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Széndioxid-előfordulások szénizotóp-arányának 
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Ö s s z e f o g l a l á s : A Kárpát medencei széndioxid-előfordulások szénizotóp-ada
tainak felmérése során három forrás esetében ezek időbeli állandóságát is ellenőriztük, 
de a mérési hibahatárokat meghaladó eltéréseket nem észleltünk. Később azonban egy 
heves C0 2-gázkitörés körzetében a szénizotóp-összetétel lényeges változását tapasztat
tuk. E jelenség azzal magyarázható, hogy a kérdéses területen az ásványvizekben két
féle eredetű széndioxid jut a felszínre s ezek keveredési aránya megváltozott. 

Bevezetés 

Mintegy tíz éve a szerzők egyike rendszeres izotóp-geokémiai vizsgálatot 
indított az igen nagy gyakoriságú Kárpát-medencei széndioxid-előfordulások 
eredetének k ider í tésére . (COKNIDES 1 9 7 0 , 1 9 7 1 ) . Azóta mintegy 1 3 0 széndioxid
ban gazdag ásvány vízforrásból történt mintavétel és a szénizotóp-arány meg
határozása Magyarország északi felében és Szlovákia majdnem egész területén 
( C O R N I D E S és K E C S K É S 1 9 7 3 , 1 9 7 4 ) . 

A ó 1 3C értékek feltérképezésén kívül (ami lehetővé te t te a széndioxid eredete 
problémájának megközelítését az adott területen) az esetleges időbeli változást 
is ellenőriztük. Három egymástól földrajzilag távoleső ásványvíz-forrásból egy 
éven át havonta végzett mintavétel és a minták izotópelemzése alapján úgy 
találtuk, hogy a <513C értékek a ± 0 , 1 5 % O mérési hibahatárt meghaladó mérték
ben nem változtak, s így pl. évszakos változást sem lehetett kimutatni (Kecskés 
1 9 7 4 ) . 

A szénizotóp-arány időbeli változásának vizsgálatára új indítékot adott egy 
heves gázkitörés Cerin közelében, a híres sliaci gyógyfürdő körzetében, Közép-
Szlovákiában. A kitörés az adott területen végzett mélyfúrási tevékenység so
rán következett be. 

1 A Pedagógiai Kar Fizikai Tanszéke, Nitra, Szlovákia. 
a A Központi Bányászati fejlesztési Intézet tömegspektrometriai laboratóriuma, Budapest. 
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A kísérleti körülmények és módszerek 

Az 1977-es év elején bekövetkezett gázkitörés közvetlen közelében 1973-ban 
két ásványvíz-forrásból vet tünk mintát szénizotóp-elemzésre, s ugyanakkor 
egy, ill. három mintát Lukavica körzetében és a sliaci gyógyfürdő területén. 
A kérdéses terület térképét az 1. ábrán láthatjuk, a mintavételi helyeket fekete 
pontok jelzik. 

То В. B y s t r i c a 

1. ábra. A Cerín-Sliaé terület a mintavételi pontokkal 
Fig. 1. The Öerín-SHac area and the sampling points 

Minthogy a robbanásszerű kitörés a fúróberendezést szétrombolta, minta
vételre a közeli két forrásból csak akkor kerülhetett sor, amikor a gázkitörést 
a fúrás eltömésével meg tudták fékezni. Összesen három mintát vet tünk 1977-
ben s további egyet-egyet 1978-ban és 1979-ben. Mivel az első 1977-es minták
ból a szénizotóp-összetétel megváltozására következtethettünk, a további 
mintavételeket Lukavicára és Sliacra is kiterjesztettük. Az összes mintát 
B a C 0 3 alakban vet tük s ebből a széndioxidot a szokásos módon foszforsavas 
kezeléssel nyertük vissza. A C 0 2 minták megkötése szilárd anyagban lehetővé 
te t te , hogy az azonos forrásból vett összes minták előkészítését és izotópelemzé
sét együtt , azonos napon végezhessük el, beleértve az 1973-ból származó min
táka t is. így egymáshoz viszonyítva a lehető legpontosabb értékeket határoz
ha t tuk meg mindegyik csoporton belül: adataink tehát aránylag nagyon meg
bízhatóan tükrözik mindegyik forrás <513C értékének időbeli változását. 

