során jönnek létre.
Általában
schröckingerit
(urán-karbonát-szulfát),
uranofán (urán-szilikát), autunit, torbernit található meg a
primér uránoxidok (a talajvízszint alsó határa) felett.

Üledékes U telepek
Az U-t a Th-mal ellentétben a savas vagy lúgos kémhatású vizes
oldatok könnyen kioldják. A kioldás nemcsak az oldat kémhatásától,
hanem az U vegyértékétől is függ: a hat vegyértékű U sokkal
könnyebben jut oldatba, mint a négy vegyértékű. Az U oldódását a
szállító oldat O és CO2 tartalma is befolyásolja: meglétük nemcsak a
kioldódást, hanem az U akár a kioldási helytől lényegesen nagyobb
távolságra történő migrációját is elősegítik uranil-karbonátos komplexek
létrejöttével. Abban az esetben ha az U tartalmú oldat megváltozott,
redukáló környezetbe kerül, a hat vegyértékű U négy vegyértékűvé
redukálódik, majd kicsapódik. Ezeket a kicsapódási helyeket kémiai
gátaknak nevezik. Redukáló környezetet jelent , így kicsapódást
eredményezhet többek között szenesedett növényi maradványok ,
általában
szerves
anyagok
megjelenése,
foszfátok,
szulfidok,
agyagásványok előfordulása.
Bizonyos geológiai feltételek esetén a fenti lépések ismétlődése egyre
nagyobb koncentrációjú és kiterjedésű , megváltozott helyzetű, ún. rolltípusú uránércesedésre vezet.

Mecsek-Öko Zrt.& Mecsekérc Zrt. az
ausztrál Wildhorse Energy Ltd

ISR
TECHNOLÓGIA
In-Situ
Recovery

Mechanikus szállítású torlatos, breccsás, telepek. A később
képződött (a szállító közeg elsősorban víz) torlatos telepek a
tóriumnál jelentősek. Ezek a monacit és thorianit tartalmú
torlattelepek lehetnek tengeriek vagy fluviálisak.

40K KEC

Tl (rendszám 81)béta sugárzás ,
3.1 perc a fel.idő, stabil 208-as Pb
208

214Bi(rendszám

83) béta és alfa
sugárzás 20 perc a fel.idő 214-es Po

A szcintillációs számláló a radionuklidok elektromágneses sugárzásának (gammasugárzás) detektálására alkalmas mérőműszer. Bizonyos anyagokban az
elektromágneses sugárzás (gamma sugárzás) a látható fénytartományba eső
fényfelvillanást , szcintillációt hoz létre. A műszer egy szcintillációs kristályból és egy
fotoelektron sokszorozóból áll. A fényfelvillanás energiája arányos a beeső
gamma foton energiájával. Ezt követik a jelfeldolgozó egységek. Az elektronáram az
anódra jutva áramimpulzust kelt, melynek amplitúdója arányos az őt kiváltó gammafoton energiájával. Az impulzusok amplitúdó szerinti eloszlásvizsgálata a
természetes gamma spektrum vizsgálatával egyenértékű.

A szcintillációs mérőműszer vázlata (Forrás: Csákány-Forrai 1984.)
1.előerősítő; 2. erősítő; 3. amplitúdóanalizátor; 4. kimenet (ratemeter, scaler, scanner)

Megkülönböztetünk
integrális és differenciális
mérést. Az integrális mérés
során az összes (total)
természetes
gammasugárzást
detektáljuk, amely egy előre
megadott amplitúdó
értéknél nagyobb
amplitúdójú beérkezések
összege (piros nyilakkal
jelölve) .
A differenciális mérésnél
egy előre megadott
amplitúdó sávba eső
impulzusokat „számoljuk”
meg (pl. Kálium,U, Th ablak)

Az alfa és béta bomlásokat
gamma sugárzás kiséri, és ez
az amit a szcintillációs
detektorral mérni lehet.
Ha U tartalmú ércmintánk
van, akkor a két U sor
bomlásai során keletkező
gamma fotonok mérhetők.

Valójában az U238 bomlása a
domináns a karnotit
esetében.

A SPEKTRÁLIS TERM.
GAMMA MÉRÉSNEK VAN
IN-SITU és LAB.-i VÁLTOZATA.
ELŐBBI lehet:
FELSZÍNI
LÉGI
FÚRÓLYUKBELI mérés

One of the most imortant
relationships between
radiometry and geology
Acidic magmatic rocks are usually
more
radioactive
than
intermediate and basic magmatic
rocks.
Ultrabasic
rocks
are
characterized by the least natural
radioactivity. It can be stated, that
the
natural
radioactivity
of
magmatic rocks increases with the
SiO2 content.
The radioactivity of sedimentary
rocks
mainly depends on the
radioactivity of the deposited
sediments and the radioactivity of
metamorphic
rocks
can
be
correlated to the radioactivity of
the primary rocks.

The determination of K, U and Th content
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The sum of the deviation
square has to be minimized.

The determination of K, U and Th content

I1

I2

I3

Th  k3 I3

U  k2 ( I 2  S3I3 )

K  k1I1  S2 ( I 2  S3I3 )  S1I3 
None of the gamma rays from U and K has sufficient energy to be recorded in the Th
channel. The U channel records gamma rays from U and Th, but none from K.It is the
K channel which records gamma rays from K,U,Th. The ki are channel constants, S3 is
the stipping costant for Th gamma radiation in the U channel,S2 and S1 are the
stripping constants for U and Th gamma radiations in the K channel.

