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Xaüdyns M om ap, K-
rpaHyjioMerpHqecKHe h MHKpoMHHepfljiorimecKHC 

anajiH3bi oöpasoBaHHü i\anHona b nogropbHx 
MaTpa h ByKK

Ha ocHOBe cegHMeHTOJioi HaecKHX aHaan30B o6pa3o- 
BaHHH naHHOHa b nogropbax MaTpa h Byi<i<, BbipiicoBbi- 
BaioTCíi ycaoBHH o6pa30BaHna jiHrHHTOBbix tojiih oöenx 
TeppuTopHH. Pe3yjibTaTbi rpaHyjiOMeTpimeciciix aHaaii- 
3ob yKa3biBaioT na rpynribi nopog, cooTBeTCTBylomne pas- 
HorjiyöHHHbiM OTao>KeHHHM naryH, pacnoaox<eHHbix no 
jniHHH őepera őoabuioro ocagoaHoro SacceÜHa. OöjiacTi. 
CHoca c npn6jin3HTejibHoií ToanocTbio OKOHTypHBaHa aa- 
jioTHreHHbiMH npHMccaMH napareHe3a Tnncejibix MHHe- 
panoB, npHHagjioKaiomHx k nopogaiw, xapai<TepH30BaH- 
HblM OTflejlbHbIMH rpa(])HKaMK.

OTfleabHbie (f>a3bi ocaflKOHaKoruieHHB rio öepery 6ac- 
cetÍHa onpegejiaioT bo3mo>khocth oöpa30BaHHa xaMeH- 
Horo yrjm, o6i>eM erő, n raaBHbie xapaKTepucTHKH o(J)opM- 
jinioineH tojtuih.

Tojhuh oöenx oöJiaCTen cxogHbi no xapaKTepy; hx 
pa3JiHMnn nponcxogBT H3 anettporeHeTHMecKHX gBHMceHHn
paSHOÜ CKOpOCTII.

Az urán és a szerves anyag geokémiai kapcsolata
írta: Méhes Kálmán

Az uránnal foglalkozó irodalmi adatok sze
rint az urán felhalmozódását a kőszenekben ad- 
szorpciós, ioncserés és redukciós folyamatok 
együttesen hozzák létre. Nekraszova szerint a 
kőszén urántartalma függ a szerves anyaggal 
szoros kapcsolatban levő ásványos elegyrészek 
mennyiségétől is. Ezért az U mennyisége a 
kevés hamut tartalmazó „könnyű” kőszénfaj
tákban legkisebb, de a fajsúly és a hamutarta
lom növekedésével ennek mennyisége is növek
vő jellegű. A legnagyobb hamutartalmú kősze
nek urántartalma ilymódon 50—100-szorosa le
het a könnyű frakció (szerves anyagtartalom) 
urántartalmának.

Legnagyobb az uránkonoentráció a pirite- 
sedett kőszenekben, amelyet Mo és ritka-föld
fémek (Ce, La, Nd) növekedése kísér.

A kőszén U tartalma főleg oxid-, és bonyo
lult összetételű karbonium tartalmú vegyüle- 
■tekben lép fel, (uránszurökérc, uránkorom, kar- 
burán.) Az oxidációs övben másodlagosan ki
sebb mennyiségben uránszulfátok, uránfoszfá
tok, uránfcarbonátok, uránszulfokarbonátok és 
uránvanadátok képződhetnek. Az urán jelentős 
része azonban finoman diszpergált, ásványtani- 
íag nem mindig definiálható alakban van jelen.

Amíg a pszefites-pszammitos kőzetekben

fellépő U-ércesedés oxidációs övében az urán- 
szurokérc és a mélyebb szintekben az uránko
rom az uralkodó ásványos módosulat, a kősze
nekben az uránszurökérc az oxidációs öv legfel
ső szintjében is megtalálható. Az uránszurok- 
érc a kőszénben vékony erecskékben, szabályta
lan halmazokban, vagy finom hintésekben kon
centrálódik. Gyakori az ILOs a fuziitos kőszén 
sejtjeiben is. A tektonikailag preformált kő
széntelep morzsolásos övében az UnOs gyakran 
kötőanyagként szerepel. Nininger szerint a nö
vényi sejtek belsejét gyakran tölti ki pirit, kal- 
kopirit, bonnit, a sejtek fala pedig rendszerint 
LLOs-ból áll, amely hematittal is társulhat.

