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241 kőzetminta urán-, tórium- és káliumkoncentrációját határoztuk meg laboratóriumban félvezető detektoros 
gamma-spektrometriával. A kőzetek hőtermelését a radioaktív elemek koncentrációjából számítottuk. A minták 
többsége mészalkáli sorozatba tartozó neogén vulkáni kőzet és neogén alkáli bazalt volt. Kivételt képeztek a 
szarvaskői ofiolitok és néhány hidrotermálisán átalakult kőzet. Az oflolitokban az U-, Th- és K-koncentráció rendre 
0,04 ppm, 0,3 ppm és 0,07%. Hőtermelésük elhanyagolható (0,04 pW/т3). Az alkáli bazaltok és andezitek U-, Th- 
és K-koncentrációi rendre 1,9 ppm, 9,1 ppm és 1,6%, amely megegyezik az átlagos kontinentális kéregre jellemző 
értékekkel. Tehát a hőtermelésük is átlagos (1,4 pW/т3). A neogén alkáli bazaltokban található viszonylag magas 
U-, Th- és K-koncentráció arra utal, hogy képződésükkor a köpeny parciális olvadásának mértéke alacsony volt, és 
a nem kompatibilis radioaktív elemek az olvadékban dúsultak. A dácitok és riolitok esetén az U-, Th- és K- 
koncentráció rendre 3,7 ppm, 17,4 ppm és 3,3%. Tehát kb. kétszer annyi hő termelődik bennük (2,7 pW/т3), mint 
az átlagos kontinentális kéregben. Azonban még ez az érték is nagyon alacsony, így a neogén vulkáni kőzetekben 
termelődő hő nem okoz hibahatáron túl kimutatható hőáram-anomáliát. A Keleti-Kárpátok vulkáni íve mentén 
tapasztalható magas hőáram egyértelműen a nemrég véget ért (20e év) vulkáni működés eredménye. A Nyugati- 
Kárpátok vulkáni íve mentén megfigyelt magas hőáram valószínűleg magas kéreg és/vagy köpeny litoszféra 
hőmérséklet következménye.

L. Lenkey, G. Surányi: Study of heat production of Neogene volcanic rocks from Hungary

U, Th and К concentrations o f 241 rock samples were determined in laboratory by gamma spectrometry using 
HPGe detector. Heat production o f rocks was calculated from the concentrations o f radioactive elements. Samples 
were collected from neogene calc-alkaline volcanic rocks and neogene alkaline basalts. Exceptions are the 
ophiolites from Szarvaskő and some hydrothermally altered rocks. U, Th and К concentrations in ophiolites are 
0,04 ppm, 0,3 ppm and 0,07%, respectively. The heat production o f ophiolites can be neglected (0,04 pW/т3). U,
Th and К  concentrations in alkaline basalts and andesites are 1,9 ppm, 9,1 ppm and 1,6%, respectively, which are 
equal to the average concentrations in the continental crust. Therefore, their heat production is average 
(1,4 pW/т3). The high concentrations o f radioactive elements (compared to e.g. ophiolites) in alkaline basalts can 
be explained by low degree o f partial melting. During melting the incompatible elements enriched in the melt. 
Dacites and rhyolites contain U, Th and К in concentrations 3,7 ppm, 17,4 ppm and 3,3%, respectively. Their heat 
production (2,7 pW/т3) is about double o f the continental crust. However, this value is still low to cause detectable 
heat flow anomalies above the error limit. The high heat flow along the volcanic chain in the Eastern Carpathians 
is caused by the recent volcanism (ceased 20 ka ago). The high heat flow along the volcanic chain in the Western 
Carpathians is probably generated by high temperatures in the lower crust and/or upper mantle.

