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Vízbe zárt idő - radiokarbon kormérés vízből
Dr. Molnár Mihály
Tudományos főmunkatárs, MTA Atomki, Hertelendi Ede Környezetanalitikai Laboratórium
A 14C izotóp (radiokarbon), mint kozmikus „jövevény” csak alig kimutatható mennyiségben van jelen
a Földön. Kicsiny mennyisége ellenére viszont mára nélkülözhetetlen szereplője lett a régészeti,
geológiai, hidrológiai, klimatológiai és újabban az orvosi kutatásoknak is. Hazánkban az 1980-as
évektől kezdve folyik radiokarbon kormérés az Atomkiban. Több nemzetközi összemérésen nyújtott
kiváló eredményünk és számtalan hazai és nemzetközi együttműködés a legváltozatosabb tudományos
és környezetvédelmi területeken mutatja, hogy érdemes ezzel az izotóppal behatóbban foglalkoznunk.
Minden élő szervezet számára is az egyik legfontosabb anyag a Földön a víz. A jó minőségű, tiszta,
éltető víz hiánya, a vízbázisok elszennyezése az emberi kultúra számára ma az egyik legnagyobb
kihívás, így jövőnk egyik kulcskérdése is. A radiokarbon a vízben is „otthon van”, hiszen az oldott
szén-dioxidban, vagy más oldott szerves formában ez a ritka izotóp együtt utazik a vízzel a csapadék
lehullásától a vízbázison át egészen akár a poharunkig. Az ivóvíz esetén „a minél öregebb, annál jobb”
szabályt már az ásványvíz kereskedők is hangsúlyozzák, egymással versengve, hogy ki tud „idősebb”
vizet a piacra dobni. A víz esetén a nagyobb „kor”, azaz a föld mélyén elzárt víztartóban töltött
hosszabb idő garantálja, hogy az öntisztulási folyamatok minél teljesebbek legyenek, és hogy az
esetleges emberi szennyező hatás esélye minimális legyen. Magyarország köztudottan ivóvíz
nagyhatalom a Kárpát-medence felszín alatti üledékes kőzetébe zárt nagy mennyiségű és igen idős, jó
minőségű vízkészletei miatt, mely adottságunkat remélhetőleg a jövőben nagy haszonnal
használhatjuk ki, még annál is jobban, mintha kőolajunk lenne.
Az Atomki a svájci ETHZ kutatóintézettel (svájci szövetségi műszaki kutatóintézet: Eidgenössische
Technische Hochschule Zürich) együtt nemrégiben módszert dolgozott ki, mely nagyban egyszerűsíti
a vizek 14C mérését. A korábban szükséges 50 literes (!) mennyiség helyett ma már egyetlen
fecskendőbe felszívott 10 köbcentiméter vízminta is elegendő a nagypontosságú radiokarbonmérés
elvégzéshez úgy, hogy 3 nap helyett immár 30 perc elegendő egy méréshez.
Az előadásban néhány érzékletes példán keresztül mutatjuk be a
vízkutatásban.
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Idős és fiatal vizek a Mórágyi Gránit környezetében
Dr. Palcsu László
Osztályvezető, tudományos főmunkatárs, MTA Atomki, Hertelendi Ede Környezetanalitikai
Laboratórium
A Mórágyi-rögnek nevezett gránit formáció fogadja magába hazánk kis és közepes aktivitású
hulladéktárolóját. A területen több, mint 10 éve kezdtünk izotóphidrológiai vizsgálatokba, melyet az
utóbbi években felszíni forrásvizek elemzésével és korolásával is kiegészítettünk. Az előadás
bemutatja, milyen kormeghatározási módszereket használunk annak kiderítése céljából, hogy milyen
körülmények között szivárogtak be a gránit repedési zónáiban található vizek, illetve milyen áramlási
pálya mentén mozog a víz.
Vízkorolás és a vízben oldott nemesgázok koncentrációiból számolt oldódási hőmérsékletek alapján
azt mondhatjuk, hogy 180 méteres mélységben több tízezer éves vizeket találunk, melyek egy része
egy hidegebb klímájú periódusban szivárgott a felszín alá. 3H/3He kormeghatározás alapján különféle
átlagos tartózkodási idejű forrásokat tudtunk megkülönböztetni kezdve a teljesen friss vizektől a 25
éves vizekig. Ezen vizsgálatok hozzájárulnak ahhoz, hogy a hulladéktárolót biztonságosabban
üzemeltethessék.

Termálvíz forrásokhoz köthető biokorrózió
Mádlné Dr. Szőnyi Judit,
Egyetemi docens, Eötvös Loránd Tudományegyetem, Általános és Alkalmazott Földtani Tanszék
Az előadás bemutatja, hogy a különféle kémiai és fizikai paraméterekkel jellemezhető felszín alatti
vízáramlások diffúziós érintkezési zónái és megcsapolódási régiói olyan különleges geokémiai
környezetet teremtenek, melyek a mikrobiális közösség sajátos környezeti adaptációjához vezetnek. E
"határfelületi zónákban" élő közösségek ugyanakkor visszahatnak az itt zajló kicsapódási,
ásványkiválási és oldódási, korróziós folyamatokra. A termálvizek megcsapolódásához köthetően egy
sajátos biofilmet ismertünk fel, melyben élő mikroorganizmusok élettevékenysége felelőssé tehető a
forráskilépési környezetben található barlangok kioldásáért. A bemutatott példa a Budai Termálkarszt
esettanulmánya, ahol a fönti összefüggés felismerése számos új kutatási eredményre vezetett.

