
URÁNIUM KIOLDÓDÁSÁNAK VIZSGÁLATA MAGMÁS KŐZETEK 
ZÚZALÉKÁBÓL 

Dr. SZALAY SAND OR—Dr. SÁMSONI ZOLTÁN* 

(g ábrával, I táblázattal) 

összefoglalás: Különböző lelőhelyekről származó gránit-, andezit-, gabbro- és 
bazaltzúzalékok U-tartalmának kioldódási viszonyait tanulmányoztuk laboratóriumi 
kísérleteink során. A gránittörmelék U-tartalmának vizes kioldódása sokkal nagyobb mér
tékű, mint bármely egyéb kőzeté. Ez a jelenség a gránitterületek talajvízi U-tartalmának 
növekedésére vezet. Valamennyi vizsgált mintára vonatkozóan olyan törvényszerűséget 
figyeltünk meg, hogy az U kioldódásával csaknem egyidejűleg fellép egy elnyelési hatás is, 
melynek következtében a törmelékkel érintkező víz U-tartalma néhány órán belül egyen
értéket vesz fel. A megfigyelt jelenségek megmagyarázzák azt az eddig érthetetlen nagy
fokú ingadozást, amit a természetben a talajvizek U-koncentrációja mutat, továbbá az 
uránium biolitokban ismeretes akkumulációjának első lépését. 

A szenior szerző korábbi vizsgálatai szerint a biolitok a természetes vizek uránium-
tartalmát UO|+kation alakjában vízben oldhatatlan humuszsavak kationcserés elnyelés
sel megkötik, koncentrálják. Az U-nak humuszsavon történő kationcserés elnyelésére 
kimagaslóan nagy geokémiai dúsulási tényező (GEF) jellemző: kb. 1 0 0 0 0 : 1 . Ez a dúsítási 
tényező magyarázza azt a körülményt, hog}' a humuszsavban gazdag tőzegréteg néha 
io ooo-szer nagyobb TJ-tartalmú, mint a vele érintkező talajvíz (cca ioo mg/t víz). Mint
hogy a humuszsav elnyelő képessége rendszerint mindig nagy, ezért a dúsulás hatékony
ságot kizárólag a természetes vizek viszonylag alacsony U-koncentrációja határozza meg. 

Számos kutató alkalmazott hidrogeokémiai módszereket a természetes vizek 
U-tartalmának meghatározására. Az U-tartalomnak szélsőséges értékek közötti ingadozá
sait geokémiai szabályszerűségek alapján nehéz értelmezni, mert nem eléggé ismert a víz
ben oldott U-tartalom eredete, ill. a kőzetekből történő U-kioldódás körülményei. Ilyen 
geokémiai tanulmányokat végeztünk a célból, hogy a természetes vizek U-tartalmának 
eredetére tájékozódást kapjunk. Ezek során az ismert U-lelőhelyektől távoleső ÉK 
Magyarországnak kb ю ooo km2 területéről közel i ooo természetes vízmintát vizsgáltunk 
meg. Azt tapasztaltuk, hogy az értékek 0 , 0 1 mg/t-tól 1 0 0 mg/t U-tartalom között változtak, 
de szűkebb övezeten belül is számottevő ingadozás mutatkozott. Az eredmények a szenior 
szerzőt arról győzték meg, hogy a gyakran nagy U-tartalmú vizek ingadozásainak okát 
a víztároló talajrétegekben kell keresni, és nem hozható összefüggésbe egy mélyebb talaj
szintben levő esetleges nagyobb uránium-tartalommal. Ha egy több ezer km2-es nagyságú 
területet vizsgálunk, azon belül nincs nagyobb eltérés a földkéregre jellemző 4 — 5 g/t 
átlagos U-tartalomhoz viszonyítva. 

* Előadták a Magyarhoni Földtani Társulat Ásványtan-Geokémiai Szakcsoportjának 1966. X . 10-i 
előadóülésén 
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S z a l a y S. és S c h e r f E. kísérelték meg először intézetünkben magyarázatát 
adni, és összefüggéseket keresni a víztároló rétegek anyaga, fajlagos felülete és szemcsé
zettsége, valamint a víz U-tartalma között. Úgy látszik, bizonyos tekintetben ilyen össze
függés fennáll. A nagyon finoman szemcsézett üledékekből származó vízminták U-tar
talma általában nagy. A szemcsézettség hatása úgy látszott, hogy könnyen magyarázható 
a nagy fajlagos felület által lehetővé tett nagyobb kioldó hatás révén. Ez a feltételezés 
azonban nem nyújt felvilágosítást arra, hogy a víz U-koncentrációja miért ingadozik 
hasonló területen, nagyjából ugyanolyan üledékek és hasonló szemcseméret mellett. 
(Pl. nem azonos eredetű posztglaciális folyóvízi hordalékok esetében.) Rejtett U-koncent-
rálódások feltételezése ezen a területen nagyon valószínűtlennek látszott. 