Bevezetés
A Föld felszínén mérhető hőáramsűrűség — a további

akban hőáram — a földköpenyből a kéregbe lépő 
hőáramból és a kéregben radioaktív bomlással termelődő 
hőből tevődik össze, amennyiben eltekintünk a kéregben 
helyenként előforduló advektív hőtranszporttól, amely 
módosítja a kéregben a hőmérséklet-eloszlást (pl. vulkáni 
intrúziók, rétegvízáramlás). A kőzetek hőtermelését a ben
nük található urán, tórium és kálium koncentrációja hatá
rozza meg [Rybach  1988]. A magyarországi kőzetek hő
termeléséről keveset tudunk. A 60-as, 70-es években az 
uránkutatáshoz kapcsolódóan végeztek légigamma- 
méréseket [Zelenk a  2000], ezek azonban nincsenek (mint 
utólag kiderült) abszolút értékre helyesen kalibrálva. A 
MÉV kutatói felszíni kőzetmintákat is gyűjtöttek és labora
tóriumi méréseket is végeztek, azonban csak azokat a kőze
teket mérték, melyekben az U és Th koncentrációja maga
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sabb volt az átlagnál. A jelen kutatás keretében a magyar- 
országi neogén vulkáni kőzeteket vizsgáltuk, mert a mag
más és vulkáni kőzetekben — különösen a szilíciumban 
gazdag kőzetekben — magas a radioaktív elemek koncent
rációja [Ca stor , H enry  2000; Chiozzi et al. 2003] és 
kíváncsiak voltunk, hogy az ezekben a kőzetekben terme
lődő hő milyen mértékben járul hozzá a vulkáni ív mentén 
megfigyelhető magasabb hőáramhoz (7. ábra). 241 kőzet
minta radioaktív elemtartalmát mértük meg és számítottuk 
ki a hőtermelését. A minták többsége neogén vulkáni kőzet 
volt, de előfordult Vardar-óceáni aljzatból származó ofiolit 
(bazaltláva és amfibolit Szarvaskőről), valamint néhány 
üledékes és hidrotermálisán átalakult kőzet is.

Mérési módszer
A kőzetminták radioaktív elemtartalmát félvezető detek

toros gamma-spektrometriával (HPGe detektor, CAN
BERRA) határoztuk meg. A kőzetmintákat porítottuk, majd 
640 cm3-es, légmentesen záródó alumínium Marinelli 
edénybe töltöttük. A mintákat a mérés előtt 3 hétig pihen
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tettük, míg biztosan beállt a radon elillanása miatt meg
bomlott radioaktív bomlási egyensúly. A mérőrendszert a 
mintákkal azonos geometriájú, a Mecsekére Rt. által készí
tett egyensúlyi U, Th és К etalonokkal hitelesítettük. A 
mérés és kiértékelés során az uránkoncentrációt az 235U, 
valamint a 234Th és a 234mPa vonalaiból határoztuk meg. 
Meghatároztuk a Ra koncentrációját is a 226Ra és leány

elemeinek vonalaiból, melyet egyensúlyi urán-ekvivalens 
(eUe) egységben adtunk meg.

Ellenőrzésként és összehasonlításként 18 mintát leméret
tünk a Georadis s.r.o. (Geofyzika Bmo egykori radiometri
ai részlegének) laboratóriumában. Az eredmények a szórá
sokon belül megegyeznek az általunk kapott eredmények
kel.

1. ábra. A Pannon-medencének és környékének hőárama [Lenkey et al. 2002 után]. A vastag vonalak a pre-neogén kőzetek kibúvásait, 
a flisés a molassz övét jelölik. A felszínen található neogén mész-alkáli vulkáni kőzetek elterjedését sávozás jelöli. A mintavételi 

helyeket a keresztek mutatják. Burg: Burgenland, Ka-Baf: Kisalföld-Balatonfelvidék, В : Börzsöny, V: Visegrádi-hg., Cs: Cserhát,
N : Nógrád, M: Mátra, Bü: Bükkalja, T: Tokaj-hg. A térképen való jobb eligazodás végett még két nevet a térképre tettünk,