Case history (Telkibánya, Hungary)

Case history (Telkibánya, Hungary)

Tekintettel a radon fontosságára, azzal kiemelten foglalkozunk. A Rn a
periódusos rendszerben a nemesgázok csoportjába tartozó kémiai elem,
rendszáma 86. Mint láttuk a 238-as uránsorozatban keletkezik a 222Rn ( régen
csak ezt nevezték radonnak vagy rádiumemanációnak). Általában ha radonról
van szó, akkor erre az izotópra gondolunk. A tórium sorozatban lévő radioaktív
220Rn
nemesgáz
a toron
(tóriumemanáció), és kevésbé fontos az
219Rn (aktíniumemanáció). A teljesség
aktíniumsorozatban keletkező aktinon
kedvéért megemlítjük az 238U részletes bomlási sorában a 218-as tömegszámú
218Rn izotópot, mely alfa bomlással alakul át 214-es tömegszámú Po izotóppá. Ez
utóbbi 218Rn izotóp különösen rövid élettartamú, a felezési ideje 0.03 sec. A
222Rn, 220Rn, 219Rn izotópok keletkezésében és további átalakulásában
közös, hogy Ra-ból alfa bomlással jönnek létre és alfa bomlással alakulnak
át Po izotóppá. Az alábbi táblázat foglalja össze a három fontosabb Rn izotóppal
kapcsolatos lényeges jellemzőket.

Th 232 bomlási sor: 6alfa és 4béta bomlás

U 238 bomlási sor : 8alfa és 6béta bomlás

U 235 BOMLÁSI SORA: 7alfa és 4béta bomlás

5.59
6.404
6.946

The presence of Rn refers
to radium enrichment.
Greater Rn signal can be
experienced over radium
than over uranium.
In reducing environment
the precipitation of uranium
by the reduction of U6+ to
U4+ forming uranoorganic
complexes can be observed.
In the case of the same
direction of fluid flow and
oxidizing environment, the
enrichment of uranium
occurs in the opposite site
of radium.

Radon mérés
• Fizikai alapon
• Metodikai szerint (pillanatnyi, integrális)
• Mérőműszer szerint
pumpás emanométer (pillanatnyi Rn mérés)

integrális Rn mérések
elektronikus alfaméterek
ALFA kártya
szilárd test myomdetektorok (SSNT)
termolumineszcens (TLD) detektorok

TERMÉSZETES
és
MESTERSÉGES
SUGÁRTERHELÉS

RADIOMETRIAI EGYSÉGEK
AKTIVITÁS : Adott mennyiségű radioaktív anyag aktivitása az anyag
belsejében egy másodperc alatt lezajló bomlások számával egyezik meg. Ezt
becquerelben (Bq) mérjük. 1 becquerel az aktivitás, ha egy másodperc alatt 1
bomlás történik. Ez nagyon kis egység, például az emberi test természetes
aktivitása 8000 Bq, míg egy gramm rádium aktivitása 37 milliárd Bq. Korábbi
egysége a curie, 1Ci=3.7*1010 Bq.
AKTIVITÁS KONCENTRÁCIÓ: Egységnyi tömegű vagy egységnyi térfogatú
anyag aktivitása, egysége Bq/kg vagy Bq/m3. Vizekre használatos a Bq/m3.
ELNYELT DÓZIS: Tetszőleges anyagra és sugárzásra (nemcsak ionizáló)
vonatkozik, a besugárzott anyag egységnyi tömege által elnyelt energiaként
definiálható. Az elnyelt dózis (D) dimenziója

1 joule/kg=1gray=1Gy

értéke Az elnyelt dózis időegységre
jutó hányadát dózisteljesítménynek nevezzük. Egysége Gy/s, környezeti
ellenőrzéseknél használt egység nGy/h. Korábban használt egység a R/h.

EGYENÉRTÉK DÓZIS:
Az élőlényeket terhelő ionizáló sugárzás mennyiségének jellemzésére
vezették be. A tapasztalat szerint a károsító hatás függ az ionizáló sugárzás
fajtájától és az energiájától. Értéke (H) az elnyelt dózis (D) és az ionizáló
sugárzás típusától és a sugárzás energiájától függő tényező (WR ) szorzata.
WR sugárzási súlytényező dimenzió nélküli szám, értéke 1és 20 között
változik. Gamma-sugárzásra értéke 1,a többi sugárzást ehhez viszonyítják. A
béta-sugárzásnál általában 1, míg a közepes energiájú neutronokra és az
alfa-sugárzásra 20. A mértékegysége a meghatározási módjából adódóan
lehetne gray, azonban épp az elnyelt dózistól való megkülönböztetés miatt az

egyenérték dózis egysége 1

sievert=1Sv. Meghatározása:
H  WR D

EFFEKTÍV DÓZIS
A különböző szervek , szövetek károsodása az ionizáló sugárzás
hatására nem egyforma. Pl. az ivarszervek, tüdő, gyomor, vörös
csontvelő ugyanazon sugárzás hatására az emberi szervezet
károsodásához jobban hozzájárulnak, mint pl. a bőr vagy a
csontfelszín. Ezért szükséges bevezetni az egyenérték dózis
mellett az effektív dózist, mely a szövetek egyenérték dózisainak
súlyozott összege. Az effektív dózis egysége uaz. mint az
egyenérték dózisé, tehát sievert (Sv).
Az effektív dózisteljesítmény az effektív dózis időegységre jutó
hányada. Ebből származtatható le az átlagos effektív
dózisteljesítmény, mely vonatkozhat 1 évre.

Átlagos effektív dózisteljesítmény Európában
Az európai lakosok átlagosan 2-2.5 mSv/év
dózisteljesítményt szenvednek el. A földrajzi és
talajviszonyoktól függően ez az érték tág határok között
változhat. Egyes helyeken mértek már 80 mSv/éves
mennyiséget anélkül, hogy ez kimutatható hatással lett
volna az ott élő lakosság egészségére.
Ennek kb. 68%-ka természetes és 32%-a mesterséges
eredetű sugárterhelésből adódik.

