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MÓDSZEREKKEL.

I.

Az atomenergia sikeres felszabadítása révén az eddig cseké
lyebb ipari jelentőségű urán minit a jövő civilizáció legfontosabb 
ipari nyersanyaga emelkedik minden más nyersanyag fontossága 
fölé. Az emberi civilizáció szempontjából sajnálatosnak kell tarta
nunk azL a tényt, hogy eddig az atomenergiát kizárólag háborús, 
célokra sikerült felhasználni. Másrészt a békés felhasználásra 
az elvi lehetőség teljes mértékben megvan. A technikai ne
hézségek elhárítása érdekében kísérletek az Egyesült Államokban 
és újabban Angliában teljes erőivel folyamatban vannak. Szinte biz
tosra vehető, hogy rövidehb időn belül e nehézségek leküzdése után 
az uránt, soit a thoriumot is mint a civilizáció és ipar békés fejlő
désének legfontosabb energiaforrását, fűtőanyagát tudja az emberi
ség felhasználni. A lehetőségek e téren beláthatatlanok. Egy kilo
gramm urán által fejleszthető hőenergia 6 millió kg, azaz 600 
vagon borsodvidéki barnaszén hőenergiájával egyenlő. Ennek tudatá
ban megérthetjük azt az óriási érdeklődést, amellyel a kutatók és a 
világ vezető ipari államai az urán és thorium lelőhelyei után kutatnak.

Mint a kísérteti radiológia és atommagkutatás művelője köte
lességemnek éreztem, hogy hazai viszonylatban foglalkozzam ilyen 
kérdésekkel, amelyekkel geológusainknak segítségére lehetek. Egy 
évvel ezelőtt kezdtünk hazai gyűjteményekből eredő kőzetminták 
vizsgálata alapján a vezetésem alatt álló Debreceni Egyetemi Orvos
kari Fizikai Intézetben thorium és urán előfordulások után kutatni. 
Minthogy a Velencei hegységből kapott gránit és aplit minták észre
vehető radioaktív sugárzást mutattak, szükségesnek láttam, hogy hely
színi komolyabb arányú vizsgálatokat folytassunk. A Földtani Intézet
hez fordultam, amelynek igazgatója, dr. Szalui Tibor a legnagyobb 
megértést tanúsította vizsgálataim iránt. A kiszállás anyagi feltételiéit 
előteremtette és clr. Földvári Aladár főgeológus személyében geológus
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szakembert, dr. Földvári Aladár né  személyében pedig kémikust jelölt 
ki a közös expedícióhoz. A debreceni Orvoskari Filzikai Intézetből 
rajtam kívül dr. Csongor Éva adjunktus munkatársam járult hozzá 
a vizsgálatok sikeréhez. Egy hónapot töltöttünk 1947 nyarán a Ve
lencei hegységben és másutt kőzetradiológiai vizsgálatokkal. E vizs
gálatok eredményét egész röviden úgy foglalhatom össze, hogy kide
rült, hogy e hegység és a Mecsek gránitjai, aplitjai, savanyú magma- 
tikns kőzetei nagyol>1) radioaktív tartalmúak, mint amilyenek átlagban 
az ilyen kőzetek lenni szoktak. 'Bányászatitag kiaJknázható telért 
nem találtunk (1). Vizsgálatunk geológiai szempontjaival Földvári 
közleménye foglalkozik (3) a magám részéről most a mérőberendezé
sekei és a vizsgálatok módját szeretném röviden ismertetni.

A mérőberendezések.

I Radioaktiv anyagok jelenlétének kimutatására és mennyiségi 
meghatározására egyaránt lehet ionizációs kamrákat és Geiger-Müller- 
féle számlálócsöves berendezéseket használni. A kétféle mérési mód
szer egymást tulajdonképen kiegészíti és mindegyiknek vaunak 
íelőnyei és hátrányaik Az ionizációs kamra a sugárzás által 
keltett össziioniizációt méri, viszont a számlálócső a nagy sebes
séggel repülő sugár-részecskéket egyenként számolja meg.

A külszíni vizsgálatoknál számlálócsöves berendezéseket hasz
náltunk, mert azok lényegesen érzékenyebbek és megfelelő kivitel
ben jól bírják a szállításit és az azzal járó igénybevételt. Előnyük, 
hogy segítségükkel a mérés sokkal gyorsabban végezhető. A be-

д. ábra. Geiger—Müller 
féle számláló berendezés 
egyszerűsített elvi kapcso
lási rajza.

Fig. 1. Scheme showing 
the principle of G. M. 
counting tube.

gyűjtött kőzetminták utólagos pontosabb vizsgálata szintén résziben 
számlálócsővel, részben pedig kémiai feltárás után ionizációs kam
rával (emanométerrel) történt.

A Debreceni Egyetemi Orvoskart Fizikai Intézetben olyan 
G eiger-M.ü l ler-ié le számlálócsöves berendezéseket szerkesztettünk,
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amelyek egyrészt teljesen függetlenek a világítási hálózattól, más
részt pedig egyszerűen kezelhetők és könnyen szállíthatók.