Az izotópelemzéseket VARIAN MAT M-86 tömegspektrométerrel végeztük 
el. Az adatokat C E A I G szerint korrigálva ( C E A I G 1957) a PDB standardhoz vi
szonyítva adtuk meg. 
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Az eredmények értelmezése 

A mért adatokat az I. táblázatban foglaltuk össze. Azonnal látható a kevésbé 
negatív értékek irányában időben bekövetkezett eltolódás, noha a ô13G értékek 
növekedésére a gázkitörés helyétől távolabb eső lukavicai és sliaci források 
esetében később, jelentős mértékben csak 1978-ban került sor. 

A Cerín-Sliaö térségében mért "C%„ (PDB) értékek 
Measured values in the Cerín-Sliac area (in %o vs. PDB) 

I. táblázat — Table I, 

Mintavétel 
_ helye •» 

ideje ; 

Sliaö Lukavica 
Medokys 

Cerfn Mintavétel 
_ helye •» 

ideje ; ätefanka Adam Lenkey 
Lukavica 
Medokys Medokys" j Kráter 

1973 — 5,6 —5,4 — 5,3 —5,1 —3,1 —2,2 
1977, Apr. — — — — — 2,5 —1,6 

—5,8 —5,0 —5,2 -5 ,8 — 1,9 
Aug. —5,6 —5,0 —5,0 —5,6 —2,3 —1,8 

1978 —3,7 —3,2 -3,8 —1,8 —1,2 
1979 —5,1 —4,2 -3 ,6 - 2 , 0 —1,3 

Minthogy az észlelt változások jelentősen meghaladják a hibahatárokat 
( ± 0,15%0) és következetes trendet muta tnak, reális igény az eredmények értel
mezése. A kiindulási pont az a tény, hogy az 1973-ban mért adatok két csoport
ba oszthatók s ez kétféle széndioxid jelentkezésére utal ezen a területen: 
az egyik elsősorban C E R I N , a másik Sliaë forrásaiban jut a felszínre. 

Az utóbbi, viszonylag könnyű széndioxid —5,5% 0 körüli <513C értékkel jelle
mezhető, ez a sliaci források átlaga. A másik, viszonylag nehéz C 0 2 esetében 
— L ,0% o -hez közel álló értéket tételezhetünk fel: ez a C E R Í N B E N eddig mért leg
nagyobb érték. Az 1973-ban i t t mért negatívabb értékeket a sliaci könnyebb 
széndioxid hozzákeveredésével magyarázhatjuk. Ha kisebb mértékben is, a 
lukavicai 1973-as adatot I S keveredés eredményének tekinthetjük, i t t a köny-
nyebb komponenst találva túlsúlyban lévőnek. Végül a sliaci széndioxidot gya
korlatilag „t iszta" könnyű komponensnek vehetjük. 

A szénizotóp-összetétel felszínen észlelt eloszlása nyilvánvalóan a kétféle 
széndioxid felszín alatti térbeli eloszlását tükrözi gázfázisban, ill. a talajvízben, 
így a gázkitörés után észlelt változásokat azzal a további feltevéssel magyaráz
hatjuk, hogy a kitörés következtében megváltoztak a környező kőzetek mecha
nikai sajátságai, s így a víz-, ill. gáz-vezetőképességi és a felszín alatti áramlási 
viszonyok is. Ennek eredménye lehet a kétféle széndioxid új térbeli eloszlása. 