MESTERSÉGES
SUGÁRTERHELÉS

BERLIN ÖSSZ BÉTA AKTIVITÁS

137 Cs
30 év

90Sr

137 Ba T1/2= 30év

90Y
28.5év

90 Zr
64óra

A légköri nukleáris kisérletek időszaka 1952-1963 között volt. 1963-ban Anglia,
Szovjetunió, USA aláírja a részleges atomcsend-egyezményt
(Partial Test Ban Treaty, PTBT), mely megtiltja a légköri, víz alatti és űrbeli
atomkísérleteket. Franciaország és Kína nem írta alá, de 1980-tól ők is leálltak a
légköri nukleáris kisérletekkel.

131Xe T1/2= 8nap

131I

134 Ba T1/2= 2.1év

134 Cs

137 Cs
137 Ba T1/2= 30év
30 év

90Sr

90Y
28.5év

90 Zr
64óra

BERLIN a levegő össz-béta aktivitás koncentrációja

EGAMMA= 662KeV, A 137-es tömegszámú gerjesztett áll. Ba-tól

Átfogó atomcsend egyezmény 1996
1996-ban az ENSZ elfogadja a teljes körű (átfogó) atomcsendegyezményt (Comprehensive Nuclear Test Ban Treaty,CTBT). Az
egyezmény megtilt
2kg TNT-vel egyenértékűnél nagyobb
bármely környezeti feltétel mellett elvégzett kísérleti nukleáris
robbantást. A szerződésbe foglalt kötelezettségek monitorozására
(a légköri, föld- és víz alatti atomfegyver kísérletek ellenőrzésére)
szeizmikus, hidroakusztikus, infrahang és radioanalitikai
módszereket alkalmazó globális ellenőrzőhálózat épült ki. A
337 megfigyelőhelyből 321 állomás és 16 rad. kémiai
laboratórium.

CTBTO MEGFIGYELŐ RENDSZERE
Átfogó atomcsend egyezmény 1996
Comprehensive Nuclear Test Ban Treaty,CTBT

Állomások eloszlása

Földalatti robbantások ellenőrzése
Elsődleges szeizmikus állomások

Földalatti robbantások ellenőrzése
Másodlagos szeizmikus állomások

50 ELSŐDLEGES, 120 KIEGÉSZÍTŐ ÁLLOMÁS, MAGNITÚDÓ 3-3.5,
EPICENTRUM KIJELÖLÉSI PONTOSSÁG ELÉRHETI AZ 1000 km2 -t.

Földrengésnél a törési síkra merőlegesen nyíró (transzverzális, S) hullámok
keletkeznek, a törési sík menti felszakadás két egymással szembeni
térnegyedben kompressziós ( P+), míg a másik két térnegyedben dilatációs (P-)
jell. longitudinális (P) hullámot kelt.

Légköri robbantások ellenőrzése
• Infrahang megfigyelő rendszer

A légköri nukl. robbantásokat a 0.02 és 4Hz frekv. tart. jellemzi. A
légköri robbantáskor keletkező infrahang a hangra jellemző
sebességgel terjed több tényező által befolyásolt „csatornákban”.

Frekvencia specifikusság

Légköri robbantások ellenőrzése
Kihullás révén

radionuklid elemzés

80 term. Gamma spekt.
40 radioaktív nemesgáz
16 laboratórium

Tengeralatti nukleáris robbantások
ellenőrzése
Hidroakusztikus megfigyelő rendszer

HIDROAKUSZTIKUS

TENGERALATTI
ROBB.
MEGFIGYELÉSÉRE

A 11 állomásból 6 hidrofon és 5 T fázisú állomás. A víz alatti robbantások megfigyelésére fejlesztették ki. A vízben kedvező felt.k mellett kialakul a SOFAR csatorna
(olyan mélységben, ahol sem a tengerfenék topográfiája, sem a víz felszíne nincs
hatással az alacsony frekv. hang terjedésére). Ez teszi lehetővé, hogy 10000km-ről
20 dB jel/zaj viszony mellett kis töltetek hatása is mérhető. Másrészt meredek selfű
partoknál olyan szeizmométereket alkalmaznak, melyek a konvertált longitudinális
hullámokat detektálni képesek (0.5Hz -20Hz). Legalább három állomás szükséges.

Helyszíni megfigyelés (osi)

Xe-133 - béta bomlás-

Cs-133, T1/2 =5.1 nap

2006. OKT. 9. FÖLDALATTI NUKL. ROBBANTÁS É-KOREA

Xe 133- negatív béta bomlás- Cs 133-má alakul át. Helyszíni megf. OSI

Radioaktív kormeghatározás
Összeállította: dr. Pethő Gábor

A radioaktív kormeghatározás alapegyenlete
Minél több a stabil végtermék mennyisége a kiindulási anyaeleméhez képest,
annál hosszabb ideje tart a bomlás. A radioaktív kormeghatározás is az
alapegyenletből adódik, hisz egy adott módszernél ( a felezési idő és a
bomlási állandó ismert) mérve az anyaelem (N) és a leányelem (D)
pillanatnyi mennyiségét a bomlás kezdetének idejére következtetünk, amiről
feltételezzük, hogy a (legtöbb esetben magmás) kőzet képződésének idejével
egyezik meg. A leányelem mennyisége a mérés t időpontjában (1):

D(t )  N0  N (t )  D0
Itt figyelembe vettük, hogy minden elbomlott atomból stabil leányelem
keletkezik és az anyaelemekhez hasonlóan nem távozik el (a kezdeti
anyaelemek számából kivontuk a t időpontban még meglévő, mért kiindulási
elem mennyiségét), továbbá feltételeztük, hogy már kőzetképződéskor is volt
nem radiogén stabil végtermék (Do), melynek mennyisége időben szintén
nem változott. Tekintettel, hogy No értékét nem tudjuk, de értéke az
alapegyenletből kifejezhető, írható, hogy (2):

D(t )  N (t )e t  N (t )  D0  D0  N (t )(e t  1)

A radioaktív kormeghatározás alapegyenlete

 D(t )
D0 

t  ln 
1
  N (t )
N (t ) 
1

Ha nincs kezdeti leányelem tartalom az abszolút kormeghatározásra
vonatkozó összefüggés a következő alakú:
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A legfontosabb kormeghatározásra alkalmas ásványok Horváth F. (1988) alapján

A kormeghatározási egyenletet célszerű olyan alakban felírni, melyben a
c= D0 /D * arány szerepel a nem radiogén eredetű leányelemek D0
mennyisége helyett. A 2. egyenlet mindkét oldalát D *-gal elosztva kapjuk (3):

D(t ) / D  N (t )e t / D  N (t ) / D  D0 / D
amiből a bomlás időtartama kifejezhető:
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D * az U-Pb, Th-Pb módszereknél a

204

Pb a Rb-Sr módszernél a

86

Sr.