Minthogy a vitaülés hallgatósága túlnyomó részben nem fiziku
sokból áll, legyen szabad itt röviden a Geiger-Müller-féle számláló
cső működésének elvét ismertetnem (1. ábra). A számlálócső tulajdon- 
képen egy légmentesen elzárt, többnyire sárgarézből készült cső, 
amelynek tengelyében szigetelten 0.1 mm-es acéldrót van kifeszítve. 
A levegő kiszivattyúzása után 10 cm nyomású arjgongáz és 1 cm 
nyomású alkoholgőz keverékével töltik meg. Amint az ábrán látható, 
a csőinek negatív, a drótnak pozitív feszültséget adunk, kb. 1200 
voltot. A feszültséget pontosan beállítjuk arra az értékre, amelynél 
az u. n. lökési ionizáció megindul. Ilyen módon a számlálócső rend
kívül érzékeny eszköz. Ha ionizáló részecske hatol át rajta, akkor 
az pályája mentén ionizál ja  a gázmolékulákat és az efektromos erőtér 
az ionokat odyian sebességre gyorsítja, hogy a semleges gázmoleku- 
lákba ütközve, azokat ionizálják. Végeredményben így egy lavina
szerű folyamat indul meg, amely állandó szikra-, illetve ívkisülésbe 
menne át, ha annak létrejöttét az áramkörbe kapcsolt kb. 107—10э 
ohmos ellenállás, ültetve a töltéshez kevert alkoholgőz meg nem aka
dályozná. A megindult áram következtében t. i. az ellenálláson ohmi- 
kus feszültségesés lép fel és ez a számlálócső két elektródja közötti 
feszülLségkülönbséget a kritikus érték alá süllyeszti, így a kisülés 
újból kialszik, a cső ezzel ismét eredeti érzékeny állapotába kerül. 
Az alkoholgőz töltésnek szintén nagy' je tent őségé van a kisülés 
kioltásában, azonban ezzel e helyen részletesen nem foglalkozom. 
Valahányszor a csövön egy ionizáló részecske halad át, ez a folya
mat újból és újból megismétlődik, a cső drótjának potenciálja néhány 
volttal csökken, a vele kapcsolatban lévő elektroncsöves erősítő az 
így kapott negatív feszültség-impulzust felerősíti és iá második cső 
anódkörében kapóit erőteljes áramimpulzussal vagy egy telefon- 
kagylót vagy egy elektromágneses számlálószerkezetet működtetünk.

Külszíni vizsgálatainknál kétféle számlálócsöves berendezést 
használtunk. Az egyik nagyon könnyen hordozható és telefonkagyló
val kapcsolatos volt. A sugárzó anyag jelenlétét a fülhallgatóban sűrű 
Roppanások jelzik. Egy fülhallgató működtetéséhez nagyon kis elek
tromos energiára van szükség, ezért e készüléket sikerült vállszíjon 
hordozható kivitelben, összes áramforrásaival 400 üzemórára elegendő 
telepekkel beépítve, igen kis súllyal (4.8 kg) elkészíteni. A készülék
ben benne van a számlálócső táplálásához szükséges 1200 voltos 
áramforrás is (i2. ábra). E készülékkel a legnenezebben hozzáférhető 
helyekre is könnyben fel lehet mászni és kis gyakorlattal a kopp állá
sokat 1—5 percen át megszámolva, a környezet radioaktív tartalmára 
következtetni. E készülékkel távolabb eső pontokra nagyobb gyalog
túrákat tehettünk és megállapíthattuk, hogy van-e azon a környéken 
aktivitás vagy pedig nincs. Negatív esetben ezzel a terület átvizs
gálása be is fejeződött, pozitív esetben viszont a számlálóműves 
berendezéssel is kiszálltunk. *
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2. ábra. Telefonkagylós Geiger—Müller-féle ezámlálóberendezés.
Fig. 2. G. M. counter with headphone.

A másik berendezésünk elektromágneses számlálószerkezeltel 
a sugárzás intenzitását mennyiségileg is meghatározta. A számláló 
szerkezet működtetéséhez lényegesen nagyobb teljesítményű erősítő 
berendezésre, annak táplálásához 12 voltos autó-akkumulátorra volt 
szükség. Az autó-akkumulátor dobra csévélt kábelen keresztül csat
lakozott a mérőberendezéshez, hogy a súlyos akkumulátort ne kelljen 
sziklafalakra felvinni.

Minden mérési ponton a mérőkészülékről és környezetéről szí
nes felvételit készítettünk, a készülék mellé tett számtáblán a mérés 
sorszáma látható (3—4. ábrák). A mérés helyét ezenkívül Földvári 
Aladár főgeológus a szokásos módon Abney szintezővel és olajkom- 
passzal egy fix ponthoz vagy alkalmas segédponthoz és egymáshoz 
bemérte, úgyhogy a mérési adatok térképbe hejegyezhetők. (Lásd 
Földvári (közleményét.)



4. ábra. Számlálóműves Geiger— Müller számláló berendezés használat közben. 
Fig. 4. G. M. counter with electromagnetic impulse—counter in use.

3. ábra. Számlálóműves Geiger—Míiller-féle számláló berendezés. 
Fig. 3 G. M. counter with electromagnetic impulse—counter.
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A mérések egységesítése.