Jellemző lehet az uránoxid változatok fel
lépése az agyagos kőzetekben is, ahol az urán- 
oxid pár mikron nagyságú szferolitban koncent
rálódik, helyenként csaknem összefüggő halma
zokat alkotva. Gyakran találjuk az LLOs-at a 
piritfészkek peremein is. A homokkő uránszu- 
rokércét többnyire az agyagos, és szenes agya
gos kötőanyagban finoman diszpergált „emul
zióként” találjuk, ahol helyenként kvarcszem
cséket bérgez be és cementál.

Az urán feldúsulására többféle elképzelés 
van. Cannon szerint az uránt azok a növények 
asszimilálták, amelyek később a kőszéntelepek
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alapanyagai lettek. Több növénynemzedéken 
keresztül az urán a kőszéntelep felső övében 
koncentrálódott. Más szerzők szerint az urán a 
folyóvíz útján került a tőzegtelepekbe vízben 
oldott uránvegyületek alakjában és ott urán- 
humátokként csapódott ki. Ismét más változat 
szerint az uránt nem a felszíni, hanem a föld
alatti vizek szállították a tőzeglápba.

A szingenetikus feldúsulásnak azonban az 
urán eloszlásának jellege ellentmond, mert az 
ércet tartalmazó öv nem folytonos és egyenle
tes. Több rétegtani szint U-érctartalmú lehet 
litológiai határ nélküli. Az érces övék nem al
kotnak külön fácies övezetet, hanem részei a 
kőszénmedencének. A szingenetikus elmélet 
képviselői szerint az uranilhumátok igen szűk 
(3—5,2) pH határok között koagulálnak. A víz
áramlásokban, amelyekben állandó a vizesére 
és amelyekbe gyengén lúgos, vagy semleges 
kémhatású friss víz kerül, nemigen alakulhat 
ki ilyen pH viszony. Az is kétséges, hogy a kis 
koncentrációjú oldatokból egyáltalán képződ
hettek-e uranilhumátok? Nem egyeztethető ösz- 
sze a szingenetikus ércesedés elméletével az 
sem, hogy esetenként az urán a kőszénben és a 
homokkőben egyidejűleg jelen van. A homok
kő anyagát szállító folyóvíz geokémiai viszo
nyai minden valószínűség szerint különböztek 
a tőzeglápok viszonyaitól. Davidson és Ponsford 
szerint a kőszén urántartalma a kőzetek áteresz
tő képességének növekedésével rendszerint fo
kozódik, s a nagy hamutartalmú kőszén urán- 
koncentrációja nagyobb, mint a tiszta kőszéné 
és szenes paláké. Denson, Bachman és Zeller 
megfigyelései szerint a déldakotai urán feldúsu- 
lása rendszerint ott található, ahol ezek. közvet
lenül a White River tufogén szintjei alatt tele
pülnek. Az alsó lignittelepek csak akkor urán- 
tartalmúak, ha azokat törések, repedések járják 
át, vagy pedig durvaszemű homokkővel, illetve 
miás, jó vízáteresztő kőzetekkel érintkeznek. Ál
talában a lignittelepek felső részei tartalmaz
zák a legtöbb uránt. Ebből arra lehet következ
tetni, hogy a magmás-pircklasztikus kőzetekből 
kioldott uránt a felszíni vizek szállították a lig
nitbe. A nagy hamutartalmú lignit urántartal
ma azzal magyarázható, hogy nagyobb a víz- 
áteresztő képessége, mint a nagy bitumen- és 
a kis hamutartalmú kőszénnek és antracitnak.

Az egyes rétegek szabálytalan uránelosz
lása (regionális kapcsolata a diszko-rdanciával, 
függőleges eloszlása az egyes rétegekben és ve
tődések mentén) mind azt jelzi, hogy az urán 
feldúsulása nem szingenetikus- a lignit felhal
mozódásával. Az a feltevés, hogy a Dakota-lig
nit U-tartalma valóban a White River urántar
talmú piroiklasztiikumából származik, igazolják a 
White River összletben fellépő urántartalmú 
csontok, valamint ezekből a kőzetekből szivár
gó talajvíz viszonylag „nagy-’ urántartalma.