A képletben szereplő c= Do/D értéke a 206, 207, 208-as tömegszámú ólomra
rendre c206= 9.31; c 207= 10.29; c208=29.48 (Tatsumoto, 1973),
míg a c  87 Sr / 86Sr érték jó közelítéssel 0.71.

Rubidium–stroncium módszer
A természetben a stabil 85-ös tömegszámú rubidium gyakorisága 72,8%, míg a
kormeghatározást lehetővé tevő instabil 87-es tömegszámú Rb-é 27,2%. A
kormeghatározás ezen izotóp természetes béta-bomlásán (az atommag egy
neutronja protonná alakul át, melyet elektron és antineutrinó kilépése kisér)
alapszik:
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A kormeghatározásra használt izotópok közül a 87Rb felezési ideje rendkívül
nagy, 48,8 milliárd év. A természetben négy stabil stroncium izotóp található,
melyek atomgyakorisága : 84Sr (0.56%), 86Sr (9.86%), 87Sr (7.0%) és 88Sr (82.58%).
Ezek közül csupán a 87Sr lehet radiogén. A 87Sr eredete szerint lehet nem
radiogén is, azaz a kőzetekben a képződésüktől fogva ez az izotóp megtalálható.
Azt is megfigyelték, hogy 87Rb-t nem tartalmazó ásványokban a 87Sr/86Sr arány
állandó ( a korábbiak szerint ez 0,71), és ez a tény felhasználható a radiogén
87Sr-t tartalmazó ásványok esetén a radiogén és nem radiogén 87Sr mennyiségi
meghatározására:
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Mivel tömegspektrométerrel a Sr arányt pontosabban meg lehet határozni mint a
Sr izotópok mennyiségét, ezért érdemesebb az alábbi egyenletet felhasználni:
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Fenti egyenletből t kifejezhető, az eljárás lepidolitokra különösen pontos. Az
egyenlet értelmében a két földtani kortól függő arány között lineáris az
összefüggés. A Rb-Sr
izokron diagram
egy egyenes egy olyan
koordinátarendszerben, melynek ordinátáján a datált kőzet/ annak ásványai
Sr izotópjainak, míg abcisszáján a datált kőzet/annak ásványai Rb és Sr
izotópjainak aránya szerepel. Így ha ugyanazon kőzet több ásványára (pl.
biotit, káliföldpát-pl. mikroklin-) és a teljes kőzetre ezen arányok ismertek,
akkor a kiegyenlítő egyenes meredeksége adja meg a kérdéses kort, az
ordináta metszet pedig a kristályosodás idején feltételezett Sr izotóparányt
(amit plagioklászon mérnek). Az azonos korúnak feltételezett meteoritokon
végzett vizsgálatok szerint c=0.7042. Hasonló vizsgálatok alapján
megállapították, hogy a köpeny eredetű kőzetekre ez az arány kisebb mint
azokra melyek a kéreg anyagát is tartalmazzák. Előbbi esetben
87Sr /86Sr≈0,699-0,706, míg utóbbinál 87Sr /86Sr≈0,705-0,735. Ennek azért van
0
0
jelentősége, mert a c érték megállapításával a kőzet eredetére is kaphatunk
információt.
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A 87Rb bomlási állandója 1.42 *10-11 év-1 , így a Föld korával
egyidős kőzetekre is igaz, hogy
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A line on an isotope ratio diagram denoting a suite of rock or mineral samples
all formed at the same time is called isochrone. The slope of the line is related
to the age of the rock or mineral suite

Tömegspektroszkópia
A mintából ionok készítése
A ionok a különböző tömeg/töltés arány
szerinti elválasztása

Az ionok detektálása
Adatgyűjtés, a tömegspektrum felvétele
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Rubidium–stroncium módszer

A módszer nagy felezési ideje miatt elsősorban
Rb-ban gazdag
prekambriumi és paleozóos kőzetek kormeghatározására alkalmas, a szóba
jöhető ásványok muszkovit, biotit és K földpátok (pl. ortoklász, mikroklin). A
blokkoló hőmérséklet adott ásványra általában lényegesen nagyobb mint a KAr módszernél, így a Rb-Sr módszer általában valamivel nagyobb koradatot
ad meg mint a K-Ar módszer. A Rb-Sr módszer gyakran használható a K-Ar
módszerrel, ugyanis a Rb gyakran előfordul a K mellett a kőzetalkotó
ásványokban. A teljes kőzetre elvégzett vizsgálatokból amennyiben a kőzet a
a 87Sr tartalmából nem vagy alig veszít ( a kőzeten belüli diffúzió amely a Rb
tartalmú ásványokból elsősorban a Ca tartalmú ásványokba történik) a
kristályosodás eredeti időpontjára lehet következtetni. Az ásványokon
elvégezve a vizsgálatot a kristályosodást követően az egyes ásványok
blokkolási időpontjára
(200-500 0C) lehet következtetni. A blokkolási
hőmérséklet –mely alatt a 87Sr már nem diffundál- csökkenő sorrendben
teljes kőzet, káliföldpát, muszkovit, biotit. Így a biotitból meghatározott kor
elméletileg a legfiatalabb. Más esetekben a legintezívebb metamorfózis
időpontja adható meg.

