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Az Atommagkutató Intézet, rövidebb
nevén Atomki, az Eötvös Loránd
Kutatási Hálózat tagja Debrecenben.
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tudományos kutatások eredményeihez
és a hazai tudományos kultúra
fenntartásához.
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IZOTÓP KLIMATOLÓGIAI
ÉS KÖRNYEZETKUTATÓ
KÖZPONT

Multikollektoros induktív
csatolású plazmaionforrású tömegspektrométer
(MC-ICPMS)

A Debrecenben működő Atomki alapfeladatai az atom-,
mag- és részecskefizikai alapkutatások és az eredmények
alkalmazása

A projekt keretében megalapuló új
Izotóp Klimatológiai és Környezetkutató Központ témaköre hagyományosan
azokat az interdiszciplináris kutatásokat öleli fel, ahol a klasszikusan értelmezett fizikai módszerek más társtudományágakkal (geológia, hidrológia, légkörtan, biológia, történelem és
környezetvédelem) együtt alkalmazva
érhetik el céljukat.
A kapcsolódó tématerületek általában
természetes módon egy-egy nagyobb
műszercsoport, egy-egy konkrét metodikai módszer köré szerveződve jelennek meg. A vizsgált különböző fluidumok (kőzet – víz – levegő – élővilág
– civilizáció) működésének megértése
csak egymásra hatásukat figyelembe
véve végezhető el hatékonyan, így
az Atomkiban együttesen jelen lévő
módszerek, témák koncentráltsága nyilvánvalóan nagyban segíti azok egyéni
sikereit is.
11

Az intézet környezetfizikai kutatásainak
jelentőségét és az ebben dolgozó kutatócsoportjainak eredményeit mutatja,
hogy a Nemzeti Kutatási Infrastruktúra
Felmérés és Útiterv (NEKIFUT) Projektben az Atomki nyolc különböző környezetfizikai kutatási infrastruktúráját
egybe foglaló Atomki HEKAL csoportos
infrastruktúra 2010-ben megkapta a
stratégiai jelentőségű kutatási infrastruktúra (SKI) minősítést.
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KLIMATOLÓGIAPALEOKLIMATOLÓGIA

Csontok radiokarbon
kormeghatározása

Földtörténetünk során az éghajlat is folyamatosan változott,
de kevés olyan része van az antropogén tevékenységeknek,
melyek közvetve vagy közvetlenül ne befolyásolnák az időjárási
jelenségeket, és az éghajlat módosulásait.

Ezért napjainkban egyre fontosabbá Információkkal látnak el bennünket
például a földi szénciklus változávált a klíma- és paleoklíma-kutatás,
sairól, az extrém kozmikus sugárhogy minél jobban megismerjük és
megértsük a múlt éghajlatváltozázásokról, az elmúlt 15 000 év
sainak lefolyását és ok-okozati ösz- klíma- és csapadékviszonyairól,
szefüggéseit. A pontos dokumentá- eljegesedési periódusokról. Ezen
lásuk nagyban hozzájárul az egykori kutatások mind új távlatokat nyitnak a tudomány és a társadalom
őskörnyezet rekonstruálásához.
A különböző nyílt és zárt rendszerek együttműködéséhez.
részletesebb ismerete a napjainkban egyre szélsőségesebb időjárási
viszonyokat okozó globális klímaváltozásról ad elengedhetetlen
tudást. A bioszféra egyes anyagaiban (pl. faévgyűrűk, tavi üledékek,
barlangi karbonátos képződmények,
eltemetett paleotalajok, csontok)
kiválóan megőrződtek az ősklíma
bizonyos jegyei.
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1.1

A LÉGKÖRI ÜVEGHÁZHATÁSÚ GÁZOK
ÉS SZÉNTARTALMÚ AEROSZOL VIZSGÁLATA

KLIMATOLÓGIA-PALEOKLIMATOLÓGIA

Célunk az egyes összetevők meghatározó forrásainak és azok arányainak
felderítése, a fosszilis szén terhelés
megállapítása és többéves idősorok
alapján a változási folyamatok felderítésé, s azok regionáis és kontinentális
skálán való értelmezése (Ábra 1.1).
A projekt keretében nagyérzékenységű
mérőrendszerek kerülnek telepítésre,
újszerű izotópanalitikai módszereket

Ábra 1.1:
A légköri CO2 tartalom
emelkedése 6 éves idősor
alapján, városi (Debrecen)
és vidéki (Hegyhátsál:
HHS) környezetben, és a
svájci Alpok levegőjében
(JFJ) (forrás: Major István,
IKER)
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FAÉVGYŰRŰ IDŐSOROK IZOTÓPOS
VIZSGÁLATA

A földi szénciklus változásainak felderítésére és megértéséhez faévgyűrű
sorozatok több ezer évre visszamenő
nagypontosságú szénizotópos vizsgálatait használjuk. A fák évgyűrűi hiteles
lenyomatait őrzik a légköri szén természetes izotópösszetétele megváltozásainak, úgy a stabil izotópok (12C és
13
C), mint a kozmogén radiokarbon (14C)
tekintetében (Kép 1.2).
A természetes izotópok hosszú idősoraiban megfigyelhető tendenciózus,
epizodikus illetve ugrásszerű elmozdulások és ingadozások a regionális és
globális szén-ciklus változásairól árulkodnak, valamint fontos idő-bélyegeket
jelentenek a radiokarbonos kormeghatározás alkalmazásai számára is (Ábra 1.2).
Ezen vizsgálatokkal olyan nemzetközi
együttműködésben zajló kutatásokhoz
is csatlakozunk résztvevőként, melyek
célja az elmúlt 5000 évben lezajlott
extrém kozmikus sugárzási szint

