
Szemle

Földtani idmérés a stroncium módszer segítségével.

(Louis ÁhrenS: Bulletin of the Cteol • Soc of Am • 1949. II.)

Már 10 évvel ezeltt' vetette fel Gotdsclnnhlt, Halni és WalUnff
annak lehetséget, hogy a rubidinmnak stronciuinmá való radioaktív

bomlását földtani idmérésre hasizma jók fel. Azóta többen foglíal-

keztak e kérdéssel és egyeseik negatív eredményre jutottak. Ez a

dolgozat az említett véleményekkel szemben, a módszer használ-

hatóságát bizonyítja és rámutat a módszer elnyeire az eddig

használatos idmérést módszerekkel szemben.
A. rubidium két izotópból áll: a Rb 87. 272% -bán a Rb 85*

72.8%-ban alkotja a rubidium anyagát- A Rb 87. aktív bomlási

folyamattal bomlik el stroncium 87-té.

A radioaktív bomlás folyamata a következ képlettel fejez-

het ki:
. N= No — Át .

ahoilis No jelenti az eredeti atoüiiek számát. N pedig a t idutáni
keletkezett atomok számát. Á = & bomlási állandóval, azaz a felezési

állandóval. Fenti egyenletben esetünkben N és N0 a Rb atomokra
vonatkozik, N0— N tehát az elbomlott Rb 87. atomok száma a kelet-

kezett stroncium atomok számával egyenl-
A Rb felezési ideje még geológiai mértékkel mérve is hosszú

id és a legrégibb ásványokban is csak jelentéktelen mennyiség
Rb bomlik el.

_ .... ,

Egy ásvány korának módszerünkkel történ meghatarozasa
elssorban tehát azon a pontosságon múlik, ahogy a felezési

állandó, a Rib % és a stroncium % megállapítható.
A felezési állandóra vonatkozólag Hahnnak és Rotenbachnak

két régi meghatározása 9-2 . 10 12 és 6.0 . 10 12 évnek megfelel értéket

szolgáltatott, újabb, iudirekt meghatározásokat Strassmann és

Walling végeztek, összehasonlítva az ólommódszerrel mért kor-

meghatározással a talált mennyiségeket. Az így kapott értékek
valami vel kevesebbnek, 6-3 .10’° évnek adódtak (azaz gyorsabb

bomlást mutatnak). ;

Eklund 1946-ban történt legújabb laboratóriumi meghatározá-
sai a Rb 87. felezési állandóját 5.81 • 10 10 évnek mutatták. Ezt az

értéket használták fel a legtöbb eddigi stroncium kormeghatáro-
zásoknál.

A Rb 87. és a stroncium 87. izobár elemek, azaz tömegük azo-

nos, a magok prótonszáma azonban különböz (Z =Rb esetében 37.

stroncium esetében 38). A magstabilitás szabályai szerint az olyan
izobárpárok, melyek között csak egy egység Z a különbség, nem
stabilok. Az átalakulás gyorsasága azionban az atommagok ,

spin-
jének (,,perdiiletének“) függvénye. Minél nagyobb ugyanis ennek
különbsége- annál lassúbb az átalakulás. Ezekbl a megállapítások-
ból következleg a Rb lassan bomlik stronciummá.
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A cikk ezután részletesen foglalkozik a juvenilis Rb és stron-
cium geokémiájával. Goldschmiclt 1937-ben a földkéreg rubidium-
tartalmát 0.032%-ban állapította meg. Nem tartozik tehát a Rb a
ritka elemek közé- Önálló ásványt nem alkot, hanem kálium és
cézium ásványokba lép be. A kési pegmatito-s és hidrotermális
fázisban a Rb elssorban lepidollitban és hidrotermál mikroklinban
koncentrálódik. A lepido.it a ritka rodiciten kívüli az az ásvány,
amelyben a Rb legjobban feldúsul. Elfordul még a Rb az
amazonitban, piollucitban, zinwallditban, a lithiumgazdag muszkovi-
tokban. A legdúsabb felhalmozódása a Rb-nak a ritka pegmatit
ásvány: a rhodizit. a legközönségesebb felhalmozódás: a lepidolit.

Kevesebb Rb tartalmat találtak még leuciitban. szanidinban és
phlogopitban.

Az elbomlásra jellemz az alábbi táblázat:

Ha egy lepidolit átlagos Rb tartamát 1.5%-nak vesszük, ebbl
2000 millió év alatt 0.01 % stf'bncium
1000 millió év alatt 0.005 % stroncium
500 millió év alatt 0.0025% stroncium
250 millió év alatt 0.0013% stroncium
100 millió év alatt 0.0005% stroncium

keletkezik. A mennyiség kevés ugyan, de spektroszkópos módszer
segítségével kimutatható.