Nekraszova szerint az U-értíképződésre a

tőzegképződés diagenezis-viszonyai nem voltak 
hatással. Ellenkező esetben ugyanis az, urán fo
kozottabb felhalmozódásával lehetne számolnia 
fényes, vitrites kőszénféleségekben, amelyek 
anaerob redukciós viszonyok között jöttek lét
re. A megfigyelések azt igazolják, hogy az ural- 
kodóan huminites összetételű vitait U-mentes. 
Az U-ércet tartalmazó kőszéntelepek főként fél- 
fényes és fénytelen kőszenekből állnak, ami a 
mellett szól, hogy ezék csekély vízhozzáfolyás 
és intenzív szellőzés mellett képződtek, holott 
ezek a viszonyok az urán kicsapódása szempont
jából nem voltak kedvezőek. Mivel az urán 
szerves anyagban dús kőzetekhez és az urán- 
oxid-ok pirithez kapcsolódnak, arra utal, hogy 
az urán kicsapódásának egyik oka a redukciós 
közeg volt. A redukció okozója a kénhidrogén 
volt, amely a szulfátok redukciójának eredmé
nyeképpen képződött akkor, amikor a szulfát- 
oldatok kölcsönhatásba léptek a kőszén szerves 
anyagával. Ezt a jelenséget Méhes K., Nekra
szova könyvének megjelenésével közel e-gy- 
időben észlelte és rögzítette a mecseki uránte
rületről származó anyagon. (1. 1., 2. ábra). Az 1. 
ábra egy szenes kéreggel bevont kovás fatörzs 
f-elülcsiszolati fényképe, a 2. számú ábra pedig 
ugyanennek a felületnek pozitív autoradiogram- 
ja.

Az autoiradiograimon látható világos foltok 
és mezők a U-t tartalmazó anyagtól (uránoxid? 
származnak, amelyek egybeesnek az 1. ábrán 
látható le-gyezőszerűen elhelyezkedő piritkitöl- 
tés-ekkel. A 2. ábra felső részén látható világos 
sáv a bekérgező szenes- anyag urántartalmától 
ered. Az uránoxid? a szénben a pirittel együtt 
jelentkezik.

Az uránban dús kőszén vegyi összetételé
nek változásával kapcsolatban megfigyelték, 
hogy a változás a széntartalo-m csökkenése és az 
oxigéntartalom növekedése irányába mutat. Ez 
arra utal, hogy az urántartalmú oldatok és a 
kőszén szerves anyagának kölcsönhatása során 
a kőszén szerves anyaga oxidálódott, az urán 
pedig négy vegyértékűvé redukálódott és ily- 
módon megrekedt. Az uránszurokérc, az urán- 
korom és a pirít együttes és egyidejű fellépé
se arra vall, hogy az uránoxid képződése a kő
szénben és a homokkőben epigén. Az a körül
mény, h-o-gy az uránban dús kőszenekben ritka- 
földfémek és M-o dúsul, az uránércet nem tar
talmazó kőszenekben pedig ezek az elemeik 
szinte teljesen hiányoznak, igazolja, hogy az 
U-tartalmú oldatok összetétele lényegesen kü
lönbözik a tőzeglápok vizeinek összetételétől.

Ami a kőszén uránforrását illeti, a külföl
di és a hazai szerzők -egyöntetű véleménye sze
rint a gránitO'id kőzet volt. A grániter-edet mel
lett számos megfigyelés szól:

1. az urántartalmú kőszenék körzetének 
gránitja radioaktívabb a többi kőzeteknél.

2. az urántartalmú kőszénlelőhelyekhez
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2. ábra. A  m inta csiszolt fe lü le tének autoradiogramja (Foto; Pellérdyne)

csatlakozó területeken a gránitokból feltörő 
források vize tízszer annyi uránt tartalmaz, 
mint a terület egyéb kőzeteiből fakadó források 
vize,

3. a gránitvidékeken cirkuláló földalatti víz 
hidrokarbonátos összetételével különbözik a 
terület többi vizeitől. Az ilyen vizek igen köny- 
r.yen kilúgozhatják a gránit könnyen mobili
zálható U-tartalmát és nagyobb távolságra is 
elszállíthatják.