Szembe kellett nézni az U-hidrogeokémiájának legnagyobb nehézségével: hogyan 
magyarázható a természetes vizek széles határok között változó U-tartalma a kőzetek
ből történő U-kioldódását szabályozó jelenség ismerete nélkül. 

A vizsgálatok célja és leírása 

A közölt vizsgálataink célja, hogy fényt derítsen arra a természeti törvényre, 
amely az U-hidrogeokémiai vándorlásának első fázisát jellemzi, amikor a kőzetekből és 
üledékekből a vízbe oldódik. 

Az egész munka során a következő elgondolást tartottuk szem előtt: a biolitok 
U-tartalma a természetes vizekből származik, melyből a vízben oldhatatlan humuszsav 
megköti. Minthogy a biolitokban levő U-mennyisége több nagyságrenddel nagyobb mint a 
pegmatitokban, hidrotermalitokban dúsuló U-mennyisége, feltételeztük, hogy a biolitok 
U-tartalma az elsődlegesen dúsuló ércesedésekből oldódás után a cirkáló vizekből szár
mazik. A primer érclelőhelyekről kioldódott U-nak feldúsulása humuszsavakban gazdag 
biolitokban kivételes eset, mert viszonylag kevés lelőhelyen található, a primer telepekről 
származó szerves úton kötött U-mennyisége elhanyagolható a biolitok teljes U-tartalmához 
viszonyítva. Jelen kutatásaink néhány olyan jellemző kőzetfajtából történő kioldódási 
körülményeire terjedtek ki, melyeknek C l a r k e-értéke az átlagot nem haladták meg. 
Nem foglalkoztunk az U-érces kőzetek (primer U-telepek) kioldódási viszonyaival, mert 
ennek jelentősége inkább az alkalmazott ércteleptan tárgykörébe esik. 

A kőzetek U-tartalmának természetes vizek útján történő kioldódásának tanul
mányozását szolgáló laboratóriumi modell kísérletek céljaihoz a kőzetfajták számát 
reálisan megválasztott határok közé kellett szorítani. A feldolgozásra szánt kőzetfajtákat 
a szemcseméret, valamint kioldó vízminta összetételét céltudatosan és logikailag jól 
megválasztva kellett úgy korlátozni, hogy ez ne gátolja az általánosabb érvényű követ
keztetéseket. Eközben nem hagyhattunk figyelmen kívül néhány olyan jelentős szempon
tot, melyek a cirkuláló természetes vizekkel érintkező talaj és porózus kőzetrétegek ere
detére vonatkoznak. A legtöbb üledékes kőzet elsősorban magmás kőzetek mállási ter
méke. Ebből a munkahipotézisből kiindulva vizsgálatainkat azokra a kisszámú legfonto
sabb magmás kőzetekre határolhattuk, melyek a földkéregben a legelterjedtebbek (gránit, 
gabbró, andezit, bazalt). A mintákat < 0 , 2 mm 0-ra őröltük. 

Hasonlóképpen lényeges a kioldó mintavíz meghatározott kémiai összetétele, 
amelynek közelítésben egyeznie kell a természetes vizekkel, legalábbis az U-kioldódása 
szempontjából. Közismert, hogy a magmás kőzetekben az urán többnyíre U 4 + alakban 
van. Az U 4 + nem képes vándoroni, mert az oldódása után azonnal kicsapódik és könnyen 
adszorbeálódik. A nagyobb mélységből, redukciós övből származó víz rendszerint kis 
U-tartalmú. Jól ismert körülmény továbbá, hogy az U 4 + könnyen U 6 +-á oxidálódik. 
A hatvegyértékű uránium U0|+-kation alakban könnyen oldódik és a talajvizekben igen 
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tág p H határok között vándorol. Világos, hogy a laboratóriumi modellkísérletekhez az 
U-kioldódásához oxigéndús vízre van szükség. Feltételezhető végül, hogy a vízben jelen
lévő anionok is hatást gyakorolnak az U O | + kioldódására. 