Kép 1.1:
Az IKER Központ területén
(Debrecen) működő légköri
üvegházgáz mérő állomás
(fotó: Molnár Mihály, IKER)

dolgozunk ki és alkalmazunk. A kutatás
a légköri 13C és 14C izotópos vizsgálatok körét kiterjeszti a CO2 mellett más
egyéb releváns széntartalmú légköri
összetevőkre, mint a metánra és az
aeroszolra is.

ingadozások felderítése a légköri szénizotópok változásai alapján. Az európai
területeken túl, többek között a sarkköri környezetre is koncentrálva, illetve a
déli félteke nagyobb szélességi köreiről
származó fák évgyűrűinek párhuzamos
mérésével a kiugró kozmikus események hatásának földrajzi kiterjedését
is vizsgáljuk.

KLIMATOLÓGIA-PALEOKLIMATOLÓGIA

A kutatás célja a főbb légköri üvegházhatású gázok (szén-dioxid, metán,
szén-monoxid), valamint a jelentős
egészségügyi és klimatikus hatással
bíró széntartalmú aeroszol mennyiségi és izotópos vizsgálata különböző
települési környezetek és háborítatlan
háttér területek esetén. Mindezt nagyfelbontású hosszú megfigyelési periódusú terepi folyamatos mérésekkel és
mintavétellel, a minták laboratóriumi
elemzésével, majd a mérési eredmények
értelmezésével és légköri terjedési
modellek kidolgozásával (Kép 1.1).

1.2

Kép 1.2:
Faévgyűrűk szeparálása
az izotópos mérésekhez
(fotó: Grynaeus András)

Ábra 1.2:
Kr.u. 1035-1067 között
nőtt faévgyűrűkből mért
kozmogén 14C szint változások (forrás: Timothy Jull,
IKER)
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TAVAK, TAVI ÜLEDÉKEK,
TŐZEGLÁPOK RÉTEGSORAINAK
ÉS FEJLŐDÉSTÖRTÉNETÉNEK VIZSGÁLATA

Kép 1.3:
Tőzeglápi fúrásmag
a Csomád-hegységben
(Keleti-Kárpátok) található Mohos-tőzeglápon
(fényképezte Hubay K.).

A kutatás során az utolsó 15 000 év
klímatörténeti eseményeinek és az emberi
tevékenység hatásainak vizsgálatára
kerül sor magashegységek tavaiban
felhalmozódott üledék alapján.

A magashegységi tavak érzékenyen
reagálnak a klíma és a környezet
megváltozására, nyomot hagyva a tavi
üledék elem- és izotóp összetételében. A vízszint változásai, a vízgyűjtő
területen végbemenő talajképződési
folyamatok, talajcsuszamlások, lavinák
nyomai, valamint a vulkánkitörésekből
származó tefra szemcsék kimutathatók.
A vizsgálatok olyan területeket céloznak meg részletes geokémiai vizsgálatokkal, ahol már voltak korábban pollen
analitikai és radiokarbon vizsgálatok,
és a növénytakaró változásai ismertek
(Kárpátok), valamint eddig még nem
kutatott, de a globális klímarekonstrukciók szempontjából fontos területeket
jelentenek (pl. Balkán). Ehhez kapcsolódva a Keleti-Kárpátokban található
Mohos-tőzegláp rétegsorának különböző analitikai vizsgálatával az elmúlt
10 ezer év jelenségeit lehet feltárni
a kutatási téma keretein belül.
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Ábra 1.3:
A tőzegmohán végzett elemzések eredményei: a
szerves anyag akkumulációjánal mértéke (zöld körök),
a tőzegmoha cellulózának oxigén (sárga körök) és szén
(szürke körök) izotóp-összetétele. A grönlandi jég oxigén
izotóp-összetételével való összehasonlítást segíti
az alsó ábra (kék körök).

1.4

KARBONÁTOS KIVÁLÁSOK IZOTÓPOS
TERMOMETRIÁJA

Az édesvízből kivált, dominánsan abiogén karbonátok vizsgálatában történő
rutinszerű clumped izotóp termometriai
alkalmazások kiszélesítésével foglalkozik. Emellett a biogén karbonátok vizsgálata teljesen új alkalmazási területet
jelent. A gerincesek hallószervében
keletkező biogén CaCO3 képződményeket hallóköveknek (otolit) nevezzük.

KLIMATOLÓGIA-PALEOKLIMATOLÓGIA
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1.3

A képen egy késő miocén delta üledékből (Somló Formáció) egy bakonyalji
lelőhelyről gyűjtött lelt látható a külső
oldal (felső kép) felöli nézetben; és
hosszmetszetben (alsó kép). A késő
miocén otolitok komplex izotópgeokémiai elemzése alapján a késő miocén
Pannon-tó vízhőmérsékletét lehet
rekonstruálni.
További terület a tengeri és édesvízi
kagylók héjának vizsgálata, amellyel
100 éves időtartamon belül évszakos
eseményeket lehet vizsgálni. Üledékekben lévő biogén karbonátok nyomelem
(pl. Sr, Ba, Fe) és izotópvizsgálata (pl.
87
Sr/86Sr) alapján az Atlanti-medence
szubtrópusi régiójából származó, hos�szú életű Glycymeris sp. héjak esetében

a hőmérsékletre és a szárazföldi lehordás
intenzitásának változására lehet következtetni. Az ábra egy Madeira partjainál
gyűjtött recens Glycymeris sp. példány
1982 és 1989 közti héjnövekményben,
300μm lépésközzel, mintavételezett
aragonit szén- (kitöltött kör) és oxigén
(üres kör) stabilizotóp-összetételének
szezonális változását mutatja.
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BARLANGI KARBONÁT KÉPZŐDMÉNYEK
PALEOKLIMATOLÓGIAI ELEMZÉSE

