
Karszt és Barlang, 1998-1999. (2002.) évf. l-II. füzet, p. 39-42., Budapest

TRÍCIUM VIZSGÁLATOK KARSZT TERÜLETEKEN
Dr. Deák József

Az ember környezetében előforduló, természetes 
és mesterséges eredetű izotópokat környezeti izotópoknak 
nevezzük.

A felszín alatti vizek korának, származásának, fel
színi vizekkel és csapadékkal való kapcsolatának vizsgá
latára világszerte egyre növekvő számban végeznek 
környezeti izotóp elemzéseket.

A vízkor-meghatározás ma már klasszikusnak 
számító módszere az 50 évnél fiatalabb, illetve az ilyen 
komponenst is tartalmazó vizekre a trícium (3H), az
1.000-50,000 év közötti korú vizekre pedig a radiokarbon 
(l4C). A VITUKI-ban 1970-ben kezdődött hazai felszín 
alatti vizeink környezeti izotóp feltárása. A karszt terüle
tek trícium feltárásával és az adatok hidrogeológiai 
értékelésével — nyugdíjba vonulásáig — Dr. Dénes 
György foglalkozott. Most, hogy a sérülékeny vízbázisok 
biztonságba helyezése során kiemelt jelentőségű a védett
ség és az elérési idő trícium alapján történő meghatáro

zása. még inkább felértékelődik az az óriási tríciumos 
adatbázis, amelyet még Dénes György barátunk gyűjtött, 
a VITUKI akkori intézeti igazgatójának aktív tiltakozása 
ellenére. Szerencsére a téma pártfogóra lelt az OVF-ben, 
Almássy Endre személyében, aki fölismerte, hogy a 
későbbi vízbázis védettségi vizsgálatoknál elengedhetet
lenül szükséges lesz az 1970-es és ’80-as évek állapotá
nak ismerete,

A tríciumot és a radiokarbont a VITUKI Tricarb 
laboratóriumában ma már rutinszerűen mérik és hazai 
felszín alatti vizeink feltárásánál igen sok területen hasz
náljuk fel (budapesti, hévízi, harkányi és egri termális 
karsztvizek. Fertő tó környezete. Feked-Ófalu térsége, a 
Nagyalföld pleisztocén és pliocén korú rétegeiben áramló 
rétegvizek stb.j.

Dolgozatomban egy olyan hazai alkalmazást mu
tatok be, amiben a korábbi trícium adatok ismerete nélkül 
szinte lehetetlen lett volna a számításokat elvégezni.

A trícium és radiokarbon legfontosabb tulajdonságai 

Trícium ('’H)

A trícium a hidrogén hármas tömegszámú radio
aktív izotópja. Bomláskor lágy béta sugárzással stabil 3He 
atommá alakul. 12.4 év felezési idővel. A környezetünk
ben található trícium kis része természetes úton keletke
zik, nagyobb része emberi tevékenység következtében 
került a hidroszférába. Természetes úton elsősorban a 
kozmikus sugárzásból és a Nap sugárzásából származik a 
trícium. Ennek mértéke (max. 5—10TU), azonban elha
nyagolható az egyéb módon történő trícium keletkezéshez 
képest.

A trícium koncentráció környezetünkben 1952, az 
első termonukleáris magfúzión alapuló hidrogénbomba 
robbantás óta nőtt meg ugrásszerűen. A termonukleáris 
magfúziós bombák robbantásakor minden egyes mega
tonna egyenértékre 1-5 kg trícium keletkezik, ami 3,6- 
18*10l7Bq trícium aktivitást jelent megatonna-egyenér- 
tékenként. Jóval kisebb mértékben bocsátanak ki tríciu
mot környezetünkbe az atomerőmüvek és ipari tevékeny
ségek is. Érdekes módon a csernobili nukleáris baleset 
következtében nem nőtt meg számottevő mértékben a 
csapadék trícium koncentrációja.

A termonukleáris robbantások következtében fo
kozatosan nőtt a csapadék trícium koncentrációja, egé

szen az 1963. évi részleges atomcsend egyezményig 
Ezután folyamatos lecsengés tapasztalható az 1970-es 
évek végéig, míg azóta beállt a viszonylag alacsony, 
állandó szintre, ami azonban még mindig 2-3-szor maga
sabb a természetes trícium szintnél.

