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Űj radon migrációs hipotézis és ennek gyakorlati 
alkalmazása az uránlelőhelyek emanációs 

módszerekkel történő kutatásában

B A R A N Y I  I S T V Á N *  —G E R Z S O N
V Á R H E G Y I  A N D R Á S *

Az emanációs kutatásokkal foglalkozó szakirodalom nem ad reális fizikai magyarázatot a radon 
nagyobb mélységekről történő felszínre jutására. A  szerzők egy földtanilag-fizikailag megalapozott ú j 
radon-migrációs modellt dolgoztak ki, amelyben feltételezik, hogy a radon az U érctestben keletkező egyéb 
gázokkal együtt mikrobuborékok formájában viszonylag nagy sebességgel eljuthat a talajvízszintig, s 
onnan elsősorban diffúziós úton terjed tovább. Fenti hipotézisre alapozva új, mélységi emanációs felvételi 
eszközöket és metodikát dolgoztak ki, amelyet vázlatosan, néhány kutatási eredménnyel együtt bemutatnak.

Опубликованные по эманационным методам материалы не дают реальных физических 
обяснений о переносе радона с больших расстояний. Авторами разработана новая модель 
переноса радона, основанная на физико-геологических процессах. Авторы предполагают, что 
образующийся в ураноносном рудном теле радон вместе с другими газами может переносить
ся в виде микро пузырьков с большой скоростью до зеркала грунтовых вод, а оттуда пере
носится, в основном, путем диффузии. На основе этой гипотезы разработаны новая методика 
и технические средства для проведения глубинных эманационных съемок. Показаны некото
рые поисковые результаты.

The literature of emanational exploration does not give a reasonable physical explanation about 
the migration of radon from  greater depths to the surface. The authors have worked out a new model of 
radon migration on the basis o f real geological physical considerations. They assume radon together with 
other gases rised from  U ore body are forming micro-bubbles, thus can reach the surface o f groundwater 
table with relatively high speed. From there migration toward the surface can occur mainly by diffusion. 
On the basis ofthat hypothesis they have developed new explorational devices and method presented briefly 
together with some results.

Az emanációs uránkutatási módszer alkalmazásának elvi alapjait az adja 
meg, hogy az alfa részecskéket kibocsájtó Rn-gáz a porózus kőzetekben nagyobb 
távolságra tud eljutni, mint a szülőelem, az urán gamma sugárzása.

A Rn-gáz kőzetekben történő migrálását alapvetően a gázdiffúzióval és a 
földalatti vizeknek a talajfelszín felé irányuló nagy sebességű áramlásával ma
gyarázzák (filtrációs modell), mely felszínközeibe szállítja a radont. A radon 
fluxusra felszínközeiben egyéb hatások (légnyomás, széljárás, talajhőmérséklet, 
árapály jelenségek, szeizmikus stresszek stb.) is befolyással vannak. A legutóbbi 
időben egyes szerzők a radon migrációban egyéb gázoknak is szerepet tulajdo
nítanak.

A diffúziós modell szerinti számítások a radon emanációs módszer lehatolási 
mélységére 7 — 10 m-t adnak. Sok szerző a diffúziós jelenség mellett a radon föld
alatti vizek által történő gyors szállítását tételezi fel, vagyis azt, hogy a mélyen 
elhelyezkedő uránlelőhelyek vizei az ércből kiszabaduló radont feloldják és függő
leges irányú áramlással a felszínközeibe szállítják. Ezt tekintik filtrációs vagy 
transzport modellnek. Ezt elfogadva, az esettanulmányokban leírt nagyobb le-
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hatolási mélységeknél (150 — 200 m) a vizek felfelé áramlási sebességének meg 
kell haladni az 5 m/nap értéket, ami szerintünk általában irreális.

Ennek ellenére tény, hogy különösen a nyomdetektoros emanációs módszer 
bevezetése óta, a módszerrel kimutattak olyan uránlelőhelyeket, melyek a fel
színtől 100 — 200 m mélyen helyezkednek el.

A szerzők többsége nem magyarázza a Rn nagy távolságra történő eljutásá
nak okát, a jelenséggel kapcsolatban különböző fogalmakat használ: „migráció” , 
„konvekció” , „cirkuláció” , „transzport” , „függőleges szállítási sebességek” , 
„vektikális sebességvektor” , „sebesség komponensek” stb., aláhúzva ugyanak
kor, hogy a vizekben a Rn diffúziós úton történő elszállítása elhanyagolhatóan 
alacsony értékű (~0,5  m), ezért a talajvizek jelenlétét az emanációs kutatások
kal foglalkozó szakemberek döntő többsége kifejezetten negatív tényezőként 
kezeli.