A kutatás elsősorban a múltbeli klimatikus viszonyokat szeretné feltárni
(hőmérséklet, csapadékosság, vegetáció változása, különös események, stb).
A lézer ablációs MC-ICP-MS technika a
kormeghatározás eddig elérhetetlen
térbeli felbontását teszi lehetővé.

Ez és a clumped isotope technika
ötvözése a fluidumzárvány-elemzésekkel a múltbeli klímaparaméterek és a
csapadékszállítási irányok rekonstruálásának eddig fel nem tárt lehetőségeit
hordozza.

1.6

BARLANGI JÉGKÉPZŐDMÉNYEK ÉS SARKI
JÉGFÚRÁSOK ANYAGÁBA ZÁRT DETRITÁLIS
ANYAGOK ELEMZÉSE

A történelmileg jelentős ipari központok közeléből származó barlangi jégszelvényeken elemkoncentráció méréseket (Sr, Cr, Cu, Pb, Zn, Hg) és izotóp
elemzéseket (pl. Sr, Pb) terveznek első
ízben végrehajtani, amelyek segítenek
elkülöníteni a forrásterületeket, vagy
épp a feldolgozási technológiákhoz
köthető időbeli váltásokat.

Kép 1.6.1:
A képen a Dobsinai-jégbarlang jégblokkjának
oldalfalán feltáruló
szelvény mentén végzett
jégmintavétel látható.

A mintavétel célja a trícium aktivitás
elemzése a jéglerakódás kronológiájának meghatározásáért és a higany
koncentráció elemzése. A nyomelemvizsgálatok mellett a víz izotópelemzésével a múltbéli éghajlati változásokat,
főként a légkörzés regionális léptékű
változásait lehet meghatározni.
Lényegesen idősebb jégfelhalmozódások, találhatók a sarkvidéki területeken
(pl. Grönland). A grönlandi jégmagokból
származó utolsó eljegesedési maximum idején kiülepedett poranyag elemzésének fő célja a por lehordási területének pontosítása. Ehhez szükséges
a potenciális forrásterületek további
agyagásványtani és izotóp-geokémiai
(Sr, Nd és Hf) jellemzése, valamint új
mérések végzése a grönlandi jégből
származó ásványi porból, főként annak

KLIMATOLÓGIA-PALEOKLIMATOLÓGIA
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1.5

Hf izotóp összetételére fókuszálva
az új MC-ICP-MS berendezéssel.
A sarkvidéki jégminták a grönlandi jégtakaró ÉK-i részén mélyített NorthGRIP
(75.1 N, 42.32 W) jégfuratból származnak, melyeket a Niels Bohr Intézet
munkatársa Prof. Anders Svensson
bocsátott rendelkezésre. A jégminták a
jégfurat 1805.10-1829.85 m közötti,
a GICC05kormodell alapján kb. 24892
és 25640 évvel ezelőtti ülepedett
szakaszából származnak. Az eddigi
munka során agyagásványtani (XRD)
mérések készültek bizonyos pormintákon a Hf izotóp összetétel változások
ásványtani hátterének megértésére.
Továbbá egy új, ammónium-bifluoridos
eljárást dolgoztunk ki a porminták kémiai
roncsolására és oszlopkémiai előkészítésére az ezt követő Hf izotóp mérésekhez.
Kép 1.6.2:
Hafnium, stroncium
és neodímium elemelválasztás oszlopkromatográfiával, kationcserélő
gyantán.
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Ábra 1.5:
Az oxigén és szén stabilizotóp-összetételének
változása az SD1 cseppkő
növekedési tengelye
mentén.

Kép 1.5:
SD1 állócseppkő a
Samoska Dupka Barlangból
(Észak-Macedónia).

22

1.7

KLIMATOLÓGIA-PALEOKLIMATOLÓGIA
Ábra 1.7.2:
A legnagyobb jégkiterjedés idejére rekonstruált
gleccser a Bucura-völgyben
(Déli-Kárpátok).

1.8

A kutatási terület a Déli-Kárpátok és
egyéb magashegységek egykor eljegesedett területei (Ábra 1.7.1). A vizsgálat célja az utolsó eljegesedés és az
azt követő jégvisszahúzódás idő- és
térbeli folyamatinak megismerése és
megértése. A rekonstruált gleccserek
(Ábra 1.7.2). és az új kronológiai adatok
felhasználásával az egykori környezet
rekonstrukciója és a számszerű adatok
paleoklimatológiai alkalmazása.