Intézetünkben H o r v á t h É. néhány hazai kőzetmintán előzetes vizsgálatokat 
végzett. Kutatásai azt bizonyították, hogy levegő-, ill. oxigén- és széndioxidmentes 
desztillált víz csak igen kis mennyiségű U-t old ki. Levegőztetett és NaHC03-tartalmú 
víz azonban lényegesen jobb oldóképességet mutat, 2 ° / 0 0 NaHC03-koncentráció elegendő
nek bizonyult. Nagyobb NaHC03-tartalom esetén nem emelkedett lényegesen a kioldott 
U-mennyisége. Természetes vizekben 2°/ 0 0-es NaHC0 3 gyakori s ilyen nagyságrendben 
rendszerint tartalmaznak HC03-iont. Ezeknek az adatoknak alapján, H o r v á t h É . 
eredményeinek figyelembe vételével, kioldó mintavíz gyanánt jól levegőztetett 2°/ 0 0-es 
NaHC0 3 oldatot (pH = 7 , 5 — 8,0) választottunk. 

A szemcseméret, a kőzetfajta és a kioldási időtartam hatását vizsgálva a magyar
országi gránitra, andezitre és riolitra vonatkozólag H o r v á t h É. a következő megálla
pításokat tette: 

1. A kioldódott U-mennyisége 3 — 4 órán belül közel állandó értéket vesz fel. Az 
így kialakult egyensúlyi koncentráció az idő növelésével már nem változik. 

2. A végső egyensúlyi U-koncentráció a vizsgált kőzetfajtától függ. Legnagyobb 
a gránit, legkisebb az andezit esetében. 

3. A víz egyensúlyi U-koncentrációj ára a szemcseméret csak mérsékelt hatást 
gyakorol. A szemcseméret változtatásával, 1 0 mm-től < 0 , 2 mm-ig vagyis 1 : 5 0 fajlagos 
felületnövelés hatására az oldatba ment UO|+-mennyisége csak 1 : 3 arányban növekedett 
ugyanannál a kőzetfajtánál. Az U 0 | """-egyensúlyi koncentrációja közelítőleg arányos a 
kőzetpor fajlagos felületének logaritmusával. 

Indokoltnak látszott ezeket a vizsgálatokat kiterjeszteni különböző lelőhelyekről 
származó nagyobb számú kőzetfajtára is (I. táblázat). Megállapítottuk, ezeknek összes 
U-tartalmát, a kioldható U-mennyiségét két különböző HCl koncentrációnál, végül a két 
utolsó oszlopban a kioldódó egyensúlyi U-koncentráció értékeket tüntettük fel mg/t-ban, 
ill. a teljes U-tartalomhoz viszonyított %-os arányban. 

Kísérleti és analitikai módszerek 

Az i. és 2 . ábrán az alkalmazott egyszerű készüléket, valamint a kísérleti berendezés 
vázlatrajzát mutatjuk be. A választó tölcsérbe 5 0 0 g < 0 , 2 mm szemcseméretű kőzettör
meléket helyeztünk, melyhez 1 0 0 0 ml 2°/ 0 0-es NaHC03-oldatot adtunk. A szükséges leve
gőztetés és egyenletes elkeveredés céljából a tölcsérbe komprimált és szűrt levegőt ára
moltattunk a közbeiktatott Nutsch palackon át. Megállapított időközökben kis vízmin
tákat ( 2 5 ml) vettünk ki —melyet utána nyomban ugyanilyen oldattal pótoltunk— és a 
minta U-tartalmát meghatároztuk. 

A kőzetminta és a kioldó víz teljes U-tartalmának meghatározása 

i g porított kőzetmintát 3 5 — 5 0 ml-es térfogatú platina csészébe mértünk. Kevés 
desztillált vízzel nedvesítés után a mintához 5 ml cc HNOyat, majd 2 5 ml cc HF-et ad
tunk részletekben. A kezdeti heves reakció után (kb. 1 / 2 óra múlva) a tégelyt forrásban 
levő vízfürdőbe helyeztük és szárazra pároltuk. Az egész eljárást megismételtük ugyan
ilyen savmennyiségekkel. A második szárazra párolás után a mintához 5 ml cc HN0 3-at 
adtunk, majd ismét szárazra pároltuk. Szilikát alapanyagú kőzeteknél ezzel a feltárással a 
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i. ábra. Készülék a magmás kőzetzúzalékok TJ-tartalmának kioldá
sára 
Fig. i. Apparatus for the leaching of TJ from crushed magmatic 
rocks. A mixture of 500 gr rock crushed to a grain size of < 0,2 mm 
and 1000 ml 2°/oo NaHCO, solution is agitated and airated in the 
funnel by compressed purified air blown upwards in the funnel 