Az urán szállítását illetően Gruner szerint, 
humid körülmények között belső medencék 
hiányában az óceánokba szállítódéit volna, arid 
vagy szemiarid körülmények között azonban 
az Lhgókat jól oldódó Ca, Mg, Na-hidrokarbo- 
nát szállíthatja kontinentális üledékekbe. A 
CCh-vel telített oldatokban ezek a bikarbónátok 
olyan U-vegyületeket alkothatnak, amelyekben 
az urán [UC^COs).?]4- alakban van jelen. A bi
karbónátok az uránt és a vanádiumot hosszú
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úton szállíthatják közelítőleg semleges közeg
ben mindaddig, amíg redukciós környezetbe ke
rülve az U—V „fekete érc”-alakban kiválik. Ha 
az urántartalmú oldatokból az urán nem csa
pódik ki és az oldatok elérik a felszínt, a trikar- 
bonát elbomlik, uranilásványok képződnek, 
amelyek újra oldatba mehetnek.

Jelentős telepek keletkezhetnek oxidáció, 
oldás, migráció és felhalmozódás révén. Az oro- 
genezis, a rétegzavarok még több urán feldúsu- 
lását eredményezhetik. Időben és térben több
féle lerakódása séma, variáció lehetséges.

Miller szerint az uranilkarbonátból 50° C 
felett széles pH intervallumban uránszurokérc 
képződhet. Az uranilgyöknek két karbonátionja 
lehetséges,

[U03(CO3)2]2- és az [UCKCOsjd4-, 
amelyek előállítása nagy mértékben a pH függ
vénye.

Már az eddigiekből is kitűnik, hogy az ér- 
cesedés időben nem függ össze a tőzeg anyagá
nak felhalmozódásával, hanem annak eredmé
nye, hogy az urán a már kialakult kőszéntele
pekbe és a közbetelepült homokkő rétegekbe a 
földalatti vizekből rakódott le. Az urán akku
mulációja a szerves kőzetek reduktív hatása, és 
az adsziorbció eredménye.

A permi, a késő harmadidőszaki nem meta- 
morfizált üledékek urántartalma Gruner sze
rint azoknak a komplex szénvegyületeknek tu
lajdonítható, amelyek növények elbomlásából 
származnak. A sejtfalak redukált uránásvá
nyokkal való általános kitöltöttsége önmagában 
is bizonyítéka annak, hogy az uránnak igen 
nagy az affinitása a cellulóz származékokhoz.

A természetes kolloid oldatok kis koncent
rációban az uránt és a rádiumot erősen adszor- 
beálják, pl. agyagos- és szerves anyagok, vasas- 
mangános üledékek.

Az adszorbció jelenségét O. Hahn a követ
kezőképpen értelmezd: bármilyen hígítású iont 
adszorbeálja a csapadék, ha a felület töltése az 
adszorbeált ionnal ellentétes, és ha az adszor- 
beált vegyület az adott oldószerben nehezen 
oldható.

Közel áll az adszorbciós folyamatokhoz 
olyan lecsapódási folyamat, amely azokra az 
elemekre jellemző, amelyeknek ionsugarai egy
máshoz közelállnak.

Az urán oldódásában, szállításában és le
rakódásában fontos tényező a terület éghajlata, 
a földalatti vizek vegyi összetétele és ezek elek
trokémiai tulajdonsága.

A levegő oxigénjével és széndioxidjával te
lített légköri csapadék meggyorsítja a kőzetek 
oldódását, az érctestek oxidációját, amely egy
ben elősegíti az urán oldatba menetelét is. A 
földalatti vizekben a radioaktív elemek feldú
sulhatnak, mivel a víz kölcsönhatásba lép a ve
le érintkező kőzetekkel. Minél több radioaktív

elemet tartalmaz valamely kőzet, annál nagyobb 
lehet a cirkuláló víz radioaktív elem mennyisé
ge is.

Semleges és gyengén lúgos közegben a víz 
hőmérsékletének növekedésével főként az urán 
oldódik, a rádium csak jelentéktelen mértékben 
lúgozódik ki. A savanyú közeg hőmérsékleté
nek növekedése növeli a közeg „agresszív” ha
tását a környező kőzetekre, aminek következ
tében az urán és a rádium könnyebben kiol
dódhat.