ELTEMETETT PALEOTALAJOK KUTATÁSA

A kutatás célja a jégkor végi és a holocén kezdeti éghajlati és környezeti
változások rekonstrukciója. A vizsgálandó talajszelvények felbontása eléri az
évtizedes felbontást és összehasonlíthatóvá válik globális szelvényekkel
(Ábra 1.8). Cél a kiemelt minták üledékföldtani, pollen-analitikai, makrobotanikai, anthrakológiai és malakológiai vizsgálata is (Kép 1.8). A különböző fosszilis
leletanyagok felhasználásával, elsősorban a Mollusca héjak és tőzegminták
radiokarbon vizsgálata alapján a minták
korának meghatározása. Válogatott
másodlagos karbonátokon a „clumped”
izotóp módszer is alkalmazásra kerül.
Kérdés, hogy a lösz-rétegsor felső,
legfiatalabb részén kimutathatóak-e a
legutóbbi ismert klímaingadozások (pl:
Dansgaard/Oeschger ciklusok, Heinrich
események).

Ezzel nemzetközi szintre emelhető a
Kárpát-medence utolsó 120 ezer évének éghajlat-történeti és környezettörténeti változásainak rekonstrukciója,
elkészülhet az egész medencére, illetve
az egyes régiókra vonatkozó lokális éghajlati és környezeti változások modellje.

KLIMATOLÓGIA-PALEOKLIMATOLÓGIA

Fedetlen kőzetfelszínek helyben keletkező kozmogén izotópos kitettségi kormeghatározása és módszerfejlesztés:
A múltbeli felszínformálódás vizsgálata
a kőzetekben helyben keletkező kozmogén C-14 izotópos kitettségi kormeghatározás módszerének meghonosításával és alkalmazásával. Az eredmények
összevetése ugyanazon kőzetmintákon
elvégzett helyben keletkező kozmogén
Be-10 izotópos mérések eredményeivel.

Ábra 1.7.1:
Az egykor eljegesedett
Bucura-völgy a Retyezáthegységben (Déli-Kárpátok)
Fotó: Ruszkiczay-Rüdiger
Zsófia.
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MÚLTBELI FELSZÍNFEJLŐDÉS VIZSGÁLATA
A KŐZETFELSZÍNEK HELYBEN KELETKEZŐ
KOZMOGÉN IZOTÓPOS KITETTSÉGI
KORMEGHATÁROZÁSÁVAL

Kép 1.8:
Vertigo modesta (tátrai
törpecsiga) hidegkedvelő
faj a Szeged – Öthalom
löszös rétegekből
(Sümegi Pál, 2018).

Ábra 1.8:
Szeged – öthalmi szelvény
geokronológiai, üledékföldtani, anthrakológiai és
malakológiai vizsgálatának
eredményei (Sümegi Pál,
2018)
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Ábra 1.10:
A bakonyi Lókút alsó jura
rétegsorában a plienbachitoarci határ körül mért
szénizotóp-összetételbeli
változások jól összevethetők egy portugáliai referenciaszelvény adataival.

adatsorok segítségével (ábra) a mély
múltban lezajlott klíma- és környezetváltozási események lefolyását lehet
így megismerni, valamint azok élővilágra
gyakorolt hatását lehet feltárni.

Kép 1.10:
A triász-jura határ rétegsora
a tatai Kálvária-dombon.
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KLIMATOLÓGIA-PALEOKLIMATOLÓGIA

A mezozoikum döntően üvegház állapotú éghajlatának történetét számos
rövid és gyors klímaváltozási, főként
felmelegedési esemény tagolja. Hat
magyarországi lelőhely (kép) tengeri
üledékes triász, jura és kréta rétegsoraiból nagyfelbontású mintavétel
után geokémiai proxyk vizsgálatával
rekonstruálni lehet az egykori Tethys
óceánban bekövetkezett változásokat.
A késő triásztól a kora krétáig terjedő
kb. 80 millió éves intervallum hat eseményének (nori-rhaeti; rhaeti-hettangi;
késő sinemuri; pliensbachi-toarci; kora
toarci; valangini) folyamat-alapú, rendszerszemléletű földtudományi megértése a cél. Nagy felbontású geokémiai

pocok hőmérő TJJA (Kretzoi, 1957), Jankovich-barlang
pollen alapú nyári középhőmérséklet (TJJA WAPLS), Kokadi-láp
pollen alapú nyári középhőmérséklet (TJJA MAT), Kokadi-láp
o
CCSM3 klíma modell futtatási eredmény, nyári kh. északi szélesség 40-42,5
o
keleti hosszúság 20-22,5
Későglaciális felmlegedés határa

Biomok - Nagyalföld
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ezer év közti időszak őshőmérsékleti
változásaira, a nagyemlősfauna táplálkozási szokásaira és éves vándorlásának kiterjedésére lehet majd következtetni. A tavi üledékekben fellelhető
különböző maradványok (árvaszúnyog
lárva, tavi kisrák vázak, kovamoszat
vázak, biogén karbonát, egyéb szerves
anyag) stabilizotóp-arány vizsgálataival
közvetlen őshőmérsékleti és párolgási adatokra, valamint a produktivitási
és paleohidrológiai változásokra lehet
következtetni.

A MEZOZOIKUM KLÍMAVÁLTOZÁSAI

KLIMATOLÓGIA-PALEOKLIMATOLÓGIA

A nagytermetű emlős fajok a jégkorszak végén fokozatosan eltűntek a
Kárpát-medencéből. A kutatás célja,
hogy a hazai múzeumokban megőrzött
csontanyagok kormeghatározásával
tisztázni lehessen a nagyemlős fauna
tagjainak kihalási idejét, valamint a
kapott kihalási időpontok kapcsolatát
párhuzamban a klíma és ökoszisztéma
változásaival. A kihalási korok megállapítása mellett a csontanyagok stabil
izotóp-arány (d18O, d13C, d15N) vizsgálata
is a kutatás része, amelyből a 12-30

Ábra 1.9:
A nyári középhőmérséklet
változásai a Kárpát-medence
keleti felében az utolsó
jégkorszak végi gyors
felmelegedési hullámok
idején (19 és 10 ezer évek
közt) és az ehhez kapcsolható szárazföldi növényzeti
biom, valamint a kisemlősfauna átalakulások.