Egy számlálócsöves mérőberendezés jelez beérkező részecské
ket akkor is, ha radioaktív anyag nincs a közelben,. E földrajzi 
szélesség alatt a kozmikus sugárzás következtében percenként min
dert cm2 felületre átlag egy sugárriószecske, esik be. Ezeket a szám
lálócső jelzi, percenként annyit számol tehát, ahány cm2 a szám
lálócső maximálás keresztmetszete. A mi esetünkben ez 40 volt. 
Hogy tényleg annyi, ezt kísérletileg is ellenőriztük, már Debrecen
ben, a számlálócsövet igen vastag ólommal körülvéve, hogy a kör
nyezet radioaktivitását távoltartsuk. A helyszínen is végeztünk ilyen 
ellenőrzőméréseket, mégpedig egyrészt csónakban a Velencei-tó vizén, 
ahol a min tegy 2 méteres vastag vízrébeg a talaj ban lévő radioaktív 
anyagok sugárzását teljesen elnyelte,, a hegyeik pedig távol 'voltak, 
másrészt a székesfehérvári Csúcsos-hegytől délre lcivő kőfejtőben', 
több méter mély bányatavon úszó rögtönzött gumipontonon. A méré
sek jó megegyezésben a debreceni mérésekkel 20 perc alatt mint
egy 800 részecskét eredményeztek, ami átlagosan percenként 10 
részecskének felélt meg.

Szétszórva kis mennyiségű radioaktív laznyag a természetben 
nagyon sok helyen található, pl. a Debrecen-környéki homokban 
is és raívelés alatt álló termőföldeken is. Ez abban nyilvánul meg, 
hogy a számlálócső ilyen helyeken 40 helyett 50—60, esetleg több 
impulzust is jelez percenként. Ilyen esetben «jelenté к teilen szórt su
gárzás;-ról. beszélünk. Ha az impulzusok szám,a percenként a 80-at 
eléri, akkor még mindig csekély sugárzással kell számolnunk. Anél
kül. hogy méréseink részleteibe, bocsátkoznék, megemlítem, hogy 
a Velencei-hegység egész területén, ennél nagyobb értéket találtunk 
és savanyú eruptív kőzetek közvetlen közélében laz impulzusok száma 
percenként 130-ig emelkedett, azaz a kozmikus sugárzáshoz még 
több mint kétszer annyi radioaktív sugárzás járult. Méréseinket 
úgy egységesítettük és foglaltuk táblázatba, hogy mindig 20 perces 
méréseket végeztünk, a kapott impulzus-számból levontuk a koz
mikus sugárzásra eső 800-at, azután a maradékot elosztottuk SOO-zal. 
Ilyen módon a kapott viszonyszám azt adja meg, 'hogy a sugárzás 
intenzitása egy sárgarézből készült számlálócsővel mérve hányszo
rosa a kozmikus sugárzás intenzításánlak. Az adatok így a számr- 
lálócső méreteitől függetlenek, azaz bármilyen más méretű sárgaréz
ből készült számlálócsővel végzendő mérésekkel összehasonlíthatók.

Az így kapott számérték még mindig nem ad nekünk adatot 
arra vonatkozóan, hogy mekkora a kőzeteik radioalklív anyag tartalma 
és milyen radioaktív anyagról van szó. A számlálócső a fenti 
módszer mellett а у-sugárzást méri, érzékenysége l°/o körül van, 
azaz minden száz áthaladó у-sugár részecske közül átlagban csak 
egyet regisztrál. A pontos kiértékeléshez egységes geometriai viszo
nyokra lett volna szükség, a számlálócsövek és a környező sziklák 
viszonylagos helyzetét illetően. A legpontosabb módszer a kőzetbe
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mintegy 30—50 cm mély próbalyukat fúrni, a számlálócsövet e furatba 
süllyeszteni. Ilyen esetben a számlálócső minden oldalról ugyan
azon kőzettel van körülvéve és minden oldalról egyenletesen kapja 
a sugárzást.

Sajnos, próbafuratok készítéséhez technikai1 segédeszközök nem 
álltak rendelkezésünkre, így ilyen pontos mérést csak egy helyen. 
Velence község felett, Retezii kőfejtőjében lévő gránitban- végeztük, 
ahol a tulajdonos a próbafuratot kívánságunkra elkészítette. Meg
említem, hogy a próbafuratba helyezett számlálócső 5170-et számolt 
20 perc alatt, (ami hatszorosa a kozmikus sugárzás értékének.

5. ábra. Számlálócsöve» sugárzás-mérés prúbahirat nélkül.
Fig. 6. Radiaiion measurement ou the rock surface-

A sugárzás mérése a többi esetekben a szikla mellé helyezett 
számlálócsővel történt (5. ábra), kissé bizonytalan geometriai körül
mények között. Éppen ezért a kapott számadatok csak hozzávető
legesnek tekintendők. E hiány pótlására a fontosabb kőzettípusokból 
mintákat gyűjtöttünk és azt utólag Debrecenben laboratóriumban 
vizsgáltuk meg- (Lásd később.)

A külszíni vizsgálatok mindenesetre megmutatták azt, hogy a 
Velencei-hegység egész területén az összes savanyú eruptív*kőze
tekben kb. egyforma a radioaktív anyag koncentrációja. Aplit, kvar- 
cit, gránit-porfir, sLb. telérekben vagy azoknak a gránittal való érint
kezésén a radioaktív anyag koncentrálódását nem lehetett észlelni. 
Ugyan így nem lehet koncentrálódást észlelni a vasas vetődésekben 
sem.