A ceríni <513C értékek jelentős növekedése, s a hasonló bár késleltetéssel be
következett lukavicai változás, ennek az eloszlásnak a nehéz széndioxid javára 
bekövetkezett eltolódására mutat , s ez kisebb-nagyobb mértékben a legtávo
labb fekvő sliaci források esetében is érvényesült. 

A gázkitörés u tán bekövetkezett változások mértékére mennyiségi becslést is 
végezhetünk. Feltételezve, hogy a nehéz s a könnyű széndioxid szénizotóp
összetételét a —1,2, ill. a — 5,5%0 <513C értékek jellemzik, a mért izotóparányok
B Ó L kiszámíthatjuk mindegyik forrás esetére a kétféle széndioxid mennyiségi 
arányát . A kapott adatokat az 1973-as és az 1979-es évre a I I . táblázatban 
adtuk meg, az eltolódást a nehéz széndioxid-tartalom javára a 2. ábra is szem
L É L T E T I . 

6* 



172 Földtani Közlöny 112. kötet, 2. füzet 

2. ábra. A százalékos nehéz, illetve könnyű C02-tartalom változása 1973 és 
1979 között 

Fig. 2. Change of the percentage content of the heavy and light CO, between 1973 and 1979 

A százalékos nehéz, ill. könnyű C02-tartalom változása 1973 és 1979 között 
Change of the percentage content of the heavy and light 0 0 1 between 1973 and 1979 

II. táblázat — Table. II. 

Sliac Lukavica 
Medok^s 

Cerin 

Stefanka J Lenkey 

0 i 
8 1 SO 

Lukavica 
Medok^s 

Medokyê 

56 
84 

Kráter 

nehéz heavv 
COa % 

1973 
1979 

Stefanka J Lenkey 

0 i 

8 1 SO 

9 
44 

Medokyê 

56 
84 

78 
100 

könnyű light 
со г % 

1978 
1979 

100 
92 

96 
70 

91 
66 

44 
16 

22 
0 

Érdemes megemlítenünk, hogy ismertetett méréseinkkel olyan felszín alatti 
folyamat kimutatása sikerült, melyet — az izotópgeokémiai módszerekkel már 
rendszeresen vizsgált természeti folyamatoktól eltérően — időben, térben és 
hatását tekintve is nagyságrendekkel kisebb jelentőségű emberi beavatkozás 
hozott létre. A vizsgált széndioxid eredetét illetően megjegyezzük, hogy a vi
szonylag könnyű C 0 2 (ô13G ~ 5,5%0) zömében a köpenyből, a nehezebb viszont 
nagy részében karbonátos kőzetekből származónak tekinthető. Az utóbbi kom
ponens azonban valószínűleg nem mélységi (metamorfózis) eredetű, hanem 
aránylag felszín-közeli mészkőzetek oldása útján kerül az ásványvizekbe. 
Erre utal a ceríni források (különösen a kráter) nagy hidrokarbonáttartalma, s a 
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felszínen megjelenő mészkőkibúvások. Ezért úgy gondoljuk, a felszín alatti 
keveredést — s a keveredési és izotóparányok észlelt megváltozását is — a 
talajvíz helyi mozgásviszonyai határozzák meg. 

A szerzők köszönettel tartoznak Matsuo S A D A O professzornak, a kézirattal 
kapcsolatos hasznos észrevételeiért. 

Irodalom—References 

CORiarjES, I. (1970): Some remarks concerning the origin of the carbon dioxide content of our mineral waters based 
on "C isotope analyses (in Hungarian). Hidrológiai Közlöny 50, 520—523. 

CORNIDES, I . (1971): A genetic investigation of the carbon dioxide occurrencies in the Carpathian Basin, Part I. Hun
garian Mining Res. Inst. Publ., 14, 3—7. 

СОЕШПЕВ. I. and KECSKÉS, A . (1973): Some results of "C and " 0 Investigations in the Carpathian Basin. Mineralia 
Slovaca, 5. 3 2 1 - 3 2 4 . 