1.10

A NAGYTERMETŰ EMLŐS FAJOK JÉGKORSZAK
VÉGI FOKOZATOS ELTŰNÉSÉNEK KUTATÁSA



1.9

10

sztyepp
Dicrostonyx torquatus
Chionomys nivalis
Microtus oeconomus
Microtus gregalis
Microtus arvalis-gregalis
Microtus agres�s
Microtus arvalis
Microtus subterraneus
Arvicola terrestris
Clethrionomys glareolus

10 11

18

Kép 1.9:
Pilismarót térségében
talált 18 ezer éves
mamut fog melyből stabil
izotóparány méréseket is
végeztünk őshőmérsékleti
rekonstrukció céljából.

19

Kor (kal. év BP)

26

HIDROLÓGIAPALEOHIDROLÓGIA

KUTATÁS

KUTATÁS

A vízbázisvédelem
és -kutatás az elmúlt
évtizedek és napjaink
kiemelt fontosságú
feladati közé tartozik

A társadalom-technika egyre intenzívebb fejlődésével méginkább
főbb szerepet tölt be a felszín alatti ivóvízbázisok kutatása.

Elengedhetetlenné vált a földi vizek
előfordulásának és eloszlásának vizsgálata, fizikai és kémiai tulajdonságainak,
illetve a környezettel való kölcsönhatásainak vizsgálata. A paleohidrológiai
események megismeréséhez számos
kutatási terület ad eshetőséget. Az
Alföld rétegvizeinek kormeghatározásán az antropogén hatások időbeli változásán át egészen a folyóink recens
és múltbéli dinamákájának a kutatásáról van szó.
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Számos eljárás született a vízkor
meghatározásához, azonban ezek
módszertanilag túl bonyolultnak
vagy túl drágának bizonyultak. Ehhez
nyújt új, perspektivikus korolási alternatívát az 39Ar és a 85Kr izotópos
módszer bevezetése. Hazánk nagy
kincsei a termálvízforrások, melyek
fenntartható felhasználásához és
megőrzéséhez szükséges az azokat
létrehozó természetes körülmények
bővebb ismerete.
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2.1

PALEOKLÍMA REKONSTRUKCIÓ FELSZÍN
ALATTI VÍZTESTEKEN

2.2

HIDROLÓGIA-PALEOHIDROLÓGIA

Hazai ivóvízbázisainkon számos radiokarbon vizsgálat és kormeghatározás
született az elmúlt 20-30 évben. Ezekből az ivóvíztartó rétegekből azóta
több millió köbméter vizet termeltek ki.
A kutatás célja, kideríteni, miképp változott a vizsgált víztestek koreloszlása
a termelés hatására, és milyen következményei lehetnek legjelentősebb

vízkészleteink fenntartható felhasználásában. A fotón egy felszín alatti vízből
történő vízmintavételt mutatunk be,
míg a mellékelt grafikonon egy magyarországi felszín alatti vízmintázásból
származó különböző minták radiokarbon és stabilizotóp arány mérésén alapuló relatív és abszolút koreloszlását
mutatjuk be.

HIDROLÓGIA-PALEOHIDROLÓGIA

A cél a Kárpát-medencén kívüli területek kutatása a holocén eleji felmelegedés jobb megértése érdekében. Ehhez
a romániai Fratesti, a bulgáriai Pontian
és a marokkói Turoni víztartó rétegek
paleohőmérsékleti vizsgálatára fog
sor kerülni.

RÉTEGVIZEK 14C KOROLÁSOS VIZSGÁLATA
AZ ALFÖLDÖN

Kép 2.1:
Rétegvízkutak mintázása
Bulgáriában

δ18O [‰]

Kép 2.2:
Termálvíz mintavétele
az Alföldön.

-9,5
-10,0
-10,5

Holocén

-11,0
-11,5
-12,0

Pleisztocén

-12,5
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Ábra 2.2:
A mórágyi gránit
résvizeinek δ18O stabilizotóp és 14C vízkor
összefüggése.
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2.3

ÚJSZERŰ, ALTERNATÍV VÍZKOR
MEGHATÁROZÁSI MÓDSZEREK
(39Ar 85Kr)

HIDROLÓGIA-PALEOHIDROLÓGIA

során is. A mérési eljárás csak egy-két
laboratóriumban működik rutinszerűen
a világon. Olyan számlálócső építése
a cél, amellyel pontos 39Ar méréseket
lehet majd végrehajtani a Gran Sasso-i
földalatti laborban. A számlálócsövekkel
a 85Kr mennyiségét is meg lehet határozni, amellyel fiatal (60 év alatti) vizek
kora lesz mérhető.