Kálium-argon módszer
A káliumnak három természetes izotópja van, ezek közül stabil a 39K (93.258%) és
a 41K(6.73%). A K-nak csak igen kis hányada radioaktív (0,01167%). A bomlásban
domináns a 40Ca-t eredményező negatív béta bomlás. Az alacsony 40K tartalom
miatt keletkező 40Ca alig összemérhető a nem radiogén 40Ca-al, így nehezen
különböztethető meg a nagy mennyiségben előforduló nem radiogén 40Ca-től
(mely az összes Ca 97%-át teszi ki), ezért kormeghatározásra a bomlás másik
ága használható fel. A 40K 11%-ban K befogással első lépésben metastabil 40Arná alakul át, mely 1.46MeV energián gamma kvantumot emittál stabil 40Ar-ná
alakulva. (ez utóbbi folyamat nyer felhasználást a természetes gamma
spektroszkópián alapuló K mennyiségi meghatározásakor is). A két átalakulás a
következő:
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A K-Ar kormeghatározáskor a két folyamat bomlási állandójának ismerete mellett
a 40K és az 40Ar mennyiségének mérése elegendő ha a kezdeti leányelem tartalom
elhanyagolásának feltételezésével élünk. Ekkor fentiek alapján zárt rendszerre:
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Feltételeztük, hogy a kőzet keletkezése idején nem tartalmazott 40Ar-t, ez később
se került bele kívülről és a vizsgált kőzetből sem távozott el. A kőzetekre nem
minden esetben indokolt a zárt rendszer feltételezése. Az effuzív kőzeteknél
egyik közelítés lehet, hogy a képződésük során az atmoszférikus argon izotóp
arányainak megfelelően a 40Ar beépül a kőzetbe. Az Ar az atmoszférában 0,1 és
5% közötti mennyiségben fordulhat elő, átlagos értéke száraz levegőben 0.93%.
Mivel a 40Ar/36Ar arány a levegőre állandó -295,5- és feltételezhető, hogy ezen
arányt megtartva épül be az effuzív kőzetekbe, ezért a vulkáni kőzeteknél a 40K
bomlásából származó argon értéke ennek megfelelően az összes argon ( 40Ar∑ )
mennyiségénél kevesebb lesz : 40
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A K-Ar módszer alkalmazása mellett elsősorban az szól, hogy a kőzetekben a K
előfordulása általánosnak mondható, azonban az eljárás épp a keletkező
végtermék több esetben is feltételezhető diffuziója miatt a ténylegesnél
fiatalabb kormeghatározási eredményre vezethet. Elméletileg a következő, a
bomlási tag idő szerinti deriváltjával kiegészített Fick-féle diffuziós egyenlettel
jellemezhető az 40Ar tér- és időbeli megváltozása:
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Az egyenletben D a diffúziós koefficiens, megoldásához ismerni kell a
megfelelő kezdeti és peremfeltételeket. Különböző alakú szemcsékre közelítő
megoldásokat adtak meg. A
diffúziós koefficienst más abszolút
kormeghatározási eljárás eredményei alapján is közelítik, csillámoknál
egyirányú diffúziót tételeznek fel. A differenciálegyenlet homogén, izotróp
kőzetkörnyezetet tételez fel, azonban épp az egyes ásványok eltérő argon
diffúziós tulajdonságai, másrészt adott ásvány esetében a szemcse
felületének a belsejéhez képesti csökkent értékű diffúziós ellenállása miatt a
valós helyzet csak az esetek kis százalékában modellezhető.

A mélységi magmás kőzetekben lévő földpátokból és plagioklászokból még
kimutatható földtani hatás hiányában is elszökik az argon. Viszont az amfiból
(pl.hornblende) és egyes csillámok (pl. biotit, muszkovit) több milliárd éven át is
megőrizhetik teljes argon tartalmukat. Itt is a blokkoló hőmérsékletre való
lehűléstől eltelt időt határozzuk meg mind a magmás, mind a vulkáni kőzetek
esetén. Ugyanis a magma kristályosodási hőmérséklete (900-1200 °C) alatt és
ugyanúgy a metamorfózis során jelentkező rekrisztallizáció hőmérsékle (400700°C) alatt még Ar távozik el a kristályrácsból. Ásványonként definiálható az a
hőmérsékleti érték, melynél alacsonyabb hőmérsékleten nincs már argon
difffúzió. Ez a lezáró hőmérséklet hornblende esetén 400-500°C, míg biotitnál 150250°C. Ennek megfelelően nagyon lassú lehűlés mellett a hornblendére
meghatározott koradatnak elméletileg nagyobbnak kell lennie mint a biotitból
meghatározott (a köztes blokkoló hőmérséklete miatt a muszkovitból
meghatározott K-Ar koradat pedig várhatóan a kettő közé esik). A vulkáni kőzetek
K tartalmú ásványaira alig van megszorítás, kivétel csupán a földpátcsoportba
tartozó ortoklász és mikroklin , ui. ezen ásványokból még felszíni hőmérsékleten
is elszökik az argon. Az effuzív kőzeteknél felhasználható legfontosabb K
tartalmú ásványok a következők: biotit, muszkovit, hornblende, szanidin, nefelin,
plagioklász. A gyors lehűlés miatt a blokkoló hőmérséklet kora jó közelítéssel
megegyezik a kőzet korával. Az üledékes kőzetek korát ezzel a módszerrel csak
akkor lehetséges meghatározni, ha van benne glaukonit, mely elsősorban tengeri
környezetben kifejlődő, az üledékképződéssel egyidejűleg
létrejött ásvány. A
módszer alkalmas a metamorfózis korának meghatározására, amennyiben a
korábban képződött Ar teljes mértékben eltávozik a rekrisztallizáció során.

Ar-Ar módszer.