A számlálócső nagyfokú érzékenységéből, valamint idevonatkozó 
amerikai gyakorlati tapasztaltatokból bizton lehet számítani arra, 
hogy a számlálócső koncentráltabb urán, vagy thorium-tartalommál 
bíró telért már 10 méter távolságból megérez. A kanadai N agy
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Medve-tó környékén már évek ói a nagy sikerrel [alkalmazzák a  
számlálócsövet szurokérctartallmú telérek кikutatására. Másrészt 1 m 
vastag nem radioaktív anyagból álló fedőréteg már szinte tökéletesen 
elnyeli a sugárzást és így az eltakart telérek kikutatása a sugárzás 
segítségével nem lehetséges. Urán- vagy thorium-telért a Velencei
hegység általunk így megvizsgált pontjain nem találtunk. Vendl A. 
közismert alapvető munkájában (2) komoly ércesedést sehol sem ír le.

Külszíni méréseink szinte kizárólag az 5. ábrán feltüntetett 
hozzávetőlegesen meghatározott geometriai viszonyok mellett tör
ténlek, az eredmények kiértékelése úgy történlt, hogy a 20 perc alatt 
számolt részecske-számból levontuk a kozmikus sugárzásból eredő 
800-at és az így kapott maradékot osztottuk 800-zal. K;z a viszonyszám 
hozzávetőlegesen felhasználható a kőzetek radioaktivitásának jellem
zésére az alábbi 1. táblázatból látható értékelési séma szerint.

V i s z o n y s z á m K ő z e t  r a d i o a k t i v i t á s a

0 —0.1 teljesen sugárzásmentes

0 . 1 - 0 . 5 jelentéktelen szórt sugárzás

0 .5 —1.0 csekély sugárzás

1 . 0 - 3 . 0 számottevő sugárzás

A kapott mérési adatok geológiai feldolgozása Földvári mun
kájában található. Ugyanott találhatók a Velencei-hegység környé
kén, attól fokozódó távolságra felvett és a talaj radioaktivitására 
vonatkozó méréseink eredményei is.

Kőzetek radioaktivitásának kvantitatív meghatározása 
számlálócsöves helyszíni mérésekkel.

Mint az alábbiakból megérthető, a Geiger-Müller számláló
csővel közvetlenül a helyszínen hozzávetőleg kvantitative is meg
határozhatjuk a kőzet radioaktív anyagtartalmát a következő, eddig 
az irodalomban még nem közölt, általam kidolgozott eljárás 
szerint (4).

Először is többféle radioaktív anyaggal számolhatunk, gyakor
latilag a thorium-, urán- és kálium-tartalom jöhetnek számításba, 
természetesen radioaktív bomlástermékeikkel együtt, bomlási egyen
súlyban. Ha nem tudjuk, hogy a fenti anyagok közül melyiktől ered 
túlnyomó részben a sugárzás, akkor kifejezhetjük a benne lévő radio
aktív anyiag mennyiségét «thorium ekvivalensekben», azaz a thorium 
azon mennyiségében, amely sárgaréz számlálócsővel mérve ugyan
olyan aktivitást mutálná, mint a kőzetben jelenlévő különböző radio
aktív anyagok együttesen.
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A számlálócsöves méréseknek pontosan meghatározott geomet
riai körülmények között kell történnie, amit úgy valósíthatunk meg, 
hogy a sziklába 35—50 cm mély furatot vágunk és a számlálócsövet 
annak végébe dugjuk be (6. ábra). Ilyen geometriai körülmények 
között a számlálócső gyakorlatilag a kőzet belsejében van és minden 
oldalról egyenletesen kapja a sugárzást. Kiszámíthatjuk azt, hogy 
adott radioaktív anyag tartalom esetén a kőzet összes tömegéből 
mennyi sugárzás éri a számlálócsövet. A kiszámítás a következő 
módon történik:

fi. ábra. Száuilálócsöves- sugárzásmérés próbafuratban. 
Fig. ti. Radiation measurament in boring.

Tekintsük a számlálócsövet a szikla méreteihez képest pont
szerűnek és helyezzük koordináta rendszerünk kezdőpontját e pontba 
E ponttól r távolságra elhelyezkedő d‘v térfogatú kőzetelem sugárzá
sának intenzitása a számlálócsőben (dl) fordítva arányos a tőle mért 
távolság (r) négyzetével, egyenesen arányos a kőzet 1 cm3-ében lévő 
radioaktív anyag mennyiségével (c) és ezenkívül egy arányossági 
szorzóval (A), amely nem más, mint a* számlálócsöves mérőberendezés 
érzékenységét kifejező szám (apparatura konstans), azaz az a szám, 
amely megmondja, hogy egységnyi mennyiségű radioaktív anyag 
1 cm távolságból pontszerűnek gondolt számlálócsőben adott idő 
alatt hány impulzust ad.