TERMÁLVIZEINK, TERMÁLVÍZFORRÁSOK
VIZSGÁLATA A FENNTARTHATÓ
FELHASZNÁLÁS CÉLJÁBÓL

Termálvizeink fenntartható felhasználásához szükséges az azokat létrehozó
természetes folyamatok jobb megértése. A kutatás alatt a recens folyamatok során keletkező kiválások (Kép 2.4)
és a földtörténeti múlt rétegsoraiban
felismerhető analóg jelenségek párhuzamos diagnosztizálása a cél a felszínalatti vízáramlások tükrében (Ábra 2.4).
A recens folyamatok vizsgálata a
Gellért-hegyi forrásmedencékben és
kutakban végzett mintavételekkel, valamint in-situ kísérletekkel valósul meg.

Kép 2.1:
Terepi mintavétel felszíni
vizek 39Ar-korolása céljából
a dél-afrikai Buffels River
Valley-ben.

HIDROLÓGIA-PALEOHIDROLÓGIA

Az 39argon izotóp felezési ideje 269
év, így használatával a tríciumos és a
14
C-es vízkor-meghatározási módszer
alkalmazási tartományai közötti űrt
lehetne betölteni. Noha méréstechnikája viszonylag bonyolult, óriási
igény mutatkozna iránta nem csak a
tudományos közösségben, hanem a
vízkészletek fenntartható kiaknázása

2.4

Kép 2.4:
Biogeokémiai kiválás
a Gellért-hegyi Ősforrás
természetes hasadékának
kőzetfelszínén.

Ábra 2.4:
A Gellért-hegy és
környezetének felszín
alatti vízáramlási modellje.
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2.5

FOLYÓK ÉS ÁRTEREIK VIZSGÁLATA:
A RECENS ÉS MÚLTBÉLI FEJLŐDÉS
DINAMIKÁJA

HIDROLÓGIA-PALEOHIDROLÓGIA

ütemének izotópgeokémiai módszerekkel történő meghatározása is a kutatás
része, továbbá a természetes ártér
recens fejlődésének meghatározása,
az árterek akkumulációjának, ezzel
pedig a felszínnivellálódás ütemének
meghatározása.

HIDROLÓGIA-PALEOHIDROLÓGIA

A Tisza és mellékfolyói mentén tervezett kutatások a fluviális geomorfológia
és a holtmedrek vízellátottsága témakörét öleli fel. A cél az oldalazó eróziója
sebessége és jellege alapján a meder
vizsgálata. Az erózió mellett a hullámtéri akkumuláció térbeli és időbeli

A Sajó recens folyóüledékének mintázása

Kép 2.5:
Ártéri talajszelvény
a Tisza hullámterén.

Ábra 2.5:
Ártéri morfológiai elemek
főkomponens analízise
fémek alapján.
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KUTATÁS

KUTATÁS

GEOKÉMIAKÖRNYEZETGEOKÉMIAGEOLÓGIA

Az eredményes kutatási szintézis csak részletező analitikus munka
alapján valósulhat meg.

E három heterogén tudományág
együttes alkalmazása lehetőséget
biztosít a körülöttünk lévő rendszerek
komplex értelmezéséhez. Szükséges a
modern, precíziós műszeregyüttesek
kifejlesztése, új módszerek kidolgozása és bevezetése, az eredmények
több szempontú és korrelatív értékelése, összességében ezen alkalmazott
területek együttes alkalmazása valósul
meg az Izotóp Klimatológiai és Környezetkutató Laboratóriumban.

35

Ezen interdiszciplinaritás átível az
Alföld mélyaljzat vizsgálatától a földköpenyben végbemenő folyamatokon
és az atmoszférikus aeroszolokon át
egészen az erdélyi Csomád-hegység
dácitjainak ásványos komponenseinek
izotópos vizsgálatáig.
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ATMOSZFÉRIKUS AEROSZOL

A kutatás célja a városi, vidéki és
háttérterületi aeroszol forrásainak és
a források járulékainak meghatározása, a hosszú- és rövidtávú tendenciák
feltérképezése, a meteorológiai paraméterektől, antropogén aktivitástól,
természeti folyamatoktól való függés
meghatározása, valamint az ezt megalapozó analitikai és mintavételi technikák fejlesztése. Többek között meghatároztuk a városi aeroszol szennyezés

3.2

koncentrációját, kémiai összetételét,
méreteloszlását és a szennyezés forrásait szmogos időszakokban (Kép 3.1).
A projekt egy másik feladata a helyi,
a regionális és a még távolabbi légköri aeroszol források azonosítása és
jellemzése, a forrásterületek feltérképezése receptormodell számítások,
nyomjelző elemek, visszafelé számolt
levegő trajektóriák, valamint diszperziós
modellek segítségével (Ábra 3.1).

A projekt során a cél az Alföld
metamorf aljzatának, süllyedésével
és kiemelkedésével járó folyamatok
történetének megismerése, amely
alapvető fontosságú a nem konvencionális szénhidrogén lelőhelyek hazai
és nemzetközi kutatásában. A kutatás
során bevezetésre kerül az Ar/Ar radio-
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metrikus kormeghatározási módszer,
folyadékzárványok Cl/Br/I arányainak
meghatározása, valamint a hasadványnyom-módszer. Az új módszerés eszközfejlesztések lehetővé teszik
továbbá vulkanológiai, ércteleptani és
szedimentológiai kutatások elvégzését is.

Ábra 3.2:
Két ugandai karbonatit (kalcitból (CaCO3) álló, forróvíz
által létrehozott) képződmény csapdázott fluidumainak
He és Ne izotóparánya. Az izotóparányok azt bizonyítják,
hogy a képződmény mélységi magmás, a Föld köpenyéből
származó fluidumokból vált ki. Kisebb eltérés a kéregeredet irányába (alacsonyabb R/Ra értékek) csak az urán
bomlástermékeként a piroxénben és az apatitban képződő nehezebb 4He izotópnak köszönhető, és nem hozható
összefüggésbe a kőzet eredetével.