Néhány külföldi szerző laboratóriumi modellezés alapján kimutatta, hogy 
vizes közegben nem érvényesül a diffúziós modell, mivel a radon még álló vízben 
is jelentősen nagyobb távolságra eljut keletkezési helyétől, mint amit a diffúziós 
modell lehetővé tesz.

Ezt jól bizonyítják Szokolov M. és társai vizes modellen végzett radon elosz
lási kísérleti eredményei [4].

A modell egy 6 m hosszúságú cső volt, melynek lezárt aljára uránércet he
lyeztek el és a csövet feltöltötték vízzel, majd nyomdetektorokkal vizsgálták a ki
alakult radoneloszlást a cső mentén (1. ábra, 1. görbe). Az ábrán ugyancsak fel
tüntették a diffúziós modellre számítható radon eloszlási görbét is (2. görbe). 
A szerzők a kísérlet eredményét az alábbiakban összegzik: „a görbék összehason
lítása azt mutatja, hogy az emanáció átvitele még álló vizekben . . . .  sem lehet 
csupán a diffúziós jelenséggel kapcsolatos” .

Véleményünk szerint az adott esetben a diffúziós jelenség általában elha
nyagolható.

1 . ábra. A radon függőleges eloszlása vizes modellben (Szokolov et. al. nyomán) 1 — a radon kísérleti 
eloszlása, 2 — a radon elméleti eloszlása diffúziót feltételezve, 3 — emanáló forrás, 4 — víz.

Puc. 1. Распределение радона в водной модели : 1-экспериментальное распределение радона; 
2-теоретическое распределение радона за счет диффузии'; 3-эманирующий источник;

4-вода (по Сколову М. М. и др.).
F ig . 1. Vertical distribution o f radon in water (after Sokolov et. al.) 1-experimental distribution of 

radon; 2-theoretical distribution o f radon assuming diffusion, 3-radon source, 4-water.
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Véleményünk szerint az ércben keletkező Rn az ugyancsak az~ercben kelet
kező nagy mennyiségű egyéb gázokkal gázelegyet alkot, ami kellő mennyiségben 
mikroméretű gázbuborékok képződéséhez vezet, melyek a víz felhajtóereje ha
tására a víz felszínéig emelkednek.
I Az uránércekben keletkező radon mennyisége rendkívül kevés, s önmagában 
,,idegen” segítség nélkül nem jutna nagy távolságba. Ilyen segítség lehet egyéb, 
és nagyobb mennyiségben jelenlevő gáz, ami lényegesen megnöveli a felhajtó
erőt. Uránlelőhelyeken a radon mellett egyéb gázok is keletkeznek sokkal na
gyobb mennyiségben, mint a radon, hiszen bármely uránlelőhely (vagy uránt 
tartalmazó kőzet) — az egyéb produktumokat tekintve — egyúttal egy sajátos 
„gázgyár” is:

1. Egy uránatom egy bomlási aktusa során csak egy Rn atom keletkezik, és 
ez 38,2 napon belül lebomlik viszonylag rövid felezési ideje miatt.

2. Egy uránatom (U238) egy bomlási aktusa során nyolc (U235 esetén 7) héli
umatom keletkezik, ami nem bomlik le, ezért egy lelőhelyen a radonhoz viszo
nyítva igen nagy mennyiségben felhalmozódhat, illetve kőzetpórusokon, repe
déseken keresztül eltávozik keletkezési helyétől.

3. Uránlelőhelyeken gázképződés szempontjából a fentieknél is sokkal na
gyobb jelentőségű a radiolízis jelensége, melynek lényege, hogy a mélységi vizek 
a kőzetekben levő radioaktív elemek sugárzásának hatására felbomlanak hidro
génre és oxigénre. Irodalmi adatok szerint [1] átlagosan 5 H2() molekula bomlik 
szét 100 eV hatására. Az oxigén kémiai reakcióba lép a kőzetalkotó és érces ás
ványokkal (szervesanyag jelenléte esetén C02 is keletkezhet), a hidrogén pedig 
nagyrészt a felszín felé áramlik.

Krivoj Rog bányáiban végzett konkrét mérések azt mutatták, hogy egyes 
vágatokban a tényleges hidrogén fluxus eléri a 12 000 cm3/m2 év értéket, az 
Ukrán pajzs területén a felszínre kijutó hidrogén fluxus becsült értéke 50 — 60 
cm3/m2 év [2, 3]. Történtek számítások a radiolitikus hidrogén és radiogén héli
um mennyiségi arányának meghatározására is. Ezek szerint 1 atom radiogén hé
lium keletkezésére 4,5-103 radiolitikus hidrogénmolekula jut.

4. Az uránércek általában oxidos vegyületek formájában fordulnak elő. 
Amikor az urán a bomlási termékein keresztül lebomlik radonig, oxigén szabadul 
fel (a Rn inert gáz), mely üledékes uránlelőhelyek szervesanyag tartalmával 
C02-t alkothat.

