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A neutron-aktivációs módszer lehetőségei 
a bauxitkutatásban *

M O R V Á I  L  A S Z  L Ó * *  ***- N  Y E  R fí E  SL A J  A L  Á S Z  P É T E R * *

A cikk példák alapján röviden áttekinti a neutron-aktiválás jelenlegi szerepét a bauxitkutatásban, 
majd ismerteti a módszer továbbfejlesztésére irányuló kutatásokat. Bauxit, homok és aluminium 
modellekben végzett mérések eredményei alapján vizsgálja az alkalmazott sugcirforrás szerepét, majd 
két lehetőséget közöl a bauxit-modulus meghatározására. Az egyik lehetőség a radiációs gamma- 
sugárzás mérésén, a másik neutrongenerátor alkalmazásán alapszik.

Статья на примерах рассматривает современную роль нейтронной активации 
в разведке бокситов, затем сообщает об исследованиях направленных на дальнейшее раз
витие методе. На основании результатов измерений на моделях боксита, песка и алюминия 
изучается роль нейтронного источника, затем опишутся пве возможности определения 
модуля боксита. Первая возможность основана на измерении радиационного захвата 
гамма-излучения, вторая на использовании нейтронного генератора.

The paper reviews the role of neutron activation in bauxite exploration and presents the recent 
investigations for the further development of the method. Based on experimental measurements per 

formed on bauxite, sand and aluminium modells the role of the radiation source is investigated, 
and two techniques are described for the determination of the bauxite moduls.

The first method is based upon the measurement of the natural gamma radiation, the second 
utilizes a neutron generator.

A bauxitkutató fúrásokban a neutronaktivációs analízist 1963 óta sike
resen alkalmazzuk. Ebben az időben kerültek meghatározásra az optimális 
szelvényezési paraméterek, mint a forrás-detektor távolság, vontatási sebes
ség stb. A neutron-aktivációs eljárás bevezetésével kettős célt tűztünk magunk 
elé. Első ezek közül a bauxitok megbízható kijelölése, mivel a hagyományos 
szelvényezési eljárással ez sok esetben nehézségbe ütközött. Egyes területeken 
a bauxit olyan képződményekkel fordul elő, amelyek paraméterei hasonlóak a 
bauxitéhoz. Pl. Nagyegyházán a radioaktív szén, Nagytárkány egyes terü
letein a radioaktív agyag miatt a természetes-gamma szelvény alapján a kije
lölés bizonytalan.

A neutron-aktivációs szelvény alkalmazására szeretnénk néhány példát 
bemutatni.

Nagytárkány NT — 2244. sz. fúrás. (1. ábra) Dolomit — dolomittörmelékbe 
ágyazott bauxit, mely az ellenállás- és a természetes gamma-szelvényeken 
jól elkülöníthető, de egyértelművé a neutron-aktivációs szelvényen válik. A kis- 
ellenállású szakaszok nem bizonyultak minden esetben bauxitnak.

Egy másik példán (2. ábra) agyagos-bauxitos összletben felvett szelvény
szakaszt mutatunk be, amikor is a természetes-gamma szelvény alapján az 
egész összletet bauxitnak minősíthetnénk, de a neutron-aktivációs szelvény 
alapján pontosítható a bauxit réteghatára.

A bemutatott példák is mutatják, hogy a neutron-aktivációs szelvénye
zéssel a bauxit réteghatárok megbízhatóan kijelölhetők.

A másik döntő feladat a bauxitok minősítése, azaz azok Al, Si tartalmá
nak meghatározása.