Kép 3.1:
Szmogriadó alatt,
2017 januárjában gyűjtött,
méret szerint szeparált
aeroszol minta. Az egyes
lerakódások különböző
méretfrakciókhoz tartoznak a nanométeres tartománytól a durva módusig.
(Fotó: Szoboszlai Zoltán).

Ábra 3.1:
Olajégetésből származó
szulfát aeroszolszennyezés forrásterületei SILAM
(http://silam.fmi.fi/) diszperziós modellel számolva
az erősen szennyezett napokon. Nyomjelző elemek
az olajégetésre jellemző
V és Ni voltak.

AZ ALFÖLD METAMORF ALJZATÁNAK
VIZSGÁLATA

Kép 3.2:
Étetett apatitkristály
hasadvánnyomokkal, amelyek
a kristályban nyomnyi
mennyiségben előforduló
urán atommagok spontán
hasadásával keletkeznek.
A hasadvánnyomok száma
és hossza alapján a kristályt befogadó kőzet hőtörténetére, áttételesen pedig
a kőzettest kiemelkedés/
süllyedés történetére lehet
következtetni.
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3.4

FELSŐKÖPENY EREDETŰ KŐZETEK
TANULMÁNYOZÁSA

A projekt célja a földköpeny kis- és
nagyléptékű heterogenitásának felderítése részletes fluidumzárvány-petrográfia alapján, a különböző eredetű
fluidumok elemzési módszerének kidolgozásával, valamint a bennük lévő illók

(C, O, H, N, He) izotópos összetételének meghatározásával. E módszerek
a heterogenitás okának, következményének és időbeli változásának meghatározásához is segítséget nyújtanak.

VULKANOLÓGIAI KUTATÁSOK
A CSOMÁD-HEGYSÉGBEN

A csomádi dácit ásványos komponensének izotóp-összetétele (pl. 87Sr/86Sr)
alapján következtetni lehet a magma
földköpeny/földkéreg eredetére, illetve
a magmák keveredésére. A különböző
ásványos komponensek izotópvizsgálata alapján a magmatározó folyamatok
időbeliségéről lehet információt nyerni.

Kép 3.3:
A Föld köpenyében
található, 130 mikrométer
hosszú, kristály alakú,
fluidumzárvány. A
fluidumzárványon belül
megjelenik egy gáz, 2 féle
folyadék (CO2 és H2O) és
1 szilárd fázis. A különböző
fázisok részarányából
megbecsülhető az egykori
fluidum összetétele.

Ezekből meg lehet tudni, hogy milyen
gyorsan reaktiválódhat egy kristálykásás magmatározó. A felszínre törő
CO2-dús gázok idősoros elemzésével
a CO2 és CH4 tartalmat, izotóparányokat,
ill. a 3He/4He arányt következtetni
lehet a gázok eredetére, magmás
kapcsolatára.
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Ábra 3.4:
A Csomád-hegység vulkanikus gázainak hélium
izotóparányai a He/Ne
arány függvényében.

39

Ábra 3.3:
A Föld köpenyében található fluidumzárvány CO2
komponensének (folyadék
fázisának) Raman spektruma. A diagramon megjelenő két intenzív csúcs
a CO2 sűrűségétől függő
ún. Raman Fermi diad sávjai. A sávok távolságából
határozható meg a fluidumzárványban található CO2
sűrűsége, ami mélység
becslésére alkalmas.

Kép 3.4:
Gázkibuborékolás
az Apor lány feredőjénél (Bálványos,
Keleti-Kárpátok).
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GEOKÉMIAI ALKALMAZOTT KUTATÁSOK

> Meteoritok ólomizotópos kronológia alkalmazásával a meteoritokban
megfigyelt olvadási események korának meghatározása.
A kutatás során a bezáródási korról születik számszerű érték, amely vagy a meteorit
keletkezési, vagy annak jelentős újraolvadási korát adja. A mérés keretében a
műszer érzékenységétől és a várt izotópkoncentrációtól függően maximálisan közel
1 gramm meteorit minta kerül hevítésre, és a keletkező gázok izotópos elemzésre,
elsősorban 204Pb/206Pb és 207Pb/206Pb arányt vizsgáljuk az MC-ICPMS berendezéssel.
Korhatározás korábban ismeretlen keletkezési korú meteoritokra (izotópos eredetű korbecslések az ismert meteoritoknak csak töredékére létezik). Az így nyert
adatok és a szakirodalomban közölt azonos típusú, de más lehullott példányt
jelentő meteoritok esetében összehasonlításra adnak lehetőséget, ami egyéb
ásványtani elemzésekkel együtt segít a feltételezett szülőégitest közös/eltérő
mivoltának megállapításában. Mindebből teljesebb kép nyerhető az ősi Naprendszerben jellemző folyamatokra, a bolygócsírák számára, változatosságára
és a kőzetbolygók korai fejlődésére.
> Talajokban létrejött vaskiválások: Vízhatású talajokban létrejött vaskiválások
komplex mikroszöveti, -ásványtani és -kémiai elemzése.
Célunk, hogy a hazai körülmények között minél szélesebb pH-tartományban
mintázzunk vízhatású talajokat (a pangóvizes erdőtalajoktól a réti szolonyecekig).
Ezekben ugyanis a vasásványok típusát és kristályosságának mértékét befolyásoló tényezők (pl. oldott Al, Si, szerves anyag stb.), valamint a növényzet nagy
változékonyságot mutatnak. A talajminták általános talajtani, ásványtani és geokémiai jellemzését követően a begyűjtött mintákból gyökérmenti és a mátrixban
képződött vaskiválásokat (göbecseket) szeparálunk. Ezek ásványtani jellemzését
(XRD, TEM) követően a felületi csiszolataikból mikro-szöveti (BSE képek), -kémiai
(EPMA), és -ásványtani (mikro-XRD) elemzéseket végzünk. A vizsgált jellemzők
alapján elkülönítjük a fő göbecs-típusokat. Ezek alapján dolgozzuk ki az izotópgeokémiai vizsgálatok (MC-ICP-MS) módszertanát és kezdjük meg az elemzéseket.
> Archeometrai alkalmazások: radiogén izotópgeokémiai kutatása a felhasznált
nyersanyag származási helyének meghatározására.
Az üvegek színezéséhez, színtelenítéséhez, valamint tulajdonságuk megváltoztatásához rendszerint fémeket használtak (Pb, Cu, Sn, Fe, Sb, Mn, Co). Szerencsés
esetben a különböző ércesedésekből (bányákból) származó azonos típusú fémek
izotóparánya eltér egymástól lehetőséget biztosítva a felhasznált nyersanyag
eredetének vizsgálatára. A leggyakrabban használt fém, az ólom izotóparányának mérése kecsegtet legtöbb eredménnyel, azonban úttörő jelleggel tervezünk
Cu, Fe és Sn izotóparány méréseket is. A felhasznált fémeknek, attól függően,
hogy milyen ércekből származnak, kísérő elemeik is vannak, amit nyomelemek
mérésével próbálunk meghatározni (pl. Fe, Sb, Zn, Co, Bi, Ni, Sr). Az eredmények
lehetővé teszik a különböző üvegműhelyek által használt nyersanyagok azonosságának/különbözőségének kimutatását, és a termékek elkülönítését.
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A Szent Anna tó mintázása
télen (Keleti-Kárpátok,
Székelyföld, Románia)

> Szén nanocsövek környezetgeokémai jellemzése.
A kutatás célja, hogy izotópanalitikai módszerek segítségével kiszélesítsük a
nanoanyagok/-kompozitok fizikai/kémiai jellemzését, tulajdonságainak vizsgálatát,
elősegítve ezzel a megismerésüket. Meghatároztuk a peroxidáz mintákra jellemző
radiokarbon (14C), szén/nitrogén arány (C/N), δ13C, δ15N értékeket. Megfigyeltük,
hogy az esetleges előkészítési, tárolási, feldolgozási folyamatok befolyásolják-e
a vizsgált értékeket. Peroxidáz enzimmel hibridizált szén nanocsövek (egyfalú és
többfalú) vizsgálatára, a fehérjetartalom meghatározására is sor került. A vizsgálatokhoz felhasználtuk a szén nanocsöveken és peroxidáz enzim mintákon
végzett égetési és mérési eljárások tapasztalatait. Végül a kapott eredmények
alapján meghatároztuk az abszolút enzimaktivitást és összevetettük az oldatbeli
értékekkel. Munkánk során először a hordozóként alkalmazott szén nanocsöveket
karaktarizáltuk izotópanalitikai módszerekkel annak érdekében, hogy meghatározzuk mely nanocsövek a legalkalmasabbak bionanokompozit kialakítására.
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> Szénhidrogén ipari alkalmazott kutatások, üzemanyagokból biokomponens mérés.
Az Európai Unió jogrendszerén belül az EU 2003/30/EK irányelvben esik szó
először a bioüzemanyagok közlekedés és szállítás ágazatban történő alkalmazásáról. A kutatás keretében egy egyszerűsített előkészítési módszert szeretnénk
kidolgozni nagyérzékenységű AMS mérésekhez. Fontos, hogy a kidolgozott
módszer viszonylag egyszerűen legyen alkalmazható nagyszámú minta gyors
és hatékony előkészítésére a mérésekhez. A módszernek nagy pontossággal kell
alkalmazhatónak lennie a dízelkeverékek biotartalmának ellenőrzésére, széles
spektrumú keverési arányok (0,5-100%) esetén, a kémiai összetételtől függetlenül. Az előkészítés során az üzemanyagmintát MnO2 reagens mellett égetőcsőbe
mérjük be, és a csövet 5*10-3 mbar vákuumra szívás után leforrasztjuk. A mintát
az üvegcsőben off-line módon elégetjük egy 550 celsius fokos kemencében, végül
a keletkezett CO2-ot egy vákuumrendszer segítségével tisztítjuk meg. A grafit
céltárgy előállítása után a minta a 14C/12C arányát a MICADAS AMS berendezéssel
mérjük meg. A kidolgozott módszer megbízhatóságát, hatásfokát, reprodukálhatóságát, szórását s végül a teljes feltárásra és mérésre vonatkozó tipikus hiba
és alsó méréshatár értékét különböző biogén és fosszilis széntartalmú bekevert
üzemanyag tesztminták segítségével ellenőrizzük.
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Élet a laborban (clumped
isotope thermometry
laboratórium)

Az IKER projekt a múltbeli és jelenkori geo-, hidro- és