BM: Bécsi-medence, EK: Erdélyi-középhegység

Fig. 1. Heat flow map of the Pannonian basin and the surrounding areas [after Lenkey et al. 2002]. Contour interval is 10 mW/m2. 
Thick lines denote the boundaries of the Carpathian molasse and flysch belts, the outcrop of the pre-Neogene rocks. Neogene 

calc-alkaline volcanic rocks on the surface are indicated by stripped area. Locations of samples are shown by crosses.
Burg: Burgenland, Ka-Baf: Little Hungarian Plain-Balaton Highland, B: Börzsöny Mts., V: Visegrád Mts., Cs: Cserhát Hills,

N: Nógrád Hills, M: Mátra Mts., Bü: Southern slopes of Bükk Mts., T: Tokaj Mts. For better orientation in the map we put two more
geographical names BM: Vienna basin, EK: Apuseni Mountains

Módszertani vizsgálatok
1) Az 238U bomlási sorában egyensúlyban van-e az U és a
Ra?

Alacsony U koncentrációknál (U < 1 ppm) a mért U- 
koncentráció kisebb, mint az egyensúlyi urán-ekvivalens 
Ra-koncentrációja. Ez valószínűleg abból fakad, hogy az

U-koncentráció meghatározása kevésbé pontos, mint a Ra- 
koncentráció meghatározása, mert az U meghatározásához 
használt izotópok alacsony energián sugároznak és a vona
lak intenzitása alacsony. Ezért kis koncentrációk esetén az 
U-koncentráció valószínűleg alulhatározott. Ilyenkor bom
lási egyensúlyt feltételezve az eUe Ra-koncentrációt kell 
elfogadni. Nagyobb U-koncentrációknál az ép kőzetek 
esetében az U és Ra koncentrációja hibahatáron belül meg
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egyezik. Azok a minták, melyekben az U/Ra arány szigni
fikánsan eltér 1 -től, kivétel nélkül valamilyen átalakulást 
szenvedett kőzetből származnak.

2) Egy helyről (feltárás, hegyoldal, tanúhegy) származó 
azonos kőzetfajták U-, Th- és K-koncentrációja mennyire 
változik?

A kérdés eldöntésére több feltárásból szúrópróbaszerűen 
vettünk kettő vagy több mintát, különösen akkor, ha a kő
zetek valamilyen jellemzőjében, pl. színében, szövetében 
eltérés mutatkozott. 23 ép kőzetmintapár (helyenként 
triplet) esetén az átlagos eltérés az U-, Th- és K-koncentrá- 
cióiban rendre 0,4 ppm, 1,1 ppm és 0,4%-nak adódott. 
Ekkora „geológiai bizonytalanság” jellemzi a mérési ered
ményeket. A hidrotermálisán vagy egyéb módon átalakult 
kőzetek kis távolságon belül is sokat változhatnak, ezért az 
átalakult kőzeteket külön vizsgáltuk. Átalakult kőzetek 
esetén az U, Th és К koncentrációiban az átlagos eltérés 
rendre 0,8 ppm, 2,3 ppm és 1,6% volt.

3) Az időjárásnak kitett kőzetekben változik-e az U-, Th- és 
K-koncentráció ?

A mintákat „üdeségük” (időjárásnak kitettségük) szerint 
három osztályba soroltuk; A: működő kőfejtőből származó 
„friss” minta, В: felhagyott kőfejtőből származó minta, C: 
természetes feltárásból, sziklafalból származó minta. 
Mindegyik mintánál törekedtünk arra, hogy a minták 
szemmel láthatóan üdék legyenek. Minden mintában mér
tük a csernobili balesetet követően a levegőből kiülepedett 
137Cs aktivitáskoncentrációját is. A I37Cs néhány В és C 
kategóriás mintában kimutathatósági határ felett volt, je
lezve, hogy a csapadék a kőzetbe is beszivárgott. Meg
különböztettük még a hidrotermálisán átalakult kőzeteket 
(zeolitok, kvarcosodott kőzetek).