* Elhangzott a 8. Geofizikai Vándorgyűlésen Keszthelyen 1976. május 25 — 27.
** M. Áll. E. L. Geofizikai Int. Budapest

*** Bauxitkutató Vállalat Balatonalmádi
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Neutron-aktivációs szelvényezés során a bauxitokban az alábbi magreak
ciók játszódnak le:

1. táblázat — таблица — Tabelle

Izotóp- Neutron- Hatás- Ma gfolya- Aktív
Sorszám Target gyakoriság energia keresztmet- 1 ma  ̂ termék Felezési idő T

%  MeV szét mbarn

1 Al27 1 00 termikus 212,0 (n, y) Al28 2,3 perc
2 Al27 100 1 0,4 (n, y) Al28
3 A l27 100 2,1 2,8 (n, p) Mg27 9,45 perc
4 Al27 100 2,39 0,6 (n, a) Na24 14,8 óra
5 Si28 92,27 3,9 3,0 (n, p) Al24
6 Si28 92,27 15,7 (n, 2p) Si27 4,5 mp
7 Si29 4,68 3,9 2,7 (n, p) Al29 6,7 perc
8 Si3u 3,05 termikus 120,0 (n, y) Si31 2,7 óra
9 Si30 3,05 1 1,1 (n, y) Si31

10 Si30 3,05 (n, a) Mg27 9,45 perc

1. ábra. Bauxit kijelölése neutron-aktiválás alapján 

Puc. 1. Определение боксита по нейтронной активации 
Fig. 1. Bauxite indication on the basis of neutron activation

Geofizikai rétegsor =  геофизическая колонка =  geophysical section
Földtani rétegsor =  геологическая колонка =  geological section
dolomit törmelék =  облоыочный ДОЛОМИТ =  dolomite debris
ellenállás =  сопротивление =  resistivity
Term, y-aktivitás =  естественная гамма активность =  natural gamma act.
neutron aktiválás =  нейтронная активация =  neutron activation
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2. ábra. Bauxit kijelölése neutron-aktiválás alapján 

Puc. 2. Определение боксита по нейтронной активации. 
Fig. 2. Bauxite indication on the basis of neutron activation

Geofizikai rétegsor =  геофизическая колонка
Földtani rétegsor =  геологическая колонка
Agyagos mészkő törm. =  глинистый обломочный известняк

=  geophysical section 
=  geological section 
=  clayey limestone debris

Az izotóp-gyakoriságok, a hatáskeresztmetszetek, a neutronküszöbener- 
giák és a felezési idők alapján az 1. és az 5. reakciók játszódnak le számottevő 
mértékben. Mivel mindkét reakció végterméke felezési időben, energiában is 
azonos, azokat a szelvényezés során elválasztani nem lehet, így a gyakorlatban 
az Al és Si együttes jelenlétét mutatja a neutron-aktivációs szelvény. A ter
mikus neutronok hatására a bauxitokban előforduló Мпъъ és F51 izotópok 
aktiválásával is kell számolni. Ha figyelembe vesszük az Мпъъ izotóp befogási 
hatáskeresztmetszetét, a radioaktív termék felezési idejét, azt kapjuk, hogy 
folyamatos szelvényezés során Í%-os Mn02 koncentráció adna Í% -os А1гОъ- 
nak megfelelő bomlási szintet. A bauxitminták átlagos M n02 tartalma 0,1%, 
így ennek hatása elhanyagolható, ugyanezt kapjuk a F52 izotóp esetén is.

Modellméréseink során megvizsgáltuk az 
alkalmazott neutronforrást, mint az aktivációs 
szelvényezést befolyásoló tényezőt. Hazai gyakor
latban a 21üP o - Бе, 239Po — Be, 241 Am — Be, 282Cf 
és 210P o—B  sugárforrásokat alkal- maznak. Ezek 
spektrumait a 3. ábrán mutatjuk be.