Az eljárás a 40-es és 39-es tömegszámú Ar izotópok
arányából határozza meg a képződési kort. Fontos része a kőzetminta
gyorsneutronokkal való besugárzása. Ezen magkémiai folyamatban 39Ar
keletkezik proton kilépése mellett:
39
19

39
K  01n18
Ar 11H

A kőzetmintában lévő Ca, egyéb K, Ar izotópokból keletkező 39Ar mennyisége
elhanyagolható az egyenlet szerint keletkezőhöz képest, és az így létrejött 39Ar
mennyiségéből következtetnek a 40K mennyiségére. Ez első pillanatra nem tűnik
logikusnak, hisz ez az 39Ar mennyiség nyilvánvalóan a mintában lévő 39K stabil
izotóp mennyiségétől függ
a
neutron dózis és a folyamat
hatáskeresztmetszetén kívül. Azonban
a K különböző izotópjainak
természetbeni előfordulási gyakorisága állandó másrészt a 40K felezési ideje 1,26 milliárd év- a meghatározandó korokhoz képest olyan nagy, hogy nem
követünk el nagy hibát ha 39Ar mennyiségéből meghatározható 39K –ból és
ebből az állandó arányból következtetünk a 40K mennyiségére. Adjuk meg a két
Ar izotópra vonatkozó egyenletet, hogy a hányadosukat tudjuk képezni! A
korábbiak szerint:
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Ha a mintában a besugárzás előtt a 39-es K atomok száma 39K, a besugárzás
időtartama tr, a reaktor neutron fluxusa Φ, míg a neutron energiája ε, a neutron
befogási hatáskeresztmetszete , akkor a keletkező 39Ar mennyiségét
megkapjuk, ha az integrálást a teljes energiaspektrumra elvégezzük:
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Képezve a két egyenlet hányadosát majd bevezetve a J neutron fluxus állandót:
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A módszer a J fluxus állandó ismeretét feltételezi. Ennek megállapítására más
izotópos kormeghatározással meghatározott (elsősorban K-Ar módszer jön
szóba) mintát a kérdéses mintával a reaktorban együtt vizsgálva mind a kettőre
az 40Ar / 39Ar arányt kell megmérni.
Az utolsó előtti egyenletből J értéke meghatározható és ugyanezen egyenletet
felhasználva a kérdéses mintára már J és az 40Ar / 39Ar arány ismeretében a
kérdéses kor számítható.

A kálium-argon kormeghatározás pontosságát több körülmény korlátozza,
elsõsorban az, hogy a kálium és az argon mennyiségének a meghatározása
egymástól lényegesen eltérõ módszerekkel történik. Ezért dolgozták ki a
kálium-argon módszer továbbfejlesztéseként az argon-argon kormeghatározási
módszert. Ennek során a vizsgált mintát nukleáris reaktorban gyors
neutronokkal besugározzák. A természetes kálium 93,3%-át kitevõ stabil K-39
atomok egy része a besugárzás során gyors neutront elnyelve és protont
kibocsátva Ar-39 izotóppá alakul, amely a természetben nem fordul elõ. Így az
Ar-40 és az Ar-39 aránya már az azonos kihajtási módszer és az együttes
tömegspektrográfos mennyiségmérés során jóval pontosabban határozható
meg, mint a kálium-argon módszer során a teljes kálium-mennyiség és az Ar-40
aránya. (Válas György)
A módszer pozitívuma, hogy a kérdéses kort a hőmérséklet szakaszos emelésével
kigázosítás révén határozzák meg. A különböző ásványok eltérő hőmérsékleten
adják le argontartalmukat, így az Ar arányok szakaszonkénti folyamatos
méréséből megállapítható, hogy az ásványok kora megegyezik vagy sem.
Általános szabályként elfogadható, hogyha a kigázosítás során az egyes
hőmérséklet intervallumokra -így a különböző ásványokra is- állandó az arány,
akkor ebből adódóan azonos korértékeket kapunk, ezért az földtani korként is
kezelhető. Emiatt az Ar-Ar módszer pozitívuma , hogy a vizsgálat módjából
adódóan rávilágít a számított koradat elfogadhatóságára (megbízhatóságára) is.

Urán-ólom,tórium-ólom,ólom-ólom módszer
A természetben az uránnak három természetes izotópja található a 234-es, a
235-ös és a 238-as tömegszámú. Az utóbbi kettő fordul elő számottevő
mértékben gyakoriságuk jelenleg 0,72% és 99,27%. Ez a két U izotóp egy-egy
bomlási sorozat kiindulási anyaeleme. A harmadik U izotóp ugyancsak
radioaktív, az 234U az 238U bomlási sor köztes eleme. A naprendszer és a
Föld keletkezésekor adott izotóparányú urán került bolygónk anyagába. Ez az
arány az idők folyamán megváltozott, mivel a két U izotóp bomlása a korábbi
táblázat szerint eltérő bomlási állandóval jellemezhető. Az 235U felezési ideje
700 millió év, míg az 238U izotópé 4,5 milliárd év , így korábban lényegesen
több volt az 235U gyakorisága, mint a jelenlegi (ha a Föld korát 4,5 milliárd
évnek fogadjuk el, azóta az 238U mennyisége a felére az 235U-é pedig több
mint 100-ad részére csökkent). Az U-Pb, Th-Pb módszereket hasonlóságuk
miatt tárgyaljuk együtt. Mind a két U-Pb és a Th-Pb módszernél a kiindulási
anyaelem bomlások sorozatán alakul át stabil végtermékké és a végtermék
mindhárom esetben Pb izotóp, azonban ezek tömegszáma eltér egymástól. A
természetben a tóriumnak egy izotópja –ami radioaktív- fordul elő, ennek
tömegszáma 232.
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Urán mentes ásvány lehet pl. a galenit, és ezen ásványbeli ólom izotóp arányt
feltételezik a radioaktív bomlást mutató ásvány kezdeti ólomizotóp arányára is.
Másik feltételezés szerint a kezdeti ólomizotóp arány a radioaktivitást nem
mutató meteoritokra jellemző érték lehet. A három módszerre írható:
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Három egymástól független kormeghatározási eljárást lehet alkalmazni akkor,
ha a vizsgált kőzetben mind U, mind Th található. Abban az esetben ha a
kőzetképződést kővetően U, Th, Pb nem távozott el, akkor a három eljárással
meghatározott kor értékeknek meg kell egyezniük. Ekkor a korok
konkordánsak. Gyakran ez nem teljesül, mivel mind az U mind a Pb bizonyos
körülmények között eltávozhat a kőzetből. A módszer azért nem terjedt el
általánosan, mert csak egyes ritka ásványok (elsősorban cirkon) kora
határozható
meg,
másrészt
elsősorban
az
ólom
eldiffundálása
bizonytalanságra vezethet. Ilyenkor ugyanazon ásványokra vagy a három
különböző eljárással eltérő koradat adható meg. A diszkordáns mérési adatok
értékelése a konkordia diagram segítségével tisztázható.