mintáriak gyakorlatilag teljes oldatba vitele érhető el. A (N0)3 sókat tartalmazó száraz 
maradékot az U-éteres extrakciója érdekében 2 0 ml olyan kisózó oldattal vesszük fel, 
melynek összetétele a következő: 1 0 0 0 g A1(N03)3. QH 2 0 + 5 0 0 ml víz -f 7 0 ml cc 
HNO3 (d = 1 , 4 0 ) . Ezután az uranilnitrát-tartalmat egymást követően két ízben 4 0 ml 
peroxid mentes etiléterrel 1 perces intenzív összerázással extraháltuk. Ilyen módon leg
alább 99%-os extrackió érhető el. Az egyesített éteres extraktumokról az étert ledesztillál
tuk, majd a maradékot polietilén bepárló csészébe átvíve 1 ml 1 : 1 higítású HCl hozzáadása 
után szárazra pároltuk. Az U-tartalom fluorometriás meghatározása céljából ezután 3 , 7 5 
ml 0,4%-osNaF-et és 3 , 5 0 ml i%-os KNaC0 3 oldatot hozzáadva, ismét szárazra pároltuk. 
A száraz maradékot a polietilén csészéből könnyűszerrel el lehetett távolítani, majd egy 
rozsdamentes acélból készült pasztilla préssel kb. 6 mm átmérőjű és 1 , 5 mm vastagságú 
pasztillává sajtoltuk. A pasztülákat megfelelő kis méretű platina csészékbe helyeztük és 
hasonlóan előkezelt, ismert U-tartalmú szabvány minták kíséretében hideg elektromos 
izzítókemencébe tettük. A hőmérsékletet kb. 4 5 perc alatt 6 5 0 ° C-ra növeltük és ezen a hő
fokon 1 0 percig tartottuk, majd a kemencét kikapcsolva lassan lehűlni hagytuk. 

A lehűlt minták fluoreszcenciájának intenzitását szabvány minták alapján az in
tézetünkben készített nagyérzékenységű elektronikus fluoriméteren mértük és értékel
tük ki. A fluorométeres mérés 3%-on belül reprodukálható és a mérési eredményeket ter
helő hiba nem haladja túl a ± i 5 % - o t . Az olvadékgyöngy viszonylag kis ( 3 0 % ) NaF-
tartalma nem biztosltja a maximális érzékenységet, de a platina csésze anyagából na-
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I. táblázat — Table I. 
A 0,2 mm-nél kisebb szemcseméretű kőzetzúzalék minták teljes és oldható TJ-tartalma 

Kőzetfajta és eredete 
A kőzet teljes 

U-tartalma 
mg/t 

A kőzet oldható 
urántartalma mg/t 

2%0-es NaHCO, 
oldattal beálló 

egyensúlyi U-kon-
oentráció Kőzetfajta és eredete 

A kőzet teljes 
U-tartalma 

mg/t 

0,2 n HCl i n HCl U mg/t 
víz 

a teljes 
U-tartalom 

%-ában 

j_ Gránit Erdősmecske 5450 1260 2510 4 + 0,81 
2. Gránit Mórágy 1670 480 690 9 o,54 
3- Gránit Velence 5100 2000 57 1,13 
4- Väto gránit Stockholm 5750 1650 • 3850 23 0,40 
5- 4560 1090 1940 

780 
15 o,33 

6. •3850 580 
1940 
780 23 0,60 

7- Gránit Hámmeenlinna (Finno.) . . 2240 840 1770 
180 

28 1,25 
8. 1780 

1770 
180 I . 1 0,06 

9- 2450 560 1450 
180 

!,5 0,06 
10. 370 

1980 
90 

1450 
180 2,8 0,76 

п . 
370 

1980 40 75 4,2 0,21 
12. Andezit Dunabogdány 1260 45 60 6,0 0,48 
13- 1770 117 190 4,4 0,25 
14. Bazalt Zalahaláp 1440 105 175 4,o 0,28 

gyobb hőmérsékleten kis mennyiségű Pt oldódhat. A nehézfém ionok csökkentik vagy 
kioltják a fluoreszcencia erősségét és e hatás (fluoreszcencia-,,killer") elkerülése végett 
döntöttünk a kisebb olvadáspontú gyöngy-alapanyag összetétel mellett. 