Tiszta alumíniumtömbben 210P o—Be forrás
sal aktiválva T =9,45 min. felezési idejű lebomlási 
görbét kaptunk, ami a 3. reakciónak felel meg (4. 
ábra). Ha (7/ 252 izotójDpal 25 mm paraffin árnyéko
lással aktiválunk, 3,1 perces felezési görbét kajDunk 
és itt is jelentkezik kis mértékben az említett 
reakció, mivel a 252P/forrás neutronjai energiájá
nak kis része 2,1 M eV  felett van. Ha viszont a 
210P o—Be forrást egyre vastagabb paraffin, ill. 
vízréteggel árnyékolva alkalmazzuk, a bomlási 
görbék felezési ideje fokozatosan 3 perc körüli ér
tékre csökkent (5. ábra), ami azt jelenti, hogy a
3. reakció mind kisebb mértékben játszódik le és 

3. ábra. Neutron-források energia döntően Al28 izotóp keletkezik.
Puc. 3. Э н ер т?ти ~ и е спектры , Homokmodellben ™ P o -B e -v d

нейтронных источников végeztük az aktiválást. Gjf sugárforrás eseten 
Fig. 3. Energy spectra of neutron árnyékolás nélkül (I ) 17,5 perces felezési időt kap-

. sources tunk (6. ábra), ami valószínűleg szennyező anya-
Relatív intenzitás =  относителная л . n г °  ' \
интенсивность= relative intensity gokto1 szármázik Árnyékolás eseten (50 mm víz)
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1 • Po-Be 5 mm paraffin árnyékolással
I I '  Ро-Ве 15mm paraffin árnyékolással
III* Po-Be 25mm paraffin árnyékolással
IV > Ро-Ве 35mm paraffin t  70mm vizárnyékolással

4. ábra. Mérések alumínium modellben 
Puc. 4. Измерения в алюминиевом моделе 
Fig. 4. Measurements in alumínium model 
I -  источник 252Cfc парафиновым экраном 

толщиной 25 мм
252Cf with 25 mm paraffin screening 

II -  источник 210Po-Be без экрана 
210Ро — Be without screening

5. ábra. Mérések alumínium modellben 
Puc. 5. Измерения в алюминиевом моделе 
Fig. 5. Measurements in aluminium model 

I -  источник 210Po-Be с парафиновым 
экраном Толщиной 25 мм

II -  источник 210Ро-Ве с парафиновым
экраном Толщиной 15 мм

III -  источник 210Ро-Ве с парафиновым
экраном Толщиной 25 мм

IV -  источник 210Ро-Ве с парафиновым
экраном Толщиной 35 мм

и с водным экраном толщиной мм 70
I. 210Ро — Be with 5 mm paraffin screening

II. 210Po — Be with 15 mm paraffin screening
III. 210Po — Be with 25 mm paraffin screening
IV. 210Po — Be with 35 mm paraffin scree

ning+ 7 0  mm water screening

6. ábra. Mérések homok modellben
Рис. 6. Измерения в модели из песка
Fig. 6. Measurements in sand model

I -  источник 252Cf6e3 экрана
II -  источник 252Cfc водным экраном толщиной

50 мм
III -  источник 252Cfc водным экраном толщиной

90 мм
IV -  источник 210Ро-Ве без экрана
V -  источник 210Ро-Ве с парафиновым экраном

толщиной 25 мм
I. 252Cf without screening

II. 252Cf with 50 mm water screening
III. 252Cf with 90 mm water screening
IV. 210Po — Be without screening
V. 210Po — Be with 25 mm paraffin screening
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a felezési idő 10,1 perc, ami 10 reakció végtermékének 9,45 perces felezési ide
jét közelíti meg

210Po — Be esetén árnyékolás nélkül a 3 reakció alapján az A l28 2,3 perces 
felezési idejű izotóp aktiválódott, valamint a 10 reakció alapján a már emlí
tett Mg2\

Ha árnyékolást alkalmazunk (25 mm paraffin), a gyors neutronok csökke
nése folytán csökken a Si28 aktiválódása és növekszik a 10. reakció valószínűsége, 
amit a növekvő felezési idő is tükröz. A 10. reakció küszöbenergiája és hatás- 
keresztmetszete az irodalomból nem ismert.

Bauxitmodellben 252(7/-vel és 210Po — Be-ve 1 végezve az aktiválást (7. ábra) 
eredményként azt kaptuk, hogy 2b2Cf esetén a felezési idő kb. 2,5 perc, míg 
210P o— Be esetén 2,72 perc, ami arra utal, hogy a bauxit hidrogéntartalmának 
fékező hatása ellenére is a 3. reakció kismértékbep lejátszódott. Kisebb hid
rogéntartalom esetén e reakció zavaró hatása számottevő lehet.