Az urán és a rádium elsődleges oldatba me
netele savanyú vagy erősen alkáli és szabad 
széndioxidot jelentékeny mennyiségben tartal
mazó vizek hatására következhet be. Az ilyen 
vizek oxidálják fel az U4+ -»■ U°+ -á.

Kis pH-jú víz a humuszsav-, széndioxiddal 
való telítődése hatására, vagy az érclelőhelyek 
szulfidjainak oxidációja során keletkezhet. El
ső két esetben rendszerint a „szórt urán” megy 
oldatba, míg a harmadik esetben az U-ásvá- 
nyok oldása történők, főleg savanyú szulfátol
datok hatására. Az uránvegyületek közül kö
zönséges vízben az uranilvegyületek oldódnak. 
A szovjet kutatók szerint a pH csökkenése fő
leg az U-oxid-hidroxid (pl. uránkorom) oldha
tóságát segíti elő. Míg az uránszurokérc és az 
uráncsillámok oldhatósága ilyen közegben 2—3- 
nzoros, az uránkoromé 10—80-szoros lehet. A 
kis pH-jú vizek könnyen semlegesekké válnak 
a kőzetekkel való kölcsönhatás során, ilymódon 
a savanyú szulfátos vizek rendszerint szulfi- 
dokkal kapcsolatosak. Amint az oldat pH-ja 
emelkedik, az uránszulfátok hidrolizálódnak és 
kicsapódnak.

Ha a semlegesítés, karbonátos kőzetekkel 
való kölcsönhatás során jön létre, akkor ez az 
alábbi reakcióhoz hasonló módon történik.

CaCO:: +  H2SO4 -> CaSCh + H2CO3

A keletkező szénsav a karbonátos kőzetek
kel reakcióba lépve a monokarbonátokat bikar
bónátokká alakítja (HCOa)- -ionok képződésé
vel, amely komplex U-karbonát alakban az 
uránt migrálásra készteti. A vizek anion tartal
ma az uránásványok oldhatóságát nagyobb 
mértékben befolyásolja, mint a kationoké. Az 
uránásványok oldhatóságát legkevésbé a klori- 
dok, legnagyobb mértékben a hidrokarbonátok 
segítik elő. 100 mg/l-nél kisebb hidrokarbonát- 
ion-tartalom esetén az urán oldhatósága csök
ken. A hidrokarbonátion-tartalom ilyen csök
kenése kis vagy nagy pH esetén következik be.

Az uránásványok oldására általában leg
kedvezőbbek a C a-hid rokarbonátos és a Na- 
hidrokarbonátos oldatok.

A földalatti vizek illó-gáz tartalmának az 
urán migrációjában különféle geokémiai szere
pe lehet. A szabad oxigéntartalom a mélységgel 
fokozatosan csökken, majd elér bizonyos alsó 
határt, amely felett főleg oxidációs, alatta pe-

15



díg redukciós folyamatok történnek. Az oxigén- 
dús víz szintje változó, amely a  földalatti víz
szint helyzetétől, a vízmozgás irányától, a te
rület éghajlati viszonyaitól, a kőzetek áteresztő 
képességétől, a tektonikától stb. függ. Igen fon
tos szerepe van a talajvíz CO2 mennyiségének, 
amely felszíni-, magmás-, ill. a karbonátkőze
tek bomlásából eredhet. A széndioxid oldja a 
hipogén urániásványoikat, s kettős szénsavas ve- 
gyületek alakjában elősegíti az urán migráció
ját.

Ha ugyanis a talajvíz pH értéke nagy, az 
urán könnyen oldódó hatvegyértékű uranil 
alakba megy át, ha a pH érték kicsi, az urán 
nehezen oldódó négyvegyértékű alakban van. A 
nagy pH értékű vizek tehát kedvezőek az urán 
migrálása szempontjából.