A juvenilis stroncium geokémiáját tárgyalva, az értekezés
megállapítja, hogy a földkéregben kb. ugyanannyi stroncium van,
mint Rb és ebbl a stronciumból kb. 0-5—1% radiogén. A két elem
geokémiai természete durva vonásokban hasonló. A stroncium is

nagyméret kation. A stnuncium rádiusza 1.27 A, a Rb ioráidáusza
1.49. A. Mindkett -kedvez elhe-'yezést talál a szilikát-rácsokbau.
Finom vonatkozásokban a két elem között az eltérés, természetesen,
meglehetsen nagy, ami a küls elektronpályák jellegébl követ-
kezik. Miután a Sr-nak iorádiusza a káliumnál kisebb, a kálium-
ásványoknál korábbi fázisban koncentrálódik ellentétben a Rb-mal.
melynek iorádiusza nagyobb lévén a káliumnál a késbbi fázisban
marad. A káliumásványok keletkezésekor a Rb és a Sr tehát ellen-

tétes elemek.
Ennek köszönhet, hogy pl. a lepidolitban közönséges Sr (nem

radiogén) úgyszólván nem fordul el. Mattauch szerint a kalifor-
niai (Pala) lepidolit radiogén Sr tartalma felülmúlja a 99.7%-ot.

A pegmatitok iúikrokliinja esetében a helyzet ugyanez Az amazo-
nitban kb. 75% a radiogén Sr.

Miután a fentebb felsorolt ásványok közül a lepidolitok a

legközönségesebbek és ezekben uralkodik a radiogén Sr, ezek az
ásványok használhatók fel tömegspektroszkópiaii analízis nélkül,
tehát a gyakorlati -célnak legjobban megfelelen a kormeghatá-
rozásra.

Az értekezés részletesen tárgyalja a Sr és Rb viszony mennyi-
ségi meghatározását. A meghatározás spektrokémiai út n történik
és a következ pontosságot követeli meg: Rb esetében 2.5—0.5%, Sr
esetében 0.02—0.002%. Az eddig használatos módszerek e meghatá-
rozást -f — 5% hibára korlátozzák. A meghatározás szénelektródák-
kal direktáramkörhen, azonlcs gerjesztési potenciálon való száll a-x-
tással történik.

A Sr 4007-es spektrumvonala és a Rb 4202-e<s -spektrumvonala
használható legjobban a szomszédos vonalak zavaró körülményeit
kiküszöbölve, a mérés cé jára. A geológiai id és az említett két
spektrumvonal intenzitásviszonya abból következik, hogy az inten-
zitás a koncentrációval arányos.
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Az intenzitás I= K.Cu, aholis K = állandó, n emissziós faktor,

ín értéke közel van az egységhez, illetve azzal azonos, na a kelet

kezett energiának önabszorbciója nincs). A meghatarozas Pascnen-

rendszer spektrográffal a legcélravezetbb es az a » \ a n> >

savval történ feltárása után Sr és Eb fluondok formájában tör-

ténhet Nincs tehát szükség Sr és Eb mennyiségi meghatarozasai a-

elegend meghatározni a fentemlített két spektrumvonal intenz i

sáliak viszonyát. Ez a meghatározás a mennyiségi spektrtoiszkopi

(kémiában használatos logaritmikus réssel ellátott takarokorong

segítségével aránylag egyszeren végrehajtható. A meresek ne».

szeres ismétlésével 10—15% pontosságot lehet elerm az egyes vizs-

gálatok között.

A módszer alkalmazásának alsó határát a radiogén Sr elválasz-

tásának lehetsége szabja meg. A Sr-nak négy 'izotópja van (Sr

88. 82 6% Sr 87. 7-02% — ez a radiogén Sr — Sr 86. 9.86 /o, Sr 84.

0-54%). Áz izotópok elkülönítése tömegspektroszkóppal, vagy az

optikai spektrum hiperfinom vonalainak segítségevei hajtható

végre.

Az ásványszemek kiválogatása optikai úton történik. 0.06 mm
alatti szemnagyságra porított anyag királyvizes, majd hidrogen-

fluoridos kezelés után kerül az ívfénybe.
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A módszer segítségével eddig kb. 30 lepidolitot és több egyéb
ásványt vizsgáltak meg. A kapott eredmények közül a kiemelke-
dbbek a következk:

Strassmann és Walling (1938-ban) DK Manitoba lepidol itjá

t

1800 mili évesnek találta. Halni 1943-ban a svédországi Varutresk
pegmatitjának pollucitját 530 millió évesnek találta. Ugyanerrl
a lelhelyrl Eklund mikroklinben vegezve a mérést, 1700 millió
évet kapott-

4
Ishibasi és Ishihara a koreai lepidolitokat vizsgálva, 1020 millió

évét kapott eredményül.
A kaliforniai kréta és kés jura batholitokat (Pala) 100—150

millió évesnek mutatja a Sr módszer, ugyanezek héliummódszer-
rel 120—130 millió évesnek bizonyultak.