5. A fenti gázokon kívül uránlelőhelyeken előfordulnak még CH4, N2 és 
mások.

Ily módon ha egy lelőhelyen arányba akarjuk állítani a keletkező gázok 
mennyiségét, az 1 — 3 pontok figyelembevételével kapjuk: 1 atom Rn: 8 atom 
He: 36 000 H2.

A fentiek mutatják, hogy az uránlelőhelyek valóban „gázgyárak” , ahol a 
radon gáz a „termékeknek” csak elenyésző hányadát képezi, s ráadásul igen gyor
san le is bomlik. Nagyon valószínű, hogy a radon a többi gázzal többkomponenses 
gázelegyet alkot és a gázelegy képezi reális körülmények közt az igazi „felhajtó
erőt” , mely nagy mennyiségét tekintve igazi „buborékképződésre” is hajlamos 
lehet, különösen az erősen elvizesedett vetők és zúzott zónák mentén vagy erő
sen porózus kőzetekben, és ezek gyors szállítási útvonalat biztosítanak a föld
alatti vizekben felemelkedő gázoknak egészen a talajvíz szintjéig.
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2, ábra. Nyomdetektor-telepítési vázlat fúrólyukban (a), aradon függőleges eloszlása a talajvízszint
hez viszonyítva ércmentes (b) és ércesedett (c) területen 55, ill. 94 fúrás alapján. 1 — felszín, 2 — 

perforált béléscső, 3 — a-nyomdetektorok, 4 — talajvízszint. Egység: nyom/mm2-30 nap.

Рас. 2. Схема расположения детекторов в скважинах (а), вертикальное распределение 
радона на безрудном (в) и рудном (с) участках на основе 55 и 94 скважин соответственно. 
1-дневная поверхность; 2-перфорированная обсадная труба; 3-а-детектороы; 4-уровень 

грунтовых вод (Единицы: треков/мм2 • 30 дней).

F ig . 2. Position o f track detectors in borehole (a), vertical distribution of radon according to the 
groundwater table in barren (b) and in uranium-bearing (c) area, on the basis o f 55 and 94 borehole 
measurements, respectively. 1-surface; 2-perforated drain tube; 3-track detectors; 4-groundwater

table. Units are given in track/mm2 • 30 days.

A talajvízszint felett a hidrogénre és héliumra most már nem a víz felhajtó
ereje, hanem a talajlevegő felhajtóereje hat, és ezek a könnyebb gázok a föld
felszínre áramolva a levegőbe távoznak.

A radon vonatkozásában a talajvízszint feletti közeg principiálisan eltérő 
ui. itt a talajvízből kilépő radonra már nem hat semmiféle, a fajsúlykülönbségből 
adódó felhajtóerő (a radon sokkal nehezebb, mint a levegő), s a továbbiakban a 
radon döntő mértékben csak diffúziós úton terjedhet a felszín felé. A diffúziós tá
volság viszont a legkedvezőbb körülmények közt sem haladja meg a 10 m-t. 
Vagyis a radon viszonylag gyorsan és jelentős távolságból eljuthat a talajvízszin
tig, a lényegesen nagyobb mennyiségű felfelé áramló gázokkal együtt, de a talaj
vízből kilépve néhány méteren belül lebomolhat és nem jut el a felszínig.

A fenti hipotézis alapján úgy ítéltük meg, hogy allochton üledékekkel fedett 
uránlelőhelyek kutatása során, ha a talajvízszint mélyebben van 10 m-nél, talaj-
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vízszint környéki Rn emanációs méréseket célszerű végezni, mivel elsősorban itt 
várhatunk megbízhatóan kimutatható Rn anomáliákat a nagyobb mélységben 
elhelyezkedő érc testek felett.

A fenti hipotézis ellenőrzését a szerzők 1983-84 -ben végezték el egy mély
ségi uránkutatási módszerkomplexum keretében Magyarország egyik olyan terü
letén, ahol az uránra perspektivikus neogén képződményeket vastag negyedkori 
lösz (15 — 20 m) takarja, a talajvizek mélysége pedig 2 m-től 60 m-ig változik.

A fúrások megközelítően hálózatosán települtek 100 — 200 m távolságban. 
A fúrásokat teljes szelvénnyel mélyítettük vízöblítéssel, átlagosan 70 — 100 m 
mélységig. A fúrások karotálása után (természetes gamma és ellenállás), azokat 
dréncsövekkel csöveztük ki, és ezekben végeztük a nyomdetektoros felvételeket, 
különböző, azonban a talajvízszinthez és a felszínhez viszonyítva teljesen meg
határozott mélységekben telepített nyomdetektorokkal. Egyidejűleg a fúrás kö
rül 1,5 m távolságokban 0,8 m mélységekben négy detektort is elhelyeztünk 
összehasonlító vizsgálatok céljából.