Összefoglalva megállapíthatjuk, hogy az 1. reakció létrejöttét legkedve
zőbben a 252Cf forrás alkalmazásával érhetjük el, míg a 2l0Po — Be forrás esetén 
а Si28 megszólalásával is számolnunk kell. Másik előnye a 252(7/ forrásnak a 
nagyobb neutronhozam (4,4 X Ю9 n sec/ Ci). 252Cf alkalmazása esetén az aktivi
tás szintje az alumínium-tartalommal arányos. A 8. ábrán néhány fúrásból 
vett magminta-elemzés és az aktivációs szelvény közötti összefüggést mutatjuk 
be. A továbbiakban szükségesnek tartjuk a fúrólyuk hatásának vizsgálatát, 
valamint a kalibrációs görbe pontosítását és az eredmények hibahatárának 
meghat ároz ását.

7. ábra. Mérések bauxit modellben 
Puc. 7. Измерения в модели из боксита 

Fig. 7. Measurements in bauxit model
I источник 252C2 с парафиновым экраном 

толщиной 25 мм 
II источник 210Ро-Ве без экрана

I 252Cf with 25 mm paraffin sreening 
II 210Po —Be without sccreening

8. ábra. Az aktivációs gamma-sugárzás és az 
A /20 3 tartalom kapcsolata 

Puc. 8. Связь между активационным гамма 
излучением и содержанием А120 3 

Fig. 8. Connection between activation gamma 
radiation and A120 3 content
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Mint már bevezetőnkben is említettük, az ipar számára elsődleges az AljSi 
hányados meghatározása. Ennek érdekében intézetünkben modell-kísérleteket 
végeztünk. Kiindulási alapunk az volt, hogy az A l21, ill Ä 28-tol származó 
aktiválások szétválasztására az ad lehetőséget, hogy az 1. reakciónál radiációs 
gammasugárzás keletkezik, míg az 5. reakciónál radiációs gamma-sugárzás nem 
jön létre. A neutron-aktiválást gyors neutron-forrással és termikus neutron
forrással egyaránt elvégeztük. Mindkét esetben mértük a radiációs gamma-su
gárzást. A termikus neutron-forrást a 252G/ paraffin-árnyékolásával állítottuk 
elő. Gyors neutronokat kibocsátó forrás hatására az Al27 is, meg a Si28 is 
aktiválódik, mert mint már említettük, a fúróiszap és bauxit hidrogéntartal
mának fékező hatására a gyors neutronok egy része termikussá válik 

A fentiek figyelembevételével a következő egyenletrendszer írható:

Agy bomi — a gyors тг-forrás hatására létrejövő aktivitás 
A t bomi — a termikus тг-forrás hatására létrejövő aktivitás 
AgyAi — a gyors neutronforrás termikussá fékeződött neutronjai által 

gerjesztett aktivitás,
Agy gj — a gyors neutronforrás 3,9 MeV  küszöbenergiájú neutronjai 

által gerjesztett aktivitás,
Ngу rád — a gyors neutronforrás (termikussá fékeződött) neutronjai

által keltett radiációs gamma-sugárzás 
N-t rád ~  a termikus neutronforrás által keltett radiációs gamma- 

sugárzás.

egyenlőtlenség csak homokban végzett méréseinkre teljesült. Ennek oka az, 
hogy a radiációs gamma-sugárzást — a forrás közvetlen hatásának kiküszö
bölése érdekében — a forrás felett 60 cm-re regisztráltuk. Emiatt a sugárforrás
ból kilépő gyors neutronok a forrástól távol, a detektor közelében lassulnak le 
és fogódnak be, viszonylag erős radiációs gamma-sugárzást okozva, a forrástól 
távol felaktiválódott atomok bomlási sugárzása pedig nem jut el a forrás helyébe 
tett detektorba. A (2) egyenlőtlenség feltehetően akkor teljesülne, ha a radiációs 
gamma-sugárzás és a bomlási sugárzás mérése ugyanabban a pontban történne. 
Egy ilyen szondarendszer megvalósítása megoldható lenne.
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A termikus neutron-forrás által keltett radiációs gamma-sugárzás, illetve a 
gyors neutronforrás termikussá fékeződött neutronjai által keltett radiációs 
gamma-sugárzás az Al koncentrációval, míg a gyors neutronok aktivációs ha
tása a Si koncentrációval arányos.