Az új-angliai devonkorú gránitok lepidolit-tartalmának alap-
ján meglepen fiatal keletkezésre lehet következtetni, amennyiben
az eredmény itt 2—300 millió évnek adódott. Ez esetben valószín-
leg a sok nem rádiósén Sr zavar.

Különadóban. Új-Mexikóbán és Dél-Dakotában prekambrium-
korabeli pegmatitok ólom-idszámítással 800—900, Sr idszámítás-
sal 800 millió évesnek bizonyulták. A déldakotai Fekete-dombok
uraninitjében 1350X10° év adódott eredményül az ólommódszer
segítségével, ugyanitt a Sr módszer csak 850 X 10 6 évet eredmé-
nyezett.

Szerzk szerint a Sr módszer a helyesebb, mert itt pl. bizo-

nyos bonyolult uránvegyiiletek vegyi elválasztásának hibáiból
ered az ólommódszer eltér eredménye.

A délafrikai pajzsról prekambrium-korabei gránitokból Nama-
qualand-dal végeztek meghatározást uraninitben, ennek ered-
ménye 850X10'’ év volt. Sr módszerrl itt öt meghatározást végez-
tek s ennek eredménye 700—1150X10° év vo't.

A délkeletafrikai Swaziland gránitja a Sr módszerrel az elb-
binél kétszer olyan idsnek bizonyult (2000X10°), itt azonban c-nk
egy vizsgálatot végeztek.

Az eddig megvizsgált képzdmények közül a legrégebbieknek
az északkaréliai és a manitobaii gránitok mutatkoznak. Kihlopin
és Vladimirova uranitit meghatározása szerint és monacitban
mérvo. 1800—2100X10° évesnek bizonyultak e gránitok. Sr. mód-
szerrel úgy itt, mint ManitfCiba gránitjaiban, lepidolitbau mérve.
2000X10°—2350X10° év eredményeket kaptak.

(Ezek az értékek felülmúlják a szilárd földkéreg korára vonat-
kozó eddig 1300 millió éves adatot. Ez az eredmény mondható a Sr
módszer általános értelemben vett legfontosabb • újdonságának
K. Gy.)

Megjegyzend, hogy ezen régi manitobai és karéliai gránitok-
ban még régebbi gránitok és nretamorf kzetzárványok találhatók-

Az egyéb ásványokon végzett meghatározások közül említésre
érdemes a Délnyugat-Afrikéban lithiumgazdag muszkovitokban
kapott 1050X10° év. A kolorádói Pike'-Spenk l

lo
/o Rb tartalmú ama-

zonitja az ólomidvel egyez 1100 millió évet mutatott. A polluciit-

ban történ mérések (Svédország, Délnyugat-Afrika, Déldakota)
két—háromszor rövidébb idt adtak egyéb módszerekkel kapott
értékeknél. Ennek oka valószínleg a cézium zavaró hatása.

Az értekezés végül öszehasonlítást tesz az eddigi kormeghatá-
rozási módszerek között. Az ólom- és hóliummódíszerreíl összehason-
lítva megállapítja," hogy míg az ó'ommódszer fleg pegmatitokban.
a héliummódszer magnetitekben való használatra korlátozódik,
addig a Sr módszer kzetekben is használható. Amíg az ólom-
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módszer és a héliummódszer a prekambriumtól napjainkig alkal-

mas kormeghatározásokra, addig- a Sr módszer csak 50—100X10"
évnél idsebb képzdményekre alkalmazható, viszont az elbbiek-
kel szemben alkalmas a prekambrium eltti keletkezések idpont-
jának meghatói zására is. A módszerek kivitele t< kintetébem meg-
említik. hogy amíg az ólommódszernél zavaró körülmény az urán-
vegyiiletek gyors bomlása, a. hélíummódszernél jelents hiba-
tényez az. hogy a meghatározás gáznem anyagon történik, mely-
nek elillauása tehát komoly hi baveszély, a Sr módszer fentiekkel
ellentétben stabil ionráoskötésben lev, lassan bomló elemek fel-

használásán alapul. E módszer segítségével három nap alatt 10—lö

kormeghatározást lehet elvégezni. Az ólom- és héliummódszer
sokkal hosszadalmasabb és bonyolultabb munkálatokat igényel.

Kertai György.

A MSZAKI ÉS TERMÉSZETTUDOMÁNYI EGYESÜLETEK

SZÖVETSÉGE

KÖZGYLÉSÉT
1ÍÍ50 július 15-én és 16-án tartja.

A közgylés az alapszabály szerinti programon
kívül (beszámoló az élmúlt idszak munkájáról, úi

vezetség választása, alapszabálymódosítás, fe-

gyelmi- é- ügyrendi szabályzat stb.)

az egyesületek feladataival a szocializmus

építésében és a mszaki képzés és tovább-

képzés kérdésével

fog foglalkozni.

A közgylésen felszólalnak a kormányzat és a

szakszervezetek képviseli is.

A közgylés ismertetésére még visszatérünk.