CORÍÍIDES, I. and KECSKÉS, Á. (1974): A genetic investigation of the carbon dioxide occurrencies in the Carpathian 
Basin, Part II. Hungarian Mining Res. Inst. Publ., 17, 263-266 . 

CRAIG, H. (1957): Isotopic standards for carbon and oxygen and correction factors for mass spectrometric analysis 
of carbon dioxide. Geochim. Cosmochim. Acta, 12, 133—149. 

KECSKÉS, Á. (1974): Some problems of the mass spectrometric isotope analysis and its application to the genetic 
investi on of the carbon dioxide occurencies in Slovakia (in Hungarian). Thesis for Ph. D. degree, Univ of 
Budapest 

Temporal changes in the carbon isotope ratio of CO| 
occurrencies in the environs of a heavy gas outburst 

Árpád Kecskés1, István Gomides2]and Attila P. Petik2 

Abstract 

In the course of an investigation carried out to map the variation of the <5 1 3C value of 
CO 2 occurrencies in the Carpathian Basin, the variation with time was also checked in 
three cases, but no changes exceeding the error limit were detected. Later however, a 
substantial variation of the carbon isotopic composition with time was found in an area 
where a heavy gas outburst had been taking place. The interpretation was made on the 
basis of a change in the mixing ratio of two isotopically different carbon dioxides existing 
in that area. 

Introduction 

Some ten years ago a systematic isotope geochemical study was started by one of the 
authors to elucidate the origin of the very abundant carbon dioxide occurrences in the 
Carpathian Basin (COBNIDBS, 1 9 7 0 , 1 9 7 1 ) . Since then samples of about 1 3 0 C 0 2 - r i c h 
mineral water springs have been collected in the northern part of Hungary and in almost 
all Slovakia, and the carbon isotope ratios measured (COBSTIDES and KECSKÉS, 1 9 7 3 , 
1 9 7 4 ) . Besides mapping the geographical distribution of the á 1 3C values (that had made 
possible an approach to the problem of the origin of the carbon dioxide discharges in 
the area in question) a possible variation with time was also checked. Monthly sampling 
of three mineral springs of very different location throughout one year, and the consecu
tive measurement of the á 1 3 C data have shown no substantial changes over the experi
mental error limits of + 0 . 1 5 % 0 , and in particular, no indication of a seasonal variation 
could be detected (KECSKÉS, 1 9 7 4 ) . 

A new initiative to trace temporal changes in the carbon isotope ratio of some C 0 2 

occurrencies has been provided by a heavy gas outburst near Oerin, in the environs of 
the famous hot spring spe Sliac, Central-Slovakia. This resulted from deep boring activity 
in that area. 

Department of Physics, Pedagogical Faculty, Nitra, Slovakia1 and Laboratory of Mass Spectrometry, Central 
Institute for the Development of Mining, H-1300 Budapeet, P. О. Box 115. Hungary.* 
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Experimentál 

In the immediate vicinity of the deep bore through which the outburst was taking 
place in early 1977, two mineral springs had been sampled in 1973. Samples had also 
been collected at the same time in the neighbouring village Lukavica, and three more in 
Sliac. The area of sampling in shown in Fig. 1., with black dots indicating the sampling 
sites. 

Since the explosion-like outburst severly damaged the bore and could not be controlled, 
no sampling of the nearby springs was possible until the efforts to close the bore have 
become successful. Altogether three samples were taken in 1977, and two more in 1978 
and 1979, respectively. A simultaneous sampling was done in Lukavica and Sliac in each 
case except the first one in 1977. All samples were obtained in the form of B aC0 3 from 
which CO 2 was released by phosphoric acid treatment in the usual way. The preservation 
of the CO 2 samples in solid form has made it possible to carry out both sample chemistry 
and isotope analysis of all samples of a given source (including even that from 1973) toge
ther on the same day. By this means we may have obtained, what are possibly the most 
accurate values relative to each other within all groups: this makes our data reliably 
reflect the temporal changes of the ő 1 3 C value for each spring. 