A vízminták U-tartalmának meghatározása olymódon történt, hogy néhány perces 
ülepedés után bizonyos időközökben 2 5 ml oldatot pipettáztunk ki az 1 . ábrán bemutatott 
készüléken levő szuszpenzióból. A még benne maradt kevés szuszpendált finom kőzet
szemcsétől centrifugálással tisztítottuk meg, majd 5 ml 10%-os HN0 3 hozzáadása után 
szárazra pároltuk. A száraz maradék TJ-tartalmának meghatározása a már ismertetett 
eljárás szerint történt. 

Vizsgálati eredmények 

A 3. ábra szemlélteti az I. táblázaton feltüntetett kőzetminták <o , 2 mm szemcse
nagyságú őrleményeinek 2%0-es NaHC03 oldattal történt kioldási eredményeit az idő 
függvényében. Ezen az ábrán két sajátságos jelenség figyelhető meg: 

i. A víz U-koncentrációja valamennyi mintánál néhány órán belül egyensúlyi 
értéket vesz fel. 

2, ábra. Négy munkahelyes teljes kísérleti berendezés vázlatrajza,. J e l m a g y a r á z a t : i. Szívató 
palackok, 2. Választó tölcsér (500 gr kőzet + 1000 ml 2%,,-os NaHCO, oldat), 3. Levegő szűrő (porcellán 

gyűrű, üveggyapot töltet olaj cseppek felfogására), 4. Nyomás kiegyenlítő tartály, 5. Légszivattyú 
Fig. 2. Scheme of the total experimental equipment, with four place of work 
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2. Az egyensúlyi értékek az egyes kőzettípusok szerint azonos szemcseméret mel
lett lényegesen eltérnek egymástól. A gránit esetében nagy 1 0 — 65 mg/t víz, a bazalt, an
dezit és gabbró esetében (8 — 1 4 ) viszont kisebb: 2 —б mg/t értéket találtunk. (A 3. és 8. 
számú mérési adatokat H o r v á t h . É. mérési eredményeiből — 1 9 , 2 0 — vettük át. 

4 „ .
 5 6 7 8 9 

idő, óra 
3. ábra. Magmás kőzetzúzalék kioldási kísérleteinek eredményei — Abszcissza: kioldási idő órákban-
Ordináta: az U-koncentrációja a vízben mg/t. A görbék számozása megegyezik az 1. táblázat számadataival 
Fig. 3. Results of leaching experiments from crushed magmatic rocks. Abscissa: leaching time in hours. 
Ordinate: concentration of U in mg/ton of water. Marked points denote the time when water sample was 
taken from the funnel. Curves denoted with identical numbers of rock species in Table I. Samples 1 — 7. 
granites, 9, 10 gabbro, 8, 11 , 12 andésites, 13 — 14 basalts. Note that the leachibility of U is much higher 
from granites than from any of other magmatic rocks and further, that the concentration in the water-

phase attains for each sample a final equilibrium value in about 3 — 5 hours 

5 Földtani Közlöny 
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Ezek az eredmények egyszerű magyarázatot adnak a természetes vizek széles 
határok között ingadozó U-tartalmára. E mérési adatok alapján viszonylag nagy — 1 0 — 
loo mg/t nagyságrendű — U-tartalmú természetes vizek várhatók olyan területen, ahol 
a víz közvetlenül gránittal érintkezik. Ezzel szemben 5 mg/t-nál kisebb U-tartalom vár
ható andezit, bazalt és gabbró kőzetekből fakadó vízben. 

Figyelemre méltó az a körülmény, hogy valamennyi vizsgált kőzetminta esetében 
a végső egyensúlyi állapot néhány órán belül beáll. Ennek magyarázatára további vizs
gálatok váltak szükségessé. Már kezdetben el kellett ejteni minden olyan feltevést, amely 

4. ábra. A kioldó víz U-koncentráció egyensúlyára vonatkozó vizsgálati eredmények a svéd vörös Vato 
gránit esetében (4) 

Fig. 4. Investigation of the equilibrium of U-concentration in the leaching water. Swedish red Väto granite 
sample No. 4. Abscissa: time in hours, Ordinate: U-concentration in water. After equilibrium concentration 
was reached the leaching water was replaced in four hour intervals at points A. Note that new and new 

equilibrium is attained again 

a víz kioldó hatásának kimerülésén alapul, tekintettel az alkalmazott oldat extrém híg 
voltára, másfelől pedig a víz HCÔ ~ koncentrációjához viszonyított elhanyagolhatóan 
kicsi kioldott U-tartalmára. Elfogadható magyarázat lehetne az, hogy a könnyen oldódó 
U-tartalom a kőzetszemcsék felületéről hamarosan kiürül. További kísérletek azonban 
arról tanúskodtak, hogy ez a feltevés sem indokolt. A következő kísérleteket végeztük el: 
4 órán át folytatott kioldási periódus, azaz az egyensúlyi U-koncentráció beállása után 
a vizet a kőzetzúzalékról eltávolítottuk, majd ugyanolyan mennyiségű új vízmennyiség
gel töltöttük fel. Ezt a kísérletet néhány alkalommal megismételve közel ugyanolyan 
eredményeket kaptunk. A 4. ábrán a 4. számú svéd vörös Vato-gránittal végzett ilyen 
kísérleteink mérési eredményeit mutatjuk be. Az A-val jelzett nyíl jelzi a 4 órás kioldási 
idő letelte után a kioldó vízminta cseréjét. Jól látható, hogy újabb és újabb egyensúlyi 
állapot áll be. Bár az egyensúlyi koncentrációban némi csökkenés következik be, a 4., 5. 
és 6. kioldási periódus közel azonos kioldási görbéi U-tartalom szempontjából távolról 
sincs kimerítve. 

Ennek a kísérleti megfigyelésnek elfogadható magyarázatát azzal a feltételezéssel 
adhatjuk, hogy esetünkben legalább két folyamat együtthatásával kell számolnunk: 
kioldó hatás és adszorpciós hatás. Az U4 + levegőztetett víz hatására a kőzetszemcsék felü
letén UO| +-á oxidálódik, majd oldódik. A kémiai kinetika keretein belül feltételezhető, 
hogy modeU-vizünk alkalmazásakor az oldatba kerülő U-mennyisége arányos az érint
kezési idővel és a kioldódásnak kitett felülettel. Mivel azonban a finom kőzetszemcsék 
felületén számottevő adszorpciós kapacitás is hat, ezért ezzel az oldódási folyamattal 
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párhuzamosan, de ettől függetlenül a finomszemcsék felületén megindul egy, az oldódás
sal ellentétes irányú adszorpciós folyamat is. A finom szemcseméretű üledékes kőzetek
ben végbemenő kation adszorpciós folyamat jól ismert jelenség, és igen finom szemcse
nagyságú agyagásványoknak ezt a tulajdonságát a gyakorlatban ismerik és gyakran 
hasznosítják. 

33gy következő kísérletsorozatunk meggyőzött arról, hogy a vizsgált kőzetminták 
az UO| + kationra nézve valóban határozott szorpciós kapacitást mutattak. Mestersége
sen adtunk az i. ábrán bemutatott készülékben levő kőzetzúzalék-modellvíz-elegyhez 
ismert mennyiségű uranilnitrát oldatot. Az 5.-9. ábrákon a B-vel jelzett időpontban 
adtuk a feltüntetett mennyiségű (mg/t víz) uranilnitrát oldatot, viszont A-val jelzett idő
pontban vízcserét hajtottunk végre. A folyamatosan vett további minták vizsgálati ered
ményei arról tanúskodtak, hogy nyilvánvaló adszorpciós effektussal van dolgunk, mert 
a B-nél mesterségesen hozzáadott U-tartalom az oldatból fokozatosan „eltűnt". 

A kísérleteink és megfigyeléseink alapján nyilvánvaló, hogy az U-kioldódása kőzet
törmelékből nemcsak egyszerű oldódási folyamat. Az oldatba jutott U jelentékeny része 
feltehetően readszorpció útján az ásványszemcsék felületén újból megkötődik. Az UO| +-
kationok az egyes szemcsék felületéről a vizes fázisba és fordítva folyamatosan deszorbe-

idö, óra 

5. ábra. Kísérleti bizonyítékok a kioldási és adszorpciós egyensúly kialakulására. 
Fig. J. Experimental evidences for development of the leaching and adsorption equilibrium. Abscissa 
leaching time in hours, ordinate: concentration of TJ in mg/t of "water. The leaching solution was replaced 
at point indicated by A ; uranium solution was added into the leaching funnel, at point indicated by B. 
Numbers in the circles at В denote quantity of IT added in mg/t UOj+ cation for 1 0 0 0 ml of leaching solu
tion. The added surplus uranium ,,disappears" gradually from the leaching solution: it is quickly adsorbed 
on the surface of the crushed rock sample. After a few hours approximatively the same equilibrium con
centration will set in again, a = granite, Erdősmecske (Mecsek Mt. Hungary), b = red väto granite, 

Stockholm (Sweden) 

5 : 
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idő,óra 

4. ábra. Kísérleti bizonyítékok a kioldási és adszorpciós egyensúly kialakulására. Valamennyi jelzés és 
paraméter egyezik az 5. ábráéval, a = gránit Mauthausen (Ausztria), b = gránit Hämmeenlinna (Finn-

6Fig. 6. Experimental evidences for development of the leaching and adsorption equilibrium. All of signs 
dand parameters are identical with those of fig. 5. a = granite, Mauthausen (Ausztria) b — granite 

Hämmeenlinna (Finland) 

álódnak és adszorbeálódnak. Az egyensúlyi állapot már néhány órán belül beáll, (3 — 5 
óra) és a leírt jelenségek folytán olyan egyensúlyt kapunk, melyre jellemző, hogy a ki
oldódott UO|+-ionoknak csak egy kisebb része található a vízben oldott állapotban. 
Ilymódon megmagyarázhatóvá vált — legalábbis kvalitatíve — hogy a vízben kialakuló 
egyensúlyi koncentráció nem egyenesen arányos a kőzet fajlagos felületével, ill. nem for
dítottan arányos a szemcsemérettel, hanem közelítőleg azok logaritmusával áll arány
ban. 

Ha a kőzetet egyre finomabb szemcseméretre aprítjuk, annak fajlagos felülete 
(m2/t) a szemcsemérettel fordított arányban növekszik. A fajlagos felület növekedésével 
a víz egyensúlyi U-koncentrációját tehát két független és egymással ellentétes tényező 
határozza meg. Az oldódás sebessége az aktív fajlagos felülettel arányosan növekszik, 
ugyanakkor az adszorpciós felület is nő, így a két ellentétesen ható tényező eredője lesz az 
egyensúlyi állapot. 

Közleményünkben eltekintünk az ismertetett jelenségek matematikai értelmezé
sétől. Az uránnak az idő függvényében történő oldódására és adszorpciójára vonatkozó 
pontos matematikai kezelést azonban lehetségesnek tartjuk, ésszerű és az elfogadott ké
miai ismeretekkel összhangban álló feltevésekből kiindulva. Ilyen tárgyalási mód esetén 
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y. ábra. Kísérleti bizonyítékok a kioldási és adszorpciós egyensúly kialakulására. Valamennyi jelzés 
és paraméter egyezik az 5. ábráéval, a — gránit Mórágy (Mecsek), b = gránit Tátra (Lengyelország) 

Fig. 7. Experimental evidences for development of the leaching and adsorption equilibrium. All of signs 

and parameters are identical with those of Fig. }.a = granite, Mórágy (Mecsek Mt. Hungary) 
b — granite, Tatra (Poland) 

a különböző kőzetfajtákat különböző numerikus tényezők jellemeznék, amelyeket kísér
letileg meg lehetne határozni. Ilyen matematikai tárgyalási mód tudományosan indokol
ható lenne, de a terepen dolgozó gyakorlati hidrogeológus számára túlságosan körülmé
nyes volna a különböző üledékek szám-állandóinak tényleges meghatározása. 

Következtetések 

Megfigyeltük, hogy a gránittörmelék U-tartalma anomálisan nagy odhatóságot 
mutat, egyéb magmás kőzetekkel ellentétben. A kőzetmálladékokkal érintkező természe
tes vizek U-tartalma inkább indikációja a kioldható U-nak, mint egy rejtett nagyobb kon
centrációjú telérnek. Vízminták esetleges helyi anomáliája (nagy U-tartalmú víz kb. 1 0 0 
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8. ábra. Kísérleti bizonyítékok a kioldási és adszorpciós egyensúly kialakulására. Valamennyi jelzés és 
paraméter egyezik az 5-. ábráéval, a = gabbró (Svédország), b = gabbró (Bulgária) 

Fig. 8. Experimental evidences for development of the leaching and adsorption equilibrium. All of signs and 
parameters are identical with those of fig. 5. « = gabbro, Sweden b = gabbro, Bulgaria 

mg/t nagyságrendben) nagy terjedelmű üledékes összleten belül megérthető, ha a közvet
len környezet talajszemcséi gránit málladékaiból származtak. Ezzel szemben, ha nagy 
távolságon belül nem gránitos eredetű törmelékkel van dolgunk, úgy csak 5 mg/t-nál 
kisebb U-tartalmú vízre számíthatunk. Ilyen hidrogeokémiai U-anomáliák esetében a 
talaj-elegyrészeinek ásványtani vizsgálata (üledékkorreláció) feltehetően megerősítené 
ezt az állítást. 

Megfigyeléseink szerint a vízzel érintkező kőzettörmelékben a víz végső egyensúlyi 
U-koncentrációja 3 — 5 órán belül áll be. Ha természetes környezetből vett vízmintát vizs
gálunk, annak U-tartahna csak a víz végső 3 — 5 óra időtartamon belüli helyzetének köz
vetlen környezetéről adhat tájékoztatást. Ezzel szemben nehezen képzelhető, hogy a víz 



S z a I ay — Sámsoni: Uránium kioldódásának vizsgálata 71 

g ábra. Kísérleti bizonyítékok a kioldási és adszorpciós egyensúly kialakulására. Valamennyi jelzés és para
méter egyezik az 5. ábráéval, a = bazalt (Badacsony), b = bazalt (Zalahaláp), с = andezit (Dunabog-

dány, d = andezit (Visegrád) 
Fig. 9. Experimental evidences for development of the leaching and adsorption equilibrium. All of signs and 
parameters are identical with those of fig. 5 a = basalt, Badacsony (Hungary) b = bazalt, Zalahaláp 

(Hungary) с = andezité, Dunabogdány (Hungary) d = andezité, Visegrád (Hungary) 

távoli vagy mély, U-ban gazdag rétegekből több 1 0 0 méteren át porózus (nagy fajlagos 
felületű) rétegeken átvándorolva, megőrizné kiugróan nagy U-koncentrációját. Az 5 . -9 . 
ábrán feltüntetett eredmények jól érzékeltetik, hogy egy rendkívül nagy U-tartalmú víz 
és a kőzettörmelék között mi megy végbe. A vízhez adagolt urán néhány órán belül ad
szorbeálódik és a régi állapottal közel azonos egyensúly áll be. A víz nagy U-tartalma tehát 
mindössze csak a mintavételi hely szűkebb környezetének nagyobb oldható U-tartalmára 
adhat felvilágosítást. 
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A kioldódott nagyobb U-tartalom finomszemcsézetű talajban hosszabb idő alatt 
képes feldúsulni olyan esetekben, ha kellő mértékű felületű elpárolgással egyidejűleg biz
tosítva van a nagy U-tartalmú víznek a mélyebb és U-ban gazdagabb övből a felület irá
nyába történő folyamatos utánpótlása. Az üledékek felszívó képessége az UC>2+-ionok 
mozgását eleinte gátolja és akkumulálja, így csak — legalábbis részleges — adszorpciós 
telítettségű övben vándorolhatnak. Az U O | + vándorlása az adszorpciós hatás miatt a 
víznél lényegesen lassúbb, azonban megfelelően hosszú idő múltán megjelenik a felszín
közeli rétegekben is. Ilymódon megérthetjük a helyileg kialakuló nagy U-tartalmú aureo-
lák keletkezését, melyek végső fokon egy nagy egyensúlyi koncentráció létrejöttét tük
rözik. 

Az U-migrációt a szűkebb környezeten túlmenően úgy találjuk.hogy a természetes 
vizek U-tartalmának elsődleges forrása a gránit. Ennek mállási termékéből az urán sok
kal nagyobb mértékben oldódik ki, mint bármely más magmás kőzetből. A biolitok U-tar
talmának is a gránit az eredeti forrása. 

Az általunk megfigyelt jelenségeknek feltehetőleg szélesebbkörű geokémiai jelen
tősége van. Feltételezzük, hogy hasonló törvényszerűségek szabályozzák néhány egyéb 
fémes elem természetes vizekben való oldódásának és viselkedésének körülményeit is. 
Ismeretes, hogy az U-hoz hasonlóan viselkedik néhány más elem is, a humuszsav megköt
heti. Például a biolitok vanadium tartalma üledékes módon rendszerint az U-nal dúsul, 
a humuszsav szorpcióján alapul. Intézetünk további kutatási programjába iktattuk a 
magmás kőzetek vanadium és egyéb fémtartalma kioldódási viszonyainak tanulmányo
zását. 
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Investigations on the leaching of Uranium from crushed Magmatic Rocks 

A. SZALAY and Z. SÁMSONI 
Institute of Nuclear Research of the Hungarian Academy of Sciences — Debrecen 

Phenomena governing the leaching of Uranium from rocks were investigated on 
granite, andezité, gabbro and basalt samples in laboratory experiments. The Uranium 
content of granite detritus is far better leachable than that of any other rocks and so it 
leads to higher uranium concentrations in underground waters. Simle laws were observed 
concerning the timedependence of leaching in which readsorption leads to a final equi
librium concentration in the water within a few hours of contact with the detritus. The 
observed phenomena explain the fluctuating uranium content of underground waters, the 
so called U-background and the accumulation of uranium in biolits. 