Regionális fejlesztési lehetőségek felszín alatti vizek kutatására alapozva, KÚTFŐ projekt
Dr. Szűcs Péter
Tanszékvezető egyetemi tanár, Miskolci Egyetem, Hidrogeológiai-Mérnökgeológiai Intézeti Tanszék
A projekt célja, hogy a Miskolci Egyetem Környezetgazdálkodási Intézetében több évtizede kialakított
felszín alatti vizekhez kapcsolódó kompetenciáit és kutatási potenciált hazai és nemzetközi
kutatóhelyekkel és piaci szereplőkkel együttműködve fejlesszük tovább, javítva ezzel a kutatóhely
nemzetközi megítélést és kutatóinak nemzetközi láthatóságát úgy, hogy közben az ÉszakMagyarországi Régió munkaerő piaci helyzetét javítjuk és a régió felszín alatti vízkészleteinek
fenntartható gazdálkodását is elősegítjük.
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A projekt céljai:
1. Ásvány-, gyógy- és hévízkészletek feltárását és hasznosítását szolgáló komplex vízföldtani
kutatások az Észak-Magyarországi Régióban.
2. Hideg és meleg karsztvíztestek kapcsolatrendszerének jobb megismerését és védelmét célzó
kutatások.
3. A bányászati tevékenységek felszín alatti vízkészletek mennyiségére és minőségére gyakorolt
hatásának vizsgálata.
4. Speciális szennyezőanyag/szennyezések felszín alatti transzportfolyamatainak pontosabb és
megbízhatóbb megismerését segítő kutatások.
5. Szélsőséges időjárási viszonyok hatása a felszín alatti vízkészletek utánpótlódására, illetve a felszín
alatti vízforgalomra.

Az Alföld rétegvizeinek eredete, utánpótlódása víz-kormeghatározások alapján
Dr. Deák József
Geofizikus, hidrogeológus, ügyvezető, GWIS (Ground Water Isotope Studies) Kft.
Az Alföld negyedkori rétegösszletében kialakult regionális és lokális vízáramlási rendszer
koncepcionális modelljét Erdélyi M. készítette a 70-es években, Tóth J. elméleti munkája alapján,
kijelölve a le- és feláramlási területeket és a rétegvíz áramlási irányokat. Ennek bizonyítását és
kalibrálását mutatjuk be, izotóphidrológiai módszerek, több száz 14C vízkor és több, mint ezer stabil
izotóp elemzési adat felhasználásával.
Az izotóp adatok bizonyítják Erdélyi modelljének helyességét: a leáramlási területeken (Nyírség,
Duna-Tisza köze, Mátra-alja és a Maros hordalékkúp) találhatók a legfiatalabb (tízezer évnél frissebb
beszivárgású) rétegvizek. Az izotóp-hidrológiai adatok alapján a vertikális leáramlás nagyon lassú, 30
– 50 mm/év a leáramlási területeken. Innen a rétegvíz 2 – 3 m/év sebességgel áramlik a fő vízadó alsópleisztocén rétegösszletben a megcsapolódási területek (az Alföld mélyebben fekvő területei) felé.
Ennek eredményeként ezeken a feláramlási területeken több, mint tízezer éves, tehát a jégkorszakban
beszivárgott rétegvizet találunk – gyakran a felszín közelében is. A stabil oxigén- és hidrogén-izotóp,
valamint a nemesgáz hőmérő adatok jelzik, hogy ezek a rétegvizek a mainál lényegesen hidegebb
klímában beszivárgott csapadékból származnak – vagyis bizonyítják a jégkorszaki eredetet.
Ugyanakkor a legmélyebben fekvő feláramlási terület (Nagykunság és Békési-süllyedék) nagy részén
- a hélium és stabil szénizotóp anomália, valamint a vízkémiai adatok alapján – a negyedkori
rétegekbe már nem jut el a leáramlási területeken beszivárgott víz. Ezeken a területeken sokkal
valószínűbb nagyon idős pannon rétegvíz feláramlása, vagy akár több százezer éve pangó rétegvíz
jelenléte a negyedkori rétegekben.

Nemesgáz laboratórium - 14C AMS laboratórium - Stabilizotóp laboratórium
Az Isotoptech Zrt. és MTA Atomki Hertelendi Ede Környezetanalitikai Laboratóriumának bemutatása,
demonstrációs kísérletekkel
A világszínvonalú vízkutatási infrastruktúra bemutatása, tesztmintákkal végzett kísérleteken keresztül.
Minta-előkészítési módszerek, oldott gázok kinyerése, mennyiségének mérése, izotóparányok
meghatározása és az eredmények kiértékelése.
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