A trícium hidrogeológiai alkalmazását az teszi le
hetővé, hogy viszonylag nagy (12,4 év) felezési ideje 
miatt a 45 évnél fiatalabb csapadékból származó vizekben 
egyértelműen kimutatható, míg az 1953. előtti vizekben 
ma már gyakorlatilag nulla (KHA) az értéke. Trícium 
méréssel tehát egyértelműen eldönthető, hogy a vizsgált 
felszín alatti víz 45 évnél fiatalabb, illetve, hogy tartal
maz-e ilyen komponenst. A trícium mérések a felszín 
alatti vízbázisok védettségének, a felszíni és csapadékvi
zek (így a potenciális szennyezések) elérési idejének 
vizsgálatára kiválóan alkalmasak.

A trícium ugyanis a legideálisabb a víz-nyomjelző: 
lévén maga is hidrogén, beépül a HyO vízmolekulába az 
egyik hidrogén helyére (HTO) és abszorpció nélkül követi 
a felszín alatt áramló vizet, abból semmilyen módon nem 
szűrődik ki.

Gyakran előfordul, hogy idős (több ezer éves) vi
zekhez egészen friss komponens is keveredik. Ennek
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kimutatására szintén a trícium a legalkalmasabb. Abban 
az esetben, ha ismerjük a friss, hideg komponens trícium 
koncentrációját (''Hh) és a hőmérsékletét (Th) a  keverékvíz 
mért TU  értékéből (3Hk). illetve hőmérsékletéből (Tk) 
következtethetünk a hideg és a meleg komponens kevere
dési arányára (xh ill. xm) illetve hőmérsékletére: (Tm):

A számításoknál feltételeztük, hogy a meleg kom
ponens 35 évnél idősebb. így trícium tartalma 3Hm=0.

Olyan területeken, ahol mérhető mennyiségű tríci- 
umot találunk a talajvízben, a nemzetközi irodalomban is 
gyakran alkalmazott "exponenciális modell” segítségével 
számolható az átlagos felszín alatti tartózkodási idő (t) (2 . 
ábra):

x„  = — M ° ° ( % )
n i .

T  =  ■
Tk Th x xh io

m

t = Vlq

ahol:

V = a talajvíz térfogata 
q = az évi beszivárgás

Radiokarbon ( ,4C)

A l4C a szén 14-es tömegszámú radioaktív izo
tópja. Lágy béta sugárzással, 5730 év felezési idővel, 
stabil i4N atommá bomlik. Egyetlen természetes keletke
zési módja a kozmikus sugárzás és a levegő nitrogénje 
közötti magreakció. Így a természetben található vala
mennyi l4C atom (kivéve az utóbbi 45 évben mestersége
sen előállított és a környezetbe került radiokarbont) 
kozmogén eredetű. A frissen keletkezett l4C atomok 
oxidálódva 1JCC>2 alakban bekerülnek a földi szén körfor
galomba. Az élő szervezetek anyagcseréjük során beépítik 
szöveteikbe a többi szénnel együtt a 14C atomokat is. Az 
élő szervezetekben lévő szén fajlagos l4C aktivitása 
megegyezik a légkörével, mindkettőé 0,255 Bq/gC. amit 
definíció szerint 100 pmC-nek (azaz „percent of modem 
Carborí’-nak) nevezünk.

A l4C kormeghatározás alapja a radioaktív bom
lás:

A = A„e
ahol:

A o-a kiindulási ’4C koncentráció (1=0}
A = a mintavételkor mért NC koncentráció 
X = a NC bomlási állandója, X = 1,205 * 10 

(év)'1
t = a beszivárgási és a mintavétel között eltelt idő, 

azaz a vízminta kora (év).

Ezt az egyenletet átrendezve: 
t=  19,010* lg (Ao/A) (év)

A kiindulási 14C koncentráció (Ao) meghatározá
sára különböző korrekciók ismertek, de jelenleg még 
nincs egyértelműen elfogadott, általánosan alkalmazott 
módszer. A magyarországi vízkor-meghatározási gyakor
latban Ao=70 pmC értéket alkalmazunk, a dolgozatban 
szereplő vízkor adatokat ezzel a módszerrel számoltuk.

A szilvásváradi Szalajka- és Szikla-forrás vizének származása

A szilvásváradi Szalajka- és Szikla-forrás vizének 
trícium vizsgálata a 70-és évek közepén kezdődött, az 
OVH által finanszírozott „Felszín alatti vizek környezeti 
izotóp vizsgálata” (DÉNES GY.. DEÁK }., 1981) című 
kutatás keretében.

Az említett források vizéből 1975-76 évben vég
zett, összesen 20  db trícium elemzés adatai ( 1. táblázat) a 
fenti téma zárójelentésében szerepelnek. Ezután sajnos 
mintegy 15 éves szünet következett a források trícium 
vizsgálatában, mígnem 1989-90 évben a MÁF1 megbízá
sából a VfTUKI végzett újabb trícium méréseket.

A két forrás vizéből azonos időben vett vízminták 
trícium koncentrációja jó korrelációt ad, a Szalajka-forrás 
vizében rendszeresen 10-20%-kal magasabb 3H koncent
rációval.

Mivel a Szikla-forrás vize minden alkalommal 3- 
4 °C-kal (átlagosan 3,6 °C-kal) magasabb hőmérsékletű 
volt, egy magasabb hőmérsékletű mélységi komponens 
hozzákeveredése valószínűsíthető.

Ha feltételezzük, hogy ez a mélységi komponens 
nem tartalmaz 45 évnél fiatalabb vizet, (így trícium 
tartalma (3Hm) nulla), az előző fejezetben leírt izotóphí- 
gítási képlet
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Hsml— ^ ^ * 1 0 0  = 17 ±5 %

alapján átlagosan 17%-nyi mélyebb karsztvíz keveredik a 
Szikla-forrás vizéhez. Ezt a hozzákeveredést alátámasztja 
a Szikla-forrás vizének alacsonyabb 14C koncentrációja 
valamint egyes, a mélységi, termális karsztvizekre jellem

ző kémiai elem (Na, K, Cl, Si, Ba, Cu, Sr, Zn) magasabb 
koncentrációja (2. táblázat). A hozzákeveredö mélységi 
komponens hőmérséklete (Tm) a keveredési egyenlet 
felhasználásával számítható:

T  -1 m —

'T ' __ 7"’ ^  y
1 Szikla 1 Szalajka Szalajka

X„.
= 29 ±  6  °C

ahol: T = a vízhömérséklet
x  = a különböző komponensek keveredési aránya

A mélységi komponens l4C koncentrációja (Am) az állt 10,2%-os keveredési arányt (xm = 0,102) és a közel
izotóphígítás felhasználásával, a IJC mintavételkor fenn- azonos HCO3 koncentrációt figyelembe véve:

A — An Szikla n Szalajka
Am = -------------------------

X m
A mélységi komponensnek a Szalajka-forrás vizé

hez viszonyított relatív kora: 
t„, = 2.300 év
Tehát, ha feltételezzük, hogy a Szikla-forrás vizé

nek zöme azonos rezervoárból származik, mint a 
Szalajka-forrásé, környezeti izotóp és vízkémiai adatok 
alapján átlagosan 17%-nyi, 2.300 éves, 29 °C hőmérsék
letű tricium-mentes víz keveredik a Szikla-forrás vizéhez. 
Emiatt az átlagos felszín alatti tartózkodási idő (tt) a 
Szalajka-forrás vizének trícium adataiból számítható. A 
magyarországi csapadékok trícium adatainak mint input 
adatoknak a felhasználásával számolt exponenciális 
modell alapján az 1975-76 években 4 év, míg 1989-90- 
ben 8 év a Szalajka-forrásban megjelenő víz átlagos 
felszín alatti tartózkodási ideje.

A tartózkodási idő definició szerint a felszín alatti 
tároló rezervoár térfogatának (V) és az évi beszivárgás
nak. illetve elfolyásnak (q) az aránya: 

t,= V/q (év)

■X Szalajka
5 7 ,6  pmC

Mivel a források vízhozama (q) az 1980-as évek
ben lényegesen lecsökkent, érthető, hogy a V/q hányados 
1975-90 között duplájára nőtt. Másrészt az aszályos 
időjárás miatt a nagyobb karsztjáratok nagy része leürült, 
így 1989-és ’90 évben a kisebb repedésekben tározódon, 
az idősebb víz aránya megnőtt, ami nagyobb felszín alatti 
tartózkodási időt jelent.

A ti értékekből, azok időbeli változásából sok 
hasznos információt nyerhettünk volna a Bükk karszt- 
rezervoárjának leürüléséről, de sajnos mintegy 15 év 
kimaradt a trícium minta vételekből. Legalább 5 évenként 
trícium felmérést kellett volna végezni a Bükk (és az 
ország egyéb területeinek) karsztforrásaiból, hogy egyér
telműen kiértékelhető adatokat nyerjünk.

Ehhez azonban nemcsak pénzre, hanem olyan fa
natikus kutatóra is szükség lett volna, aki kiverekszi a 
felettes hatóságoktól a szükséges megbízást, de sajnos, 
mint említettem volt, Dénes Gyurka barátunk 1983-ban 
nyugdíjba vonult.

Dr. Deák József geofizikus 
VITUKI Rt.
1059 Budapest 
Kvassay Jenő út 1
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dr. Deák József előadása közben 
IDénesné Lustig Valéria felvétele)

Dr. Dénes György az 1970-es években végzett kutatásai közben (fluoreszcein betáplálása a víznyelőbe)
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