Ez az eljárás a két U-Pb módszernél használatos. A konkordia görbe az a
függvény amely az egyező kort eredményező Pb-U arányokat adja meg.
Gyakori közelítés, hogy a kezdeti ,nem radiogén eredetű 206Pb és 207Pb
izotóp mennyiségét elhanyagolják a bomlás során keletkezetthez képest.
Megjegyezzük, hogy zárt rendszerekre ez nem igazán elfogadható közelítés,
ugyanis a természetben előforduló stabil 204Pb részaránya 1,40%, míg a
radiogén módon is keletkező 206Pb és 207Pb részaránya 24,10%, 22,10%, ( a
Th sor stabil végtermékeként is megjelenő 208Pb részaránya pedig 52,40%),
amelyből jelentős mennyiség (a megfelelő c értékek ismeretében az összes Pb
izotóp több mint a fele)
nem radiogén eredetű. Ha a két U-Pb
kormeghatározási egyenletben a kezdettől fogva jelenlévő 206Pb és 207Pb
izotóp mennyiségét c206 és c207 ismeretében továbbá a 204Pb
mennyiségének mérésével korrekcióba vesszük, akkor:
206

Pbkorr  238 U (e 238t 1)

207

Pbkorr  235 U (e 235t 1)

Ezen két egyenletből t-t kifejezve és egyenlővé téve:

ln(( 206 Pbkorr / 238U )  1) / 238  ln(( 207 Pbkorr / 235U )  1) / 235
Az ln argumentumában szereplő baloldali 206Pbkorr/238U arányt y-al, míg a
jobboldalon a másik (207Pbkorr/235U) arányt x-el jelölve kapjuk, hogy a
konkordáns korokat megadó függvény egy törtkitevős hatványfüggvény, ahol
a hatványkitevő a bomlási állandók hányadosa.

y  ( x  1)

238 / 235

1

A függvény minden egyes pontja egy-egy kornak felel meg, az origo a mai
időpontnak, míg a görbén haladva a nagyobb Pb-U értékek felé egyre nagyobb
kristályosodási időpontok adódnak. Mivel az 235U bomlása gyorsabb mint a 238U-é,
ugyanazon korhoz nagyobb az abcisszán feltüntetett 207Pb/235U arány tartozik mint
az ordinátán megadott 206Pb/238U érték. A konkordia görbe tehát a két módszerrel
megadott konkordáns korok görbéje.
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Egy adott területre nézve a ténylegesen mért eredményeket a tapasztalat
szerint egyenessel lehet ebben a rendszerben kiegyenlíteni, és az ezen
diszkordancia görbének (az ábrán a szaggatottal jelölt) a konkordia görbével két
metszéspontja van. A metamorfózis helyétől távolabb eső mintákhoz nagyobb PbU értékek tartoznak, míg a teljes metamorfózist szenvedett mintákhoz a
legkisebbek. Az átmeneti zónában lévő minták arányai ezen értékek között
találhatók. A korábbi T1 időponthoz a kikristályosodás dátuma rendelhető, míg a
T2 időpont a metamorfózisról ad tájékoztatást. Ekkor azt feltételeztük, hogy a
radiogén ólom intenzívebb földtani hatások idején teljes egészében , viszonylag
rövid idő alatt távozik el. Megjegyezzük, hogy a folyamatos ólom diffúzió esetén a
metamorfózishoz hasonló lefutású diszkordancia görbét mértek ki a különböző
kontinensek cirkon mintáira, és a kristályosodás kora az előzőhöz hasonlóan
határozható meg. A folyamatos diffúzió eredményeként a diszkordancia görbe az
ábrán látható metamorfózist tükröző görbéhez képest eltér a kisebb idők
tartományában.
Összefoglalva megállapítható, hogyha az ásványok zártsága az
ólomveszteség miatt nem teljesül, még ettől függetlenül lehetőség kínálkozik az
ásvány datálására, és a metamorfózis időpontjának megadására.

Ólom-ólom módszer
A két U-Pb kor meghatározási egyenlet felhasználásával adható meg a
megfelelő formalizmus, ezen két egyenlet hányadosából felírható:
206

Pbkorr

207
Pbkorr

U (e 238t  1)
e 238t  1
 137,8 235t
235t
235
U (e
 1)
e
1
238

A jobb oldalon az a tény van feltüntetve, hogy jelenleg milyen a két U izotóp
előfordulási gyakorisága.