Eredmények
A 2. ábrán a Th és а К látható az eUe Ra függvényében. 

Mivel a vizsgált kőzetekben az U és a Ra átlagban bomlási 
egyensúlyban van, és a Ra mérési hibája kisebb, ezért a 
közvetlenül meghatározott U helyett az eUe Ra-t tekintettük 
az U koncentrációjának. Az ép vulkáni kőzetekben az eUe 
Ra-, Th- és K-koncentrációja közelítőleg egyenes arányban 
van egymással. Ugyanezt az összefüggést kapta C h io z z i, 
Pa s q u a l e , V e r d o y a  [2002] és C h io zzi et al. [2003] a 
Lipari-szigetek vulkáni kőzeteinek vizsgálatakor, azzal az 
eltéréssel, hogy a Lipari-szigetek adataira illesztett egyenes 
meredeksége kisebb. A 2. ábra, valamint az adatokra illesz
tett egyenesek paraméterei szerint nincs lényeges különbség 
az А, В és C osztályokba tartozó kőzetek közt. Tehát ha egy 
kőzetminta üde, akkor lényegtelen, hogy a mintát egy műkö
dő kőfejtőből vagy az időjárásnak kitett sziklafalból gyűjtöt
tük. A lineáris trendtől némileg eltér a gleichenbergi 
trachiandezit eUe Ra-, Th- és K-koncentrációja (legmaga
sabb eUe Ra-koncentrációjú utolsó 2 pont a 2. ábrán), mert 
az eUe Ra-koncentráció magasabb, mint a Th- és K- 
koncentráció alapján várható lenne. A lineáris trendtől eltér
nek a hidrotermálisán vagy valamilyen más módon átalakult 
kőzetek. A Th-Ra diagramon az eltérés nem kiugró, sok 
átalakult kőzet Th-Ra-koncentrációja beleillik a trendbe, de 
a K-Ra diagramon az eltérés jelentős. A magas K-

koncentráció különösen jellemző a K-metaszomatizált kőze
tekre (Károlyfalva-Rudabányácska környéke, Tokaj-hg.) 
[ZELENKA 2000], de vannak olyan kőzetek is, melyekből 
szinte teljesen eltávozott a K. Az üledékek, metamorfltok 
szintén kilógnak a lineáris trendből.

2a. ábra. Th-koncentráció az egyensúlyi urán-ekvivalens Ra- 
koncentráció függvényében. A: működő kőfejtő, В : felhagyott 

kőfejtő, C: természetes feltárás, X: hidrotermálisán v. más módon 
átalakult kőzetek

Fig. 2a. Th concentration as a function of equilibrium uranium- 
equivalent radium (eUe Ra) concentration. A, В and C are quality 
ranks of samples from the viewpoint of weathering. A: samples 

from a quarry in operation, В : samples from a quarry stopped opera
tion few decades ago, C: samples from natural outcrops, X: altered 

rocks (e.g. hydrothermally altered, K-metasomatised rocks)

2b. ábra. K-koncentráció az egyensúlyi urán-ekvivalens Ra 
függvényében. A jelmagyarázatot lásd a 2a. ábránál