Savanyú közegben a ferri-ión ásványaival 
egyidőben csak hatvegyértékű urán vegyületei 
lehetnek jelen:

U(SO,)2 +  Fe2(SO,)3 + 2 H2O -*
-> UO2SO, +  FeSO, + 2 H2SO,

Lúgos közegben az uránoxidvegyületeket a 
ferrooxid vegyöletek redukálják, ilymódon epi- 
gén uránkorom képződik:

2Fe(OH)2 +  U 02(0H)2 + 2 H2O ->
-> 2Fe(OH).i +  U(OH)',

Nem kisebb jelentőségűek az urán geoké
miájában az uránnak a különböző vegyértékű 
vanádium végyületekkel kapcsolatos reakciói: 

U(SO,)2 +  2KVO3 + 2H>SO, ->
-  UO2SO, +  VOSO, + K2SO/, +  H2O

Savanyú közegben négyvegyértékű urán 
jelenlétében a vanadátok elbomlanak:

2VOSO, +  UO2SO4 +  8KOH ->
-> KVO;: +  U(OH)/, +  3 K2SO4 + 2 H2O

Savanyú redukáló közegben az U uránfco- 
rom alakjában kicsapódik, a vanádium azon
ban alkáli- vagy kalciumvanadát alakjában to
vább migrál. A földalatti vizek összetétele út
közben megváltozhat. A hidrokarbonátos vizek 
szulfát és klorid tartalmúakká válnak, a kalcium 
tartalmú vizek pedig Na-ban dúsulhatnak fel. 
Esetenként elveszíthetik a szénsavtartalmukat is, 
különösen a kőolaj tartalmú területeken kén- 
hidrogénnel telítődhetnek. Redukáló közegben 
a kénhidrogén elősegíti a hatvegyértékű urán
nak négyvegyértékűvé redukálását, majd az 
oldatból kicsapódását. A kénhidrogén a föld
alatti vizekben szulfátredukciós és biokémiai 
folyamatok következtében is felhalmozódhat.

Everhart szerint az urán migrációja és ki
csapódása túlnyomó részben uranilkarbonát, 
uranil-pirofoszfát összetételű oldatban történik, 
amiből az urán kiválását a migráció sebessége, 
a pH, ill. redoxviszonyok és a környezet egyéb 
kémiai-fizikai tényezői szabják meg. Kiss J. 
megfogalmazásában az urán vándorlása üledé
kes geofázisban karbonátos és egyéb komplex 
anionos együttesben történik, ezek adott geo

kémiai környezetben (pl. szérves-reduktiv kö
zeg esetén) stagnálni, majd kicsapódni kénysze
rülnek.

Az irodalmi adatok alapján a vázolt kér
dések az alábbiakban összegezhetők:

1. Paralikus kőszéntelepekben urán feldú- 
sulás alig lehetséges.

2. A savanyú intruzívumok közelében el
helyezkedő kőszéntelepek rendszerint urántar- 
talmúak. De urántartalmúak lehetnek ott is, 
ahol a kőszéntelepek fedőjében effúzív vagy 
piroklasztikus anyagban gazdag üledékes réte
gek vannak.

3. A savanyú intruzívumok területén az 
urán kilúgozását és szállítását a deszcendes víz 
végzi, — az U kicsapódását, akkumulálását pe
dig a redukciós közeg és az adszorbció.

4. A kőszénben levő urán epigén keletke
zésű.
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Geochemical link betweem urán ium  and organic 
m atter.

Dr. MÉHES, K.

The au tho r unfolds diffierent opinions concem ing 
the geochemical link  of u ránium  and organic m atter, 
the  syngenetic theory and  its contradictions. Then he 
summa,nizas and  declares fór the  epigemic origin of 
urán ium  in the organic m atter. He- sharas Nekrasova’s 
view, according o w hich th e  preciipitatioin of uránium  
in the organic maitter was eaused by  the  reducing 
agent, the hydrogen suliidé. The hydrogen suliidé was 
form ed by in teraction of sulfate Solutions, as nesult 
of the reducticn  of sulfatesi. As a proof, he shows two 
ow n photos. One of t'hem presents the polished sur- 
faioe, wiith fan-shaped pyrite-fibres, of a  fragm ent of a 
tree -trunk  covered wiith a  carbonic árust. The other 
one, the positive autoradiograph of th e  first, is show
ing the separation of u rán ium  oxide along pyrite- 
fibres;.
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