Radiocarbon-módszer
A szénnek 3 izotópja ismeretes, a 12-es, 13-as és 14-es tömegszámú C.
Ezek közül a legnagyobb az előfordulási gyakorisága a legkisebb
tömegszámúnak, a legkisebb az egyetlen radioaktív szén izotópnak a 14C-nek. A
módszer azon feltevésen alapszik, hogy az élőlényekben a 14 C/12C
arány
megegyezik a levegőbeli, állandónak feltételezett értékkel, majd
a szervezet elhalásával a 14C mennyisége a béta bomlás miatt csökken,
ellentétben a stabil 12C mennyiségével, melynek változatlansága miatt a vizsgált,
korábban szerves mintában a 14C/12C arány időbeni exponenciális csökkenése
alapján kormeghatározást lehet végezni. A radiocarbon az atmoszférában a
kozmikus eredetű, kis energiájú neutronok és a 14-es tömegszámú N izotóp
közötti (n,p) magreakció eredményeként keletkezik:
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A légköri egyensúly feltétele, hogy az elbomlás mértéke a keletkezésével
megegyező ütemű legyen. A bomlási átalakulás az instabil
mag egy
neutronjának átalakulása protonná elektron és antineutrinó kilépése mellett:
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Az élőlénybe CO2 révén a levegőbeli aránynak megfelelően épülnek be a C
izotópok, majd az elhalálozását követően ez utóbbi egyenlet szerint 5570
éves felezési idővel a radiokarbon bomlása indul meg. A relatíve rövid
felezési idő miatt csak régészetben és a pleisztocén, holocén kutatásban
lehet a módszert eredményesen használni. A vizsgálatba bevont anyagok
kora nem lehet 40-50 ezer évnél nagyobb.
http://www.magtar.iweb.hu/keret.cgi?/kormeghatarozas.htm (Meleg Sándor)
Dr. Molnár Mihály, az MTA ATOMKI Környezetanalitikai Laboratórium
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VARISZKUSZI (KARBON-PERM) valószínűsíthető.

„A Kárpát-medence neogén magmatizmusa geokronológiai adatbázisának
kiegészítése és az adatok kiértékelése, különös tekintettel az intruziv
magmatizmus geodinamikai és ércgenetikai szerepére”
Szakács Sándor
A különböző vulkanizmustipusok és területi megoszlások statisztikája:
- Alkáli-bazaltos vulkánosság: 414 = 16.11%
- ebből: 61 izokron kor
- Magyarország: 293
- Ausztria: 51
- Szlovákia: 49
- Románia: 21
- Savanyú robbanásos vulkanizmus: 610 = 23.62%
- ebből Magyarország: 606
- Fedett mészalkáli vulkanizmus (más mint savanyú tufák): 105
- Intermedier mészalkáli vulkanizmus (más mint fedett): 1444
- Apuseni: 57
- Börzsöny-Visegrádi Hgy. 181
- Mátra-Cserhát: 252
- Tokaji Hegység: 327
- Avas-Gutin 77
- Keleti Kárpátok Szubvulkáni Zónája: 34
- Kelemen Havasok: 67
- Görgényi Havasok: 40
- Hargita: 77
- Kárpátalja: 87
- Közép Szlovákiai Vulkáni Terület 69
- Kelet Szlovákiai Vulkáni Terület 55
- Lengyelország: 63
- Mészalkáli vulkanizmus összesen 1549 = 60.27%

A geokronológiai adatbázis eddigi feldolgozásából a Kárpát-Pannon
térség újkori magmatizmusa tér-időbeli fejlődésének új modelje van
kialakulóban, amely számottevő behatással lehet a térség geodinamikai
értelmezéseire.
A Kárpát-medence neogén-kvarter magmatizmusa kifejlődésének több,
egymástól eltérő stílusát lehet kimutatni az adatbázis alapján, mint
amilyen (1) az észak-magyarországi, dél-szlovákiai és közép-szlovákiai
terület hosszúlejáratú, területileg összpontosodott magmatizmusa, amely
egy több mint 20 millió évig stabil köpenycsóva jelenlétére enged
következtetni, (2) a Kárpátok ivét követő, típusos szubdukcióhoz kötött ivvulkanizmus, amely egy, Kelet-Moraviától a Keleti Kárpátokbeli Kelemen
havasokig jellegzetes vulkáni frontot képezett 15-9 millió év között, és (3)
a Keleti Kárpátok délkeleti szakasza (Kelemen-Görgényi-Hargita vonulat)
mentén vándorló tranziens vulkanizmus 10-0.1 Millió év között.
Fontos következménye a geokronológiai adatbázis alapján kirajzolódó
fejlődés-történetnek, hogy a legfiatalabb vulkáni megnyilvánulások
területein (a Közép-Szlovákiai Vulkáni Területen és a Keleti Kárpátok
délkeleti végénél) számolni lehet a vulkánosság folytatásával a jövőben
is.

TERMOREMANENS MÁGNESEZETTSÉG

A mágneses
térfordulás a
tengerhátságok -az
eltávolodó
litoszféralemezekmentén igazolható
legkönnyebben.

Ocean floor spreading - óceáni fenék széttolódás, AKKRÉCIÓS SZEGÉLY
(+) és (-) anomáliasávok szimmetrikus kialakulása (a tengerhátságra
szimmetrikusan).

TERMOREMANENS MÁGNESEZETTSÉG

A rock magnetométeres
és K-Ar mérésekkel
lehet megállapítani az
egyes normál és fordított
(reverz) polarítású
intervallumok hosszát.
Utolsó 4,5 millió év a
legismertebb. 4 nagyobb
korszak (epocha), ezen
belül rövidebb tartamú
események.

ÜLEDÉKES REMANENS MÁGNESEZETTSÉG
MÉLYTENGERI ÜLEDÉKES
MINTA (FÚRÓMAG)
INKLINÁCIÓJA ÉS
MÁGNESEZETTSÉGE A
MÉLYSÉG egyúttal IDŐ
FÜGGVÉNYÉBEN.

Az átfordulás „gyors” esemény és a mágneses tér csökkenése jellemzi.
Miocén(20-25 millió év) óta 60 felcserélődés (mágneses térfordulás) volt.
JELENLEGI MÁGN. DIPÓLUS POLARITÁS FENN D-i pólus, LENT É-i pólus, azaz a
jelenlegi helyzet NORMÁL HELYZET

Térbeli rekonstrukció:Minél régebbi földtörténeti kort tekintünk,
annál közelebb volt Europa&Afrika É-Amerikához viszonyítva.

