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A radioaktivitásról 

III. rész 
 

A radioaktivitás felfedezése új fejezetet nyitott a fizikai kormeghatározási módszerek 
történetében. Egy évtizeddel a természetes radioaktivitás felfedezése után, 1906-ban Ru-
therford rámutatott, hogy a kőzetekben lévő radioaktív atommagok bomlása felhasznál-
ható a kőzetek kialakulása óta eltelt idő, a földtani kor meghatározására. Az alkalmazás 
alapjául az szolgál, hogy a különböző radioaktív izotópok bomlási sebessége különböző, 
de időben állandó. A radioaktivitás csökkenésének mérésén alapuló időmérés alapja a 
radioaktív bomlás törvénye, amely szerint zárt rendszerben a minta adott izotópjának 
radioaktivitása (A) az idővel folyamatosan csökken úgy, hogy a csökkenés arányának 
természetes logaritmusa egyenesen arányos az eltelt idővel(t) az adott izotópra jellem-
ző bomlásállandó () mellett: 
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Az anyagokban levő radioaktív izotópok bomlását alkalmazó kormeghatározó eljá-
rásokat radiometriás kormeghatározásnak nevezik. A radiometriás kormeghatározásra 
azokat a radioaktív nuklidokat használják, melyek felezési ideje pár ezer évtől néhány 
milliárd évig terjed. A felezési idő kizárólag a mag tulajdonságaitól függ, értékét nem be-
folyásolja  más külső tényező: sem a hőmérséklet, a nyomás, a kémiai környezet, a mág-
neses vagy az elektromos mező jelenléte. Tehát ha egy anyag egy meghatározott 
radionuklid atomjait tartalmazza, akkor a bomlás mértéke és a stabil termék mennyisége 
csak az eltelt időtől függ. Ez a tény egy olyan időmérő eszközt biztosít a kutatóknak, 
amellyel el tudják dönteni, hogy pl. mennyi idő telt el azóta, hogy az illető radionuklid 
az anyagba (pl. egy adott kőzetbe) került. 

A földtani kormeghatározásra hosszú felezési idejű izotópok alkalmasak, pl. ólom-
ólom, rénium-ozmium, rubidium-stroncium, szamárium-neodímium, urán-ólom , káli-
um-argon, urán-tórium, urán-urán, stb. átalakulási sorokon alapuló radiometriás mód-
szerek. A szerves anyagokat tartalmazó régészeti leletek kormeghatározására a radiokar-
bon módszert alkalmazzák, amely a természetben előforduló 14C izotópot használja a 
széntartalmú anyagok korának meghatározására. Minden olyan anyag kora meghatároz-
ható, mely biológiai eredetű szenet tartalmaz: fa, faszénmaradványok, magvak, termé-
szetes szálakból készült kelmék, humusz, állati, emberi maradványok, festmények, vas-
tárgyak, karbonátos üledékek, cseppkövek, kagylók, csigák váza stb. Az eljárást először 
W. Frank Libby és munkatársai dolgozták ki 1949-ben a Chicagoi Egyetemen, amiért 
Libby 1960-ban megkapta a kémiai Nobel-díjat. 

A szénnek a természetben két stabil izotópja van: a 12C és a 13C és nagyon kis meny-
nyiségben  az instabil 14C izotóp (14C / 12C = 1,1710-12) , amelynek a felezési ideje 5730 
év (ezért a Föld története során már rég eltűnt volna, ha a Föld légkörének a kozmikus 
sugárzással való kölcsönhatása során folytonosan nem keletkezne). A neutronok a lég-
köri nitrogénmolekulák (N2) egyik atomjával ütközve magreakciót váltanak ki: 
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A 14C termelés legnagyobb mértékben a 9–15 km-es magasságban játszódik le, és a 
keletkező nuklidok egyenletesen szétterjednek az egész légkörben reakcióba lépve az 
oxigénnel, aminek eredményeként 14CO2 molekulák keletkeznek összekeveredve a lég-
köri 12CO2 molekulákkal. A szén-dioxid bejut az óceánokba is (oldódik a vízben). Felté-
telezve, hogy a kozmikus sugárzás állandó mértékű hosszú időszakokon keresztül, a 14C 
is állandó mennyiségben keletkezik, tehát az aránya a nem radioaktív szénhez viszonyít-
va a Föld légkörében és az óceánok felszínhez közeli részén állandó. 