The isotope analyses have been carried out by the use of a VARIAN MAT M-86 mass 
spectrometer. All data have been corrected according to CRAIG (1957) and referred to the 
P D B standard. 

Results and Discussion 

The complete set of the data measured is presented in Table I. An obvious tendency 
of a change in time to less negative values can be perceived at first glance, though the 
increase of the <513C values was delayed up to 1978 in the case of the Lukavica and Sliac 
springs, located more distantly from the place of the outburst. 

Since the changes found are well above the experimental error limits (+0.15% 0) and 
display a very consistent trend, an attempt to explain the results can be made. The 
following interpretation is based on the data of 1973, that fall clearly into two separate 
groups of less negative and more negative values, respectively. They thereby suggest 
the existence of two isotopically different kinds of carbon dioxide in this area, one of 
which is found mainly in the springs of Cerin, while the other one is that of the Sliac 
springs. 

The latter kind of C 0 2 is characterized by a á 1 3C value of about —5,5%0, the average 
of the Sliac springs (relatively light C 0 2 ) . For the second kind we have tentatively assum
ed a, value near to —1.0%0 (relatively heavy C0 2 ) , i.e. about the highest value measured 
in Cerin up to now. The more negative values found here in 1973 can be explained by 
the admixture of some lithter C 0 2 with the heavy one of Cerin. Though to a smaller 
extent, the carbon dioxide at Lukavica in 1973 is also to be taken as a mixture in which 
the lighter component was more prevalent. Finally, the C 0 2 in Sliac could be regarded 
as the almost pure light component. 

Evidently, the carbon isotope distribution at the surface is reflecting the subsurface 
spatial distribution of the presumed two kinds of carbon dioxide. On this basis the changes 
of the <513C values experienced after the gas outburst can be explained by making just 
one additional assumption, namely that the mechanical properties, including gas and 
water conductivity, of the rocks and also the flow conditions in the environs of the deep 
bore have changed owing to the gas outburst. This in turn might have changed the sub
surface distribution of the two kinds of C 0 2 described above. 

The considerable increase of the <513C values of the Cerin springs, and a similar though 
retarded one in Lukavica, obviously support the idea of redistribution in favour of the 
heavy C 0 2 , the effect of which also appeared more or less in the case of the farthest 
Sliac springs. 

A quantitative estimation of the changes that have been taking place after the gas 
outburst can be made by calculating the relative amounts of the two C 0 2 components 
of the carbon dioxide of each spring before and after the outburst. Tentatively accepting 
— 1.2%o and —5,5%0 as the <513C values of the heavy and light component, respectively, 
the measured carbon isotope ratios yield the percentage data for the years 1973 and 1979 
as given in Table 2. The shift to higher heavy carbon contents is also visualized by Fig. 2. 

It is to be pointed that in this investigation it was possible to study a process initiated 
by human activity, inherently small-scale both in time and in effect, as compared with 
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natural processes, which are being successfully studied by isotope geochemical methods 
already for long time. As for the origin of the carbon dioxide, it is to be mantioned that 
the relatively light C 0 2 (ő 1 3C ~ 5,5 %0) is most probably of mantle origin, while the heavy 
one is for the most part derived from carbonate rocks, presumably by rock-water inter
action taking place relatively near to the surface, instead of metamorpnism of deep-seated 
carbonate material. This latter presumption is supported by the high bicarbonate con
tent of the mineral waters in Cerin (especially in the „Krater") and by the limestone 
outcrops from which the springs well up. Therefore, the subsurface mixing — and also 
the changes in the mixing and isotope ratios — are thought to be controlled by the local 
ground water movements. 
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