Hog)' az integrálást könnyen elvégezhessük, a dv térfogatelemet 
ügy választjuk meg,, hogy annak minden része ugyanazon r távolságra 
legyen a számlálócsőtől (6. ábra). Legyen dv annak a gömbhéjnak 
a  térfogata, amelynek belső sugara r, külső sugara (r-j-dr), azaz 
dv =  4 -  r3 dr, így
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dl =  A . с . -  drr-
Figyelembe kell vennünk azonban még azt, hogy a sugárzás nem 
légüres téren keresztül érkezik a gömbhéjból a számlálócsőbe, Ina
nem közben r  távolságot tesz meg magában ia kőzet anyagában. 
A kőzet anyaga lényeges abszorpciót okoz, amelynek következtében 
nagyobb távolságról egyáltalán nem érkezük számottevő sugárzás 
a számlálócsőhöz.

л  у-sugárzás abszorpcióját jó közelítésben le lehet írni a kö
vetkező exponenciális formulával

I’ =  I . e-№
ahoil I a sugárzás eredeti erőssége abszorpció nélkül, Г az abszorpció 
következtében csökkent intenzitás, r az abszorbeáló közegben meg
tett távolság, [z az abszorpciós együttható. Az önabszorpciót figye
lembe véve a dr vastagságú gömbhéj sugárzásának intenzitása a 
számlálócsőben mérve

dl’ =  A . c . 4 тс d r . е ',)Г

A fenti kifejezést r =  0-tól r =  00-ig integrálva, megkapjuk w  egész 
kőzet által a számlálócsőbe küldött sugárzás intenzitását (P)

f  dl' — Г =  A .C .4- f e ' ír dr =  A ic -4~Ó il F
Bennünket tulajdoniképpen c vagyis a radioaktív anyag koncentrációja 
a kőzet 1 cnP-étom érdekel.

A következőkben ki kell számítanunk az abszorpciós együtthatót és 
kísérletileg meg kell határoznunk az A apparatura konstanst, vagyis 
a számlálócső érzékenységét. A fenti elvi megfontolás bármilyen radio
aktiv anyagra érvényes, az egyenletben szereplő konstansok értéke 
azonban minden radioaktív anyagra más és más. A következőkben 
a thorium (összes radioaktív bomlástermékeivel bomlási egyensúly
ban) esetére határoztuk meg e konstansok értékét.

Az abszorpciós koefficiens az irodalmi adatok alapján számítással 
is átszámítható gránit esetére, másrészt közvetlen méréssel is meg
határozható. Mindkét eljárást elvégeztük. Ismeretes, hogy y-sugárzás 
abszorpciójánál az átjárt réteg tömege az, ami elsősorban szerepet 
játszik. Ha tehát a fajsúlyúkat figyelembe vesszük, akkor az irodalom
ban ólomra ismert abszorpció koefficienst (p. =  0.4G cm 1 ólomban) 
a gránit fajsúlyúnak (s =  2.8 gr/cm8) ismeretével átszámíthatjuk

gránitra. A szorzószám a fajsúlyok hányadosa 
cm'1 gránitban.

azaz p. — 0.11



Ill megemlítjük, hogy az említett irodalmi érték 2—3 mm ólmon 
át a I ágy ab b komponensektől megszűrt keményebb komponensre 
vonatkozik. Mi méréseinknél szintén így jártunk el, mert a számlálócső 
falvastagsága a -lágyabb komponenseket kiszűrte, egyébként pedig 
a számlálócső érzékenysége lágy у-sugárzással szemben néhányszor 
kisebb, mint az itt főleg szerephez jutó Th -tői eredő igein kemény 
2.6 MeV-os komponenssel szemben.

Kísérletileg is meghatároztuk az abszorpciós koefficienst olyan 
módon, hogy 10 gr bomlási termékeivel egyensúlyban lévő thorimnot 
tettünk a számlálócső közelébe és különböző vastagságú lapos gránil- 
<1 arabokat feltűnik a preparátum és a számlálócső közé. Ilyen módon 
a felezési vastagsága cca 7 cm-пек adódott, azaz 7 cm vastag gráni
ton áthaladó thorium y -sugárzás intenzitása felére csökkent. Ebből 
mindjárt az is látszik, hogy a számlálócsövet körülvevő mintegy 
25—30 cm sugarú gömb az, amelyen béliül levő kőzet tömeg szolga Ir
tatja a mutatkozó sugárzást. A 14 cm távol levő kőzetelemekből már 
Va-érc, a 21 cm távollevőkből már Verára csökkent erősséggel érke
zik a sugárzás a kőzet önabszorpciója következtébejn A felezési vas
tagságból szintén megkapjuk az abszorpciós koefficienst u. i.

T = I . e - t ‘ r

ha r éppen a felezési vastagság (R), akkor - =  =  e',J R ahonnan1 и
log nat 2 =  a R

0.693 
^  R

Beírva R értékét (cca 7 cin) \x ^  0.1 cnr1 gránitban.

Amint 'látjuk, az így kapott adat elég jó megegyezésben van az iro
dalmi adattal, különösen, ha tekintetbe vesszük, hogy a méréseket 
többé-kevésbbé szabálytalan alakú természetes gránitdaraibokon végez
tük, amelyeknek saját sugárzósát is figyelembe kellett vennünk.