A 14CO2 a 12CO2 molekulákhoz 
hasonlóan fotoszintézissel beépül a 
növényekbe, melyeket az állatok 
megesznek, s így az egész élővilág 
biológiai szenében jelen lesz. Az 
anyagcsere-folyamatok során a 
radiokarbon is folyamatosan beépül 
és távozik az élőlényekből. Az 
élőlények szenére jellemző biológiai 
felezési idő – amely alatt az élőlényt alkotó szerves vegyületek fele kicserélődik – né-
hány év, ami rövid idő a radiokarbon felezési idejéhez képest. Így, amíg élnek, az élőlé-
nyek biológiai szenének fajlagos aktivitása folyamatosan megegyezik az atmoszférikus 
szén fajlagos radiokarbon aktivitásával, értéke közel állandó (~13,6 bomlás percenként 
1 gramm az élő szervezetben talál-
ható, biológiai szénre vonatkoztat-
va).  

Mihelyt elhal az élőlény, az 
anyagcsere megszűnik, a 14C meny-
nyisége fokozatosan, pontosan 
meghatározott sebességgel, expo-
nenciálisan csökken a felezési idő 
szerint csökken a radioaktív bomlás 
következtében: 
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A béta-bomlás közben a 14C átalakul stabil 14N-né. A -sugárzás intenzitásának 

csökkenéséből kiszámítható az egyszer élt és elhalt anyag kora. 
A radiokarbon kormeghatározó módszert kezdetben abszolút  eljárásnak tekintet-

ték. Közel hatvan év során számos, a módszer korlátait jelentő tényezőre derült fény. 
Így bebizonyosodott: 

 meghatározott kor pontossága nagy mértékben függ a minta tömegétől. A 
megfelelő mérési pontosság eléréséhez vagy hosszú idejű mérés vagy nagy tö-
megű minta szükséges. A számított kor pontossága fordítottan arányos a ra-
dioaktív bomlással elbomlott szénatomok észlelt számának négyzetgyökével. 
10 000 darab szénatom bomlásának kimutatása már 80 éves pontosságot je-
lenthet, ehhez 1-5 gramm tiszta szén kell. Ekkora szénmennyiséget viszont 
0,025–1 kg szerves anyag tartalmaz, ami általában nagyobb tömegű leletben ta-
lálható, ezért megfelelő tömegű régészeti mintát elemző vizsgálatra nem lehet 
felhasználni. Ugyanakkor a leletekben levő 14C bomlási sebessége  viszonylag 
„kicsi”, annyira, hogy az 50000 évnél régebbi élőlényben már elvileg nem ma-
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rad kimutatható mennyiségű 14C. Ha egy minta még tartalmaz kimutatható 
mennyiségű 14C-et, az azt bizonyítja, hogy egy millió évnél nem öregebb.  

 a növények eltérő mértékben veszik fel a különböző szénnuklidot tartalmazó  
szén-dioxid molekulákat. A kisebb tömegszámú izotópokat könnyebben építik 
be, ezért a 14C-t tartalmazóból kevesebbet vesznek fel, így amikor megvizsgál-
ják a korukat, öregebbnek tűnnek, mint amilyenek valóban. A növény fajtájára 
is  jellemző, hogy milyen mértékben tesz különbséget a két szénfajta között. 

 a naptevékenység változása, a Föld mágneses terének ingadozása is jelentősen 
befolyásolja a légköri 14C mennyiségének képződését 

 az emberi tevékenység is befolyásolja a 14C/12C arányt a levegőben.  Az ipari 
forradalom előtt például magasabb volt az értéke, amikor még nem égettek el 
nagy mennyiségű szenet és tüzelőanyagot (földgáz), ami 14C-ben szegény szén-
dioxiddal dúsította a levegőt. Az akkoriban elhalt élőlények ezért sokkal régeb-
binek tűnnek a radiokarbonos meghatározás szerint. Az 1950-es évek atom-
robbantásos kísérletei megnövelték a légkör 14CO2 tartalmát. Emiatt azon élő-
lények, amelyek akkoriban haltak meg, sokkal fiatalabbnak tűnnek a realis ko-
rukhoz képest. 

A régészeti leletek 14C-tartalmának mérésére különböző technikák alkalmazhatók: 
aktivitásméréssel vagy tömegspektrométerrel  közvetlenül mérik a 14C/12C izotóparányt. 
Mind két esetben a minta széntartalmát előzőleg vegyi úton szén-dioxiddá kell alakítani.  