Fig. 2b. К concentration as a function of eUe Ra concentration. 
For explanation of symbols see Fig. 2a
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A 3. ábrán kőzetfajta és hegység szerinti bontásban 
mutatjuk be az eredményeket. A Th-Ra diagramon a 
növekvő koncentrációk irányában 4 csoportot lehet meg
különböztetni: 1 ) ofiolit sorozatba tartozó párnalávák és 
amfibolit, 2) alkáli-bazalt, piroxén-andezit, andezit cso
port, 3) dácitok, 4) riolitok. A legszélesebb koncentráció
tartományt érdekes módon a bazaltok ölelik fel. A legala
csonyabb koncentrációt az ofiolitokban lehet mérni, mert 
ezek az óceánközépi hátságnál a kimerült felső köpenyből 
keletkeztek. A Balaton-felvidéki, kisalföldi és nógrádi 
bazaltok Th- és Ra-koncentrációja megegyezik a piroxén- 
andezitekre és andezitekre jellemző értékkel. A legmaga
sabb koncentrációkat a burgenlandi bazaltokban mértük, 
melyeket Th- és Ra-tartalom szempontjából a dácit cso
portba lehet sorolni. (Pl. a Gleichenbergtől D-re található 
bazaltra jellemző értékek; Th: 18 ppm, Ra: 3,8 ppm, 
K: 2,5%.) Kilógnak még az általános csoportbeosztásból a 
börzsönyi andezitek, melyek közelebb vannak a dácit 
csoporthoz, mint az andezit csoporthoz és a mátrai dáci
tok, melyek a riolit csoportba tartoznak és azon belül is a 
legmagasabb átlagos Th- és Ra-koncentrációval jel
lemezhetők. 3b. ábra. A neogén vulkáni kőzetek (kivéve Szarvaskő) К és 

eUe Ra-koncentráció átlagai hegység szerinti bontásban

3a. ábra. A neogén vulkáni kőzetek (kivéve Szarvaskő) Th és 
eUe Ra koncentráció átlagai hegység szerinti bontásban

Fig. 3a. Average Th and eUe Ra concentrations of different rocks 
types of the different regions. For location of the regions 

see Fig. 1

A K-Ra diagramon a csoportok között az elkülönülés 
nem olyan éles. K-koncentráció szempontjából folyamatos 
az átmenet a bazaltok, piroxén-andezitek, andezitek, 
dácitok és riolitok közt. A riolitok csak a Ra-koncentráció 
alapján különülnek el a dácitoktól. Az alkáli-bazaltok egy
séges 1,75% K-koncentrációval jellemezhetők, amely közel 
van az andezitekre jellemző értékhez és átmenetet képez a 
piroxén-andezitekre és a dácitokra jellemző értékek között. 
Természetesen a pámalávák jól elkülönülnek a K-Ra diag
ramon is.

Fig. 3b. Average К and eUe Ra concentrations of different rocks 
types of the different regions. For location of the regions 

see Fig. 1

A különböző neogén vulkáni kőzetekre jellemző átlagos 
U-, Th- és K-koncentrációkból kiszámoltuk a kőzetek hő
termelését (1. táblázat). Az átlagos kontinentális hőáram a 
kőzetek hőtermelése miatt akkor növekszik meg, mikor a 
kőzetek hőtermelése nagyobb, mint az átlagos kontinentális 
kéregé [UNSCEAR 2000]. A táblázatból látható, hogy a 
neogén vulkáni kőzetek közül csak a dácitok és riolitok 
hőtermelése nagyobb az átlagos kontinentális kéregre jel
lemző értéknél, de nem számottevő mértékben. Kiszámol
tuk azt is, hogy 10 mW/m2 többlet hőáramhoz kb. 10 km 
vastag dácit vagy riolit réteg kell. A Pannon-medencében 
nem fordul elő dácit vagy riolit ilyen vastagságban, ezért 
kijelenthetjük, hogy a neogén vulkáni kőzetek hőtermelése 
nem okoz hőáram anomáliát.