A számlálócső érzékenységének meghatározásához meg kell hatá
roznunk az A konstanst, ami azt fejezi ki, hogy 1 gr thorium (összes 
bomlástermékeivel radioaktív egyensúlyban) iá számlálócsőtől 1 cm 
távolságból meghatározott idő alatt hány impulzust eredményez. 
Meghatározása úgy történt, hogy 10 gr bomlástermékeivel radioaktív 
egyensúlyban lévő thorimnot helyeztünk el a számlálócsőtől 32 cm 
távolságra és meghatároztuk az 1 percre eső impulzusok számát. 
Figyelembevéve, hogy a sugárzás erőssége a távolság négyzetével 
csökken, az A*konstansra- a következő értéket kaptuk az adott szám
lálócsőre vona tkozólag :

A =  4 . 8 x l 0 3 impulzus X cm-/min. gr Th.

Mint az előző fejezetben jeleztük, technikai akadályok miatt csak egy 
esetbeuvolt módunkban próhafuraiot vágatni, még pedig a Velenceü- 
hegység felett a Retezi-féle kőfejtő gránitjában. A számlálócső 5170
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impulzust jelzett 20 perc alatt. Feltételezve azt, hogy a kőzet összes 
radioaktivitása thorium és bomlástermékeitől származfilk, a fenti adatok 
felhasználása segítségével a koncentrációra

c =  0.36x10-® gr/cms-t

kapunk, azaz 0.36x10-® gr tlioriumot tartalmaz 1 cm® gránit. Ameny- 
nyiben a sugárzás részben káliumtól vagy részben urántól szár
maznék, akkor e számérték «thorium ekvivalenst» jelent, az ekvivalen
ciát sárgaréz számlálócsöves mérőberendezésre vonatkoztatva. Figye
lem bevéve a gránit fajsúlyát (2.8 gr/cm3) a fenti adatot átszámíthatjuk 
gr thoriüm/kg kőzet egységre:

c =  0.126 gr thorium/kg kőzet.
A fentemlített /egyetlen próbafuratos méréstől eltekintve, összes 

többi méréseinket a sziklafalhoz odaszorílott mérőberendezéssel készí
tettük. Ha a sziklafalat egy végtelen síknak tekintjük, amelyet érint 
a számlálócső, akikor nyilván ia furatban végzett mérés sugárzásának 
a felét kell kapnunk, mert a tér egyik feléből hiányzik a sugarad 
anyag. A gyakorlatban a számlálócső nem érinti egészen a szikla
falat és így valamivel kevesebb mint a fele a sugárzás értéke a 
furatban mért sugárzásnak. Valóban, a Velence feletti Retezi-féle 
kőfejtőben a sziklafal mellé helyezett számlálócsővel 2790 impulzust 
kaptunk 20 perc alatt, viszont a furatban ugyanennyi idő alatt 
5170 impulzust. Mindkettőből levonva a kozmikus sugárzásra eső 
részt, a sugárzások intenzitásai úgy arány lanlak egymáshoz, mint 
1:2.19-hez. Ilyen megfontolással egy sík sziklafall mellé helyezett 
számlálócsővel is közelítő pontossággal meghatározhatjuk thorium 
ekvivalensekben a kőzet radioiaktív anyag tartalmát.

Az eszköz érzékenységét urán és bomlástermékeire nézve is 
meghatározhatjuk. Tekintettel larra, hogy az egészen lágy y-sugár 
komponensek kiszűrése után a számlálócső főleg a Rat-C kemény 
y -sugárzását és a Ra-t követő egyéb bomlástermékek sugárzását mu
tatja, jó közelítésben használhatjuk erre a célra a  Ra-t bomlástermé
keivel egyensúlyban. Ugyanúgy járva el, mint thorium esetén, a követ
kező érzékenységet kapjuk:

A =  2.8 X 104 impulzus x  cm-'/min. gr Ra, ill.
A =  0-93 x  10l° impulzus x  cnF/mim. gr urán.

A fenti két értéket egybevetve, megkapjuk az urán-thorium ekvi
valenst, azt a számot, amely megmondja, hogy sárgaréz számláló
csővel mérve 1 gr urán -f- bomlástermékei hányszor nagyobb y-sugár
zást adnak, mint 1 gr thorium és bomlástermékei. Hozzávetőlegesen 
az általunk használt sárgaréz számlálócsőre nézve

»  1.8
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Kvantitatív laboratóriumi vizsgálatok.

A helyszíni mérések alapján még nem volt eldönthető, hogy 
milyen radioaktív anyagtól ered a sugárzás, illetve, hogy abban eset
leg különböző radioaktív anyagok milyen százalékos arányban részér 
sednek. Az erre vonalikozó vizsgálatokat begyűjtőit! tipikus kőzet
mintákon Debrecenben végeztük el. Számításba jöhetnek a következő 
természetes radioaktív elemek:

1. urán és bomlási termékei,
2. thorium és bomlási termékei,
3. kálium,
4. rubidium,
5. samarium,
6. cassiopeium.

A kálium közismerten radioaktív anyag,*] mely ß, valamint y -su gár
zást bocsát ki. Sugárzásának intenzitása gyenge, ennek oka egyrészt 
elég hosszú felezési idejében keresendő, másrészt abban, hogy laz 
az izotóp, amelyik radioaktív, t. i. a 40-es, a káliumban csak 
0.012°/o-ban fordul elől. Verteil Aladár alapvető munkájának (2) 
adataiból a Velenoei-hiegység kőzeteinek káliumtartalma 3 o/o körüli 
érték, 4o/o-nál sehol nem nagyobb. A következő módon 'vizsgáltuk 
meg, hogy adott káUumtartalom milyen sugárzást eredményez. Meg
határozott alakú fadobozt színig töltöttünk a vizsgálandó elporílott 
anyaggal és közvetlenül a számlálócső alá helyeztük, pontosan meg
határozott helyzetben. A számlálócsövet a 'környezet zavaró radioaktív 
sugárzásától vastag ólompáncélliall védtük, úgyhogy csak az elkerül
hetetlen kozmikus sugárzás mutatkozott mint zavaró nulleffefctus 
(7. ábra).

7. ábra. Számlálócsöves mérések porított kőzeteken és homokhoz mesterségesen 
kevert radióaktív anyagokon.

Fig. 7. Measurements with counting tube on 'pulverized materials.
9
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Megvizsgáltuk, hogy a doboz megtöltése a vizsgálandó anyag
gal 3 óra alatt hány külön impulzust eredményez a nulle,ffektus 
felett. Megmértük a dobozban lévő anyag súlyát és a fenti ered
ményt osztottuk vele, azaz a méréseket egy k|gt-ra redukáltuk, 
A dobozt a következő anyagokkal töltöttük meg: a Velencei-hegy
ségből vett különböző kőzetmintákkal, majd a djeibreicenkörnyéM 
tiszta és rádió akti vnalk nem bizonyult kvarchomdkkal, valamint 
ugyané kvagchomokkal, amelyhez 3.9 o/0 K,0-nak megfelelő mennyi
ségű KNO,-ot kevertünk. A mérések azt mutatták, hogy а К sugár
zása kevés az egyéb radioaktiv ■, anyagok sugárzásához képest és 
annak legfeljebb 10—15o/o-át teheti ki, amely érték a mérési hiba
határ körül marad. Ugyanez okból nem jön számításba a rubidium, 
samarium, és cassiopeium sem, amelyek tudvalévőén ritkán elő
forduló és gyenjgén radioaktiv elemek, jelenlétüket a Velencei-hegy
ség kőzeteiben nem mutatták ki.

Inaktív kvarchomokkal ismert mennyiségű és radioaktív bom
lási termékeivel egyensúlyban lévő thoriumoxidot keverve, kvanti
tatív számadatot kaptunk arra vonatkozóan, hogy mennyi tehet a 
kőzetben lévő radioaktív anyag mennyisége, ha az kizárólag thorium-

ból ered. Az eredmény cca 8 x 10~5 gr Th
gr kőzet, jól megegyezik a próba

furatban végzett méréssel.
II. táblázatunk a fenti módon a 7. ábrán jelzett mérőberende

zéssel végzett mérések eredményeit mutatja részben a begyűjtött 
kőzetmintákon, részben a káliummal, illetve thoriummati kevert tiszta 
homokon.

Sorszám K ő z e t  n e v e  é s  l e l ő h e l y e
I
1 akt/óra. kg

1 Biotitdús bontott gránit. Nadap 282 ±  38

2. Vasas vetődés Pákozd mellől S02 A 36

s. Gránit, Retezi-féle kőfejtő, Velence 298 ±  37

4. Andezit. Nadap—Lovasberényi-űti kőfejtő 75 ± 3 4

5. Aplit, Nadapi fixpont 356 ±  37

6. KN03-o- homok (Б'9%  K,,0-nak megfelelő konc.) 52 ± 5 6

7. ThO,-os homok <öl3 °/00-nek megf. Th konc.) 656 ±  40

8. Erdősmecskei aplit 228 ±  48

9. Erdősmecskei gránit (biotitdús) 416 ± 4 2
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Amint a táblázatból- láthatjuk, a 3.9o/o а КX) tartalom nem ered
ményez a fenti módszerrel mérve a hibahatáron felül mutatkozó 
számottevő sugárzást. Ezzel szem bion a 0.13 »/oo thorium tartalom 
már nagyobb sugárzást eredményez, mint a megvizsgált savanyú, 
eruptiv kőzetek. Hogy a jelentős káliumtar fialom sugárzása az észlelt 
sugárzásban csak a hibahatár körül mozog és alárendelt szerepet 
játszik, -ez érthető egyrészt abból, hogy a Viepenoei-hegység gránitjai
nak radioaktív anyag tar Lalin a jovial magasabb, mint amekkora ilyen 
kőzetnél általában lenni szokott és így sugárzása jóval fölé emel
kedik a kálium sugárzásának, másrészt iá jelentős kálium koncentrá
ciónak csak igen kjis törtrésze, t. i. a 40-es atomsúlyú izotópja 
ad radioaktív sugárzást. Ezen izotop koncentrációja a gránitban 
4 .7 x 1 0 "  gr. K f0 gr kőzet azaz 20 X kisebb, mint a Th koncentrá
ciója.

Gleditsch és Gráf (5.) meghatározták а К—Ra у-ekvivalenst a 
lágya-bb kompononsektől megszűrt sugárzásra. Szerintük 1 gr К 
у -sugárzása 1.06 X Ю-10 gr Ra, azaz 3.18 X 10'4 gr urán sugárzás
nak felel meg. Az ő adatuk alapján a fenti kőzetek К tartalma 
у -sugárzásban megfelelne 9.5 x 1 0  е gr U/gr kőzet koncentráció
nak. Ezt az adatot még átszámíthatjuk Th ekvivalensre, ha meg
szorozzuk l.S-cal (.1. 16. old.), iaz eredmény 1 ,7x10* gr Th
ekvivalems/gr kőzet. Mint láttuk, a furatban végzett mérésnél -a 
sugárzás 1.26 x l 0 _í gr Th ekvivalens/-gr kőzet volt. А К tartalom
ból1 tehát az összsugáirzásnak cca 10—15%-a származhat, amely meg
felel számlálócső vés méréseink statisztikai hibájának.

Hátra volt még annak eldöntése, hogy urán vagy thorium van-e 
a kőzetben, illetve milyen arányban van jelien a kettő. Ezt 
a feladatot csati teljes kémiai feltárás után lehetett eldönteni. 
A kémiai föltárást clr. Földvári Aladár né végezte el. Az egyes kőzet
mintákból 1—4 gr-ot porított el és tárt fel alkáli karbonáttal platina 
tégelyben. Az olvadék sósavban feloldása és többszöri füstölgő sósav
val bepárlása útján ia kovasav eltávolítása után a 'kristálytiszta só
savas oktat mosópalackba került, amelynek mindkét végét lefor
rasztotta. Mintegy 10—12 napi állás után a rádiíum-emanáció egyen
súlyba kerül a jelenlevő rádiummal- és uránnal. Az emanációt gumi 
pumpával bepumpáltuk az emanométerbe és mennyiségileg meg
határoztuk. (8. ábra).

Az -emanométer hitelesítése egy magam készítette rádium stan- 
dard-oldattai történt. A rádium-emanáció mennyiségi meghatározása 
után az -emanometert gondosan kiszellőzt-etve megvártuk:, amíg faláról 
a rajta maradt radioaktivitás lebomlott, azután a thorium-emanáció 
tartalmat határoztuk meg. A thorium-emanáció felezési ideje 54.5 
sec, így néhány percen belül egyensúlyba kerül a thorium meg
él 5zö bomlási termékeivel (ThX), ezért ennek einanométeres vizs
gálatát állandó gázáláramoltaíással kellett végezni. Ugyanígy történt 
az emanométer hitelesítése standard thorium-oldattal, ugyanilyen 
sebességű gáz átáramolta!ássál.

2*
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8. ábra. Az emanométer vázlatos rajza. 
Fig. 8. Scheme of the emanometer.

Amint az alanti táblázat mutatja, kiderült, hogy az aktivitás 
túlnyomórészben a thorium tói és bomlástermékeitől ered és csak 
kis részben származik az urán-rádium sorozat termékeitől.

Összefoglalásképen mondhatjuk, hogy a Velencei-hegység sa
vanyú kőzetei tonnánként mintegy 60—80 gr thoriumot és 6—7 gr 
uránt tartalmaznak. Ez a thorium tartalom lényegesen nagyobb a
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savanyú eruptiv kőzetek átlagos thorium tartalmánál, mégis ipari 
fontossága dacára túl kicsi ahhoz, hogy kihasználására gondolni 
lehelne, mindaddig, amíg feldúsultabb télért nem sikerül találni. 
Sajnos, ilyenéivel eddigi vizsgálataink során nem találtunk. Tudomá
nyos szempontból az eredmény mégis érdekes, különösen ha egybe
vetjük a Mecsekben talált hasonló eredményekkel. Ezek az eredmé
nyek arra látszanak mutatni, hogy a dunántúli üledékes kőzetek alatt 
lévő eruptív, illetőleg magmatikus kőzetek íaz átlagosnál nagyobb 
thorium tartalommal bírnak.

Vizsgálataink alapján e kőzetek életkorának meghatározására 
lehetőség nyílik. Az egyik mód a radioaktív bomlás folyamán fel
gyülemlett hélium meghatározása volna, a másik pedig e kőzetek
ben lévő ólomtartalom meghatározása*, illetve az ólom atomsúlyának 
vagy a thorium bomlási sorozat utolsó elemét képező 208-as ólom 
izotóp mennyiségének a meghatározása. E vizsgálatok elvégzését 
tervbevesszük, ha arra lehetőség nyílik.

Itt utalok arra, hogy Szelényi Tibor és Csajághy Gábor a 
Magyarországon ismeretes egyetlen hélium előfordulást egy Székes- 
fehérvár melletti kútban találták (7.), nyilvánvaló, hogy a He a 
Velencei-hegység kőzeteiben lévő radioaktív anyag bomlásából ered.

Pleochróos udvarokat a Velencei-h egység kőzeteiből késszült 
csiszolat okban eddig nem találtak, Vendl munkájában (2) sem emlék
szik meg ilyenekről. Felmerülhet az a kérdés, hogy tudatos kere
séssel nem lehetne-e találni, vagy pedig e kőzetek Th tartalma olyan 
finoman van-e elosztva a kőzet anyagában, hogy emiatt nem jöhet
nek létre ilyen udvarok.

Mérő berendezéseink az egész idő alatt kifogástalanul működ
tek és mindenben megfeleltek a várakozásnak.

E helyen őszinte köszönetét mondok a Magyar Földtani Inté
zet Igazgatóságának és az Iparüg3ri Minisztérium Bányászati Kutató 
Osztályának, amiért e vizsgálatok elvégzését lehetővé tették.