Modellméréseink során a (1) egyenletrendszerből következő



A bauxitban az Alf Si hányados meghatározásának másik lehetősége az 1.,
3. és 5. reakciók felhasználásán alapszik. Az A l9 * * * * * * * * * * * * * * * * * 9 * * * * * * * * * * * * * * * * * 27 (n ,p) Mg27 reakció 14 MeV- 
es neutronokat kibocsátó neutron-generátor alkalmazása esetén játszódik le. 
Az Al/Si hányados meghatározása a következőképpen történik. Neutron- 
generátorral folyamatos szelvényezésnél felaktiválódik a bauxit, majd a 
T =  2,3 perc, ill . T = 9,45 perc felezési időnek megfelelő optimális távolságra 
elhelyezett detektorral mérjük a két komponens intenzitását. A T — 2,3 perc 
felezési idejű komponensre írhatjuk:

A ng boml 2,3 — ^ n g  Al 2,3 +  ^4ngSi 2,3 >

ahol A ngAi 2,3 illetve A ngSi2,3 az A l28 izotóp bomlásának az Al27-től, ill a 
Äi28-t01 származó része. A létrejövő aktivitás 2,3 perces felezési idejű komponen
sének az A /27-től származó része az Al koncentrációval, az £ i28-tól származó 
része a Si koncentrációval arányos:

-Ang Ai2,3 =  Ci [Al]; A ngSi2,3 = C2 [Si] .
A 9,45 perces felezési idejű komponens szintén az Al koncentrációval ará

nyos:
A ng Al 2,3 — C3 [ Al] .

A két különböző felezési idejű komponens hányadosát képezve kapjuk:

A-ng boml 2,3 _  g J A lj+ C J S i]  _  f i  | C2 [Si] _ A B [Si]
^ngA.9,45 <?3[A1] <?3 C3 [Al] [Al] '

Tehát a két komponens és a Si/Al viszony között lineáris összefüggés áll 
fenn. Az A és В konstansok ismert összetételű bauxitokon történő mérésekkel 
határozhatók meg.

9. ábra. Mérések bauxit modellben neutron generátorral 
Puc. 9 . Измерения нейтронным генератором в 

модели из боксита
Fig. 9. Measurements on bauxite model with a 

neutron generator
I -  период полураспада T =  3,4 мин.

II -  период полураспада Т =  3,7 мин.
III -  период полураспада Т =  3,55 мин.
IV -  период полураспада Т =  2,3 мин.
V -  период полураспада Т =  10,0 мин.

I half life time Т =  3,4 min
II half life time T =  3,7 min

III half life time T =  3,55 min
IV  half life time T =  2,3 min

V half life time T =  10 min

Modell mérésünk során a bau xitos neutron-generátorral aktiválva a kapott
lebomlási görbe egy kb. 2,3 perces és egy kb. 10 perces felezési idejű kompo
nensre bontható (9. ábra). A kb. 10 perces komponens megjelenése azt mu
tatja, hogy a neutron-generátor 14 M eV  energiájú neutronjai a 3. reakció
szerint aktiválják az A l27-et. Ez egyben a Si28 aktiválódását is valószínűsíti és
így a fenti módszerrel lehetővé válik a Si/Al hányados meghatározása.

A neutron-generátor beszerzése, illetve bérbevétele folyamatban van, így
rövidesen elkezdhetők a terepi kísérletek a fenti módszer alkalmazására.
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