A radioaktív bomlásnál, amint azt már említettük, nem ismert, hogy adott pillanat-
ban melyik atommag bomlik el, csak az, hogy mennyi idő szükséges ahhoz, hogy az 
atommagok fele elbomoljon. A 14C esetében ez a felezési idő 5730 év: ha tehát 1 g mo-
dern szénben percenként átlagosan 13,6 atommag bomlik el, akkor egy 5730 éve elhalt 
szerves anyag 1 g szenében ma percenként már csak 6,8 bomlás az átlag. Az aktivitás-
mérésen alapuló technikák ezeket az eseményeket számolják. Itt a mérés pontossága a 
megszámolt események számától függ (egy 5700 éves lelet 1 g szenét körülbelül 240 
órán át kell mérni a 0,3% pontosság eléréséhez). A hosszú mérésidő, a külső sugárzás-
ból eredő impulzusok kiszűrése (földalatti laboratórium, ólom- és paraffin-burkolat) 
nehézkessé teszi az eljárást. 

A 14C/12C izotóparány direkt mérése egyszerű tömegspektrométerrel nem valósítható 
meg, mivel a 14C-hez hasonló tömegű, de annál sokkal gyakoribb más izotópok és mole-
kulák: pl. 14N vagy CH2 töredék molekula jelentősen módosítják a valós értékeket. Ma már 
kialakítottak olyan modern berendezéseket (több tömegspektrométert magfizikai gyorsí-
tóval kombinálva), amelyekkel lehetővé vált a 14C/12C izotóparány közvetlen mérése, 
meghatározva, hogy a mintában hány 12C atomra jut egy 14C atom. A módszer nagy elő-
nye, hogy ezerszer kisebb mintamennyiséget igényel, mint a hagyományos béta-számlálási 
technika és a mérés néhány perc alatt elvégezhető, azonban nagyon költséges.  

A régészeti és környezeti minták radiokarbon-aktivitása nagyon kicsi, ezért nem ab-
szolút értékben, hanem egy standardhoz viszonyítva szokás mérni és megadni azt. A 
nemzetközileg elfogadott referenciaérték a radiokarbon koradatokhoz az NBS oxálsav 
standard 1950. évi 14C aktivitásának 95%-a. Az oxálsav standard 14C aktivitása is válto-
zik az idővel, de a fenti definícióval megadott érték változatlannak tekinthető. A minta 
mért aktivitását ehhez a nemzetközi standard aktivitáshoz viszonyítják mindenhol a vi-
lágon, és megegyezés szerint egységesen szintén 1950-re vonatkoztatva adják meg a kü-
lönböző laboratóriumokban különböző időben végzett mérések összehasonlíthatóságá-
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ért. Ilyen módon az 1950-es évet jelölték ki a „radiokarbon- időszámítás” kezdetének, 
ehhez képest adják meg az úgynevezett konvencionális radiokarbon kort. Bármely módon 
mérik is a 14C-aktivitást a mintában, a konvencionális radiokarbon kor csak meghatáro-
zott bizonytalansággal állapítható meg.  

A konvencionális radiokarbon korok kalibrálásához független módszerrel megállapí-
tott, ismert naptári korú széntartalmú minták radiokarbon korát mérik, és ezek felhasz-
nálásával mérési eredményeken alapuló kalibrációs adatbázist fejlesztenek folyamatosan 
a világ vezető radiokarbon laboratóriumai. A kalibrációs görbe kísérleti felvételéhez 
független kormeghatározási módszerként a faévgyűrűk számlálásának módszerét (egé-
szen 11 ezer éves öreg fákig visszamenően!), illetve az U/Th kormeghatározási mód-
szert használják fel (korallok és cseppkövek korának mérése eddig egészen 22 ezer évig 
visszamenően). 

 
Az 1945-ben ültetett és 1980-ban kivágott fa évgyűrűiben  

14C többletmennyiség a természetes szinthez képest 

 

Az ábrán látható, hogy az 1960-as években végzett atomrobbantási kísérletek meny-
nyire emelték meg a radiokarbon mennyiséget a légkörben, majd az atomcsend egyez-
mény eredményeként, illetve az óceánokban való kimosódás következtében hogyan 
csökkent ez az érték. 
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