1. táblázat. A Magyarországon található neogén vulkáni kőzetek 
átlagos hőtermelése. A: térfogati hőtermelés, AA: a kontinentális 
kéreghez viszonyított többlet hőtermelés, D: annak a rétegnek a 

vastagsága, amely 10 mW/m2 hőáram többletet okoz

Table L  Average heat production of Neogene volcanic rocks in 
Hungary. A: volumetric heat production, hiba: standard deviation, 

AA: surplus heat production relative to the average continental 
crust, D: thickness of a layer, which results in surplus heat flow of 

10 mW/m2, kont. kéreg: average continental crust

A Kárpátok belső oldalán található neogén vulkán ív 
mentén megfigyelhető (10-30 mW/m2) hőáram-anomáliát
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ezért valószínűleg a magas alsókéreg- vagy köpeny
hőmérséklet okozza. A magas hőmérsékletet ugyanaz a 
geodinamikai folyamat (szubdukció, extenzió, a lebukott 
lemez leválása) eredményezhette, amely a vulkáni tevé
kenységet is inicializálta, és ez a magas hőmérséklet még 
nem csengett le teljesen.

Következtetések
1) 241 kőzetminta gamma-spektrometriás mérésével átfogó 

képet kaptunk a hazai neogén vulkáni kőzetek U-, Th- és 
K-koncentrációjának eloszlásáról. A vulkáni kőzetekben 
az U, Th és К közelítőleg egyenes arányban áll egymás
sal. A Th/U arány 4,2, ami összhangban van az átlagos 
kontinentális kéregre vonatkozó becsléssel (Th/U=3-5), 
[Pa u l , W h it e , T u r c o t t e  2003]. A  működő kőfejtőből, 
felhagyott kőfejtőből és természetes feltárásból szárma
zó kőzetek ugyanezt a lineáris trendet követik. Tehát az 
időjárás nincs hatással a koncentrációkra, feltéve, hogy 
üde mintát sikerült gyűjteni. A hidrotermálisán vagy 
más módon átalakult kőzetek, üledékes és metamorf kő
zetek nem illeszkednek ebbe a lineáris trendbe.

2) Az U, Th és К koncentrációja a hazai neogén bazaltok
ban ugyanannyi, mint az andezitekben. Ez arra utal, 
hogy a bazaltok képződésekor ezek az elemek az olva
dékban dúsultak és a parciális olvadás mértéke alacsony 
volt. Az andezitek és dácitok radioaktív izotópjainak 
koncentrációja közel azonos a Lipari-szigetek hasonló 
kőzeteiben mért koncentrációkkal [Ch io z z i, P a s q u a l e , 
V e r d o y a  2002]. A riolitok U-, Th- és K-koncentrációja 
az Égei-tengeri riolitokéra hasonlít [Z e l l m e r , T u r n e r , 
H a w k e s WARTH 2000], bár más területekkel (Lipari- 
szigetek, Ny-USA) összehasonlítva a koncentráció 
alacsony.
3) Az U-, Th- és K-koncentrációból számított hőterme
lés a bazaltok és andezitek esetén megegyezik az átla
gos kontinentális felső-kéreg hőtermelésével, dácitok 
és riolitok esetében meghaladja azt. Azonban dácit és 
riolit Magyarországon nem fordul elő nagy vastagság
ban, így a hazai neogén vulkáni kőzetek az átlagos 
kontinentális kéregnél nagyobb mértékben nem járul
nak hozzá a felszíni hőáramhoz. A Nyugati-Kárpátok 
belső vulkáni íve mentén megfigyelhető magasabb 
hőáram valószínűleg az alsó kéregben vagy köpenyben 
uralkodó magasabb hőmérsékletnek a következménye. 
A Keleti-Kárpátok vulkáni ívének magasabb hőárama a 
fiatal vulkáni működés és az utóvulkáni tevékenység 
eredménye.

4) A tokaji és mátrai mérési eredményeinket fel lehet hasz
nálni a 60-as években készült légigamma-mérések kalib
rálására. Ezáltal nagyobb területeken ismerjük meg a 
kőzetek és a talaj radioaktív izotóp koncentrációját, 
amiből pl. számítható a lakosságot a kőzetekből és a ta
lajból érő sugárterhelés mértéke. Az U-koncentráció

adatokat talajminták mérésével kiegészítve a későbbiek
ben fel lehet használni a lakóterekben felgyülemlő radon 
koncentrációjával történő összehasonlításra.
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