A 2. ábrán a leírt metodikával észlelt függőleges radonszelvényeket muta
tunk be, egy ércmentes és egy ércesedett területen.

A két szelvény sajátságai igen jól illeszkednek a leírt radon-migrációs mo
dellhez, ugyanis az érces területen közvetlenül a talajvízszint fölött egy jelentős 
radonszintnövekedést figyelhetünk meg a feláramló gázbuborékok összegyüle- 
kezésének hatására. Fölfelé a diffúziós terjedésnek megfelelő néhány méteres 
szakaszon belül a radon a háttérszintre esik vissza. Ugyanakkor a nem ércese
dett területen a talajvízszinten semmiféle radonemelkedést nem kapunk. Az áb
ráról az is leolvasható, hogy a felszínközeiben, vagy néhány méteres mélységben 
végzett mérésekből érdemben nem kapunk információt a mélységi radon-forrás
ról.

3. ábra. Felszínközeli és mélységi radon — nyomsűrűségek korrelációja a talajvízszint mélységének
függvényében.

Puc. 3. Корреляция наземных и глубинных радоновых съемок методом a-треков в зави
симости от глубины уровня грунтовых вод.

Fig. 3. Congelation between а-track radon measurements placed near the surface and in boreholes, 
depending on the depth o f the groundwater table.
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A 3. ábra bemutatásával adjuk meg a felszínközeli radonmérések végső kriti
káját, használhatóságának korlátáit. Egyik kutatási területünkön a felszínközeli 
és mélységi nyomdetektoros mérések közötti korrelációs tényező értékét külön- 
külön meghatároztuk azokon a részterületeken, ahol a talajvízszint felszíntől 
számított mélysége az ábrán adott határok közé esik. Jól látható, hogy a kis 
vízmélységeknél mutatkozó jelentős pozitív korreláció 5 — 10 méternél nagyobb 
vízmélységek esetén gyakorlatilag megszűnik. Ez az eredmény ismételten alá
húzza azt a véleményünket, hogy mélységi radonforrásból felszínközeli mérések
kel csak akkor kapunk használható információt, ha a talajvíz szintje a felszíntől 
számított néhány méteren belül helyezkedik el. Ellenkező esetben sekélyfúrások- 
kal le kell mennünk a talajvíz szintjéig.

Az emanációs mérések egyik kritikus pontja azok reprodukálhatósága, vagy
is az ismétlő mérések eredményei. Tapasztalataink szerint a hagyományos emaná
ciós műszerekkel és metodikával végzett kísérleti mérések eredményei közti kor
relációs koefficiens nem jobb, mint ±0,3. A felszínközeli integrál radon méréssel 
végzett nyomdetektoros és alfaméteres meghatározások ismétlő méréseinél 
К — 0,5. Az általunk alkalmazott mélységi nyomdetektoros méréseknél a víz-

4. ábra. Nyomdetektoros radon-mérések reprodukálhatósága különböző időben végzett felszínközeli 
(a) és mélységi (b) szelvénymenti mérések esetén. Két mélységi mérési sorozat korrelációja (c). 

x — vízszint fölötti, о — vízszint alatti nyomsűrűség. Egységek: nyom/mm2- 30 nap.
P üc. 4. Результаты повторных в разное время года измерений методом треков в припо
верхностных (а) и глубинных (в) условиях. Корреляция глубинных повторных регистра
ции треков (с): х-над уровнем грунтовых вод; о-под уровнем грунтовых вод. (Единицы:

треков/мм2 • 30 дней).
Fig. 4. Repeatability of a-track radon survey: measurements were accomplished along a profile 
during different terms near surface (a) and at the grounwater table (b). Correlation between two sets 
o f borehole measurements (c), track densities were measured either above (x) or under (o) the gro

undwater table, respectively. All units are given in track/mm2 • 30 days.
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szint fölötti nyomsürűségek korrelációja K ~ 0,8 , a vízszint alatti nyomsűrűsé
gekre K ~ 0 ,9.

A 4. ábrán saját mérési gyakorlatunkból mutatunk be néhány példát a ra
donmérések reprodukálhatóságára vonatkozóan.

Az 1983 — 84 években kapott eredmények alapján a szerzőkben az a véle
mény alakult ki, hogy vastag allochton üledékek jelenléte esetén, ha a talajvizek 
jelentős mélységben vannak, az olyan uránlelőhelyek kutatása során, melyek, 
várható mélysége elérheti az 150 — 200 m-t, a szerzők által alkalmazott, a talaj
vízszint mélységéig és az alá lehatoló mélységi nyomdetektoros radon felvétel 
jelenleg az egyetlen olyan alternatíva, amellyel egy reális földtani — fizikai modell 
alapján értelmezhető, jól reprodukálható és megbízható kutatási eredményeket 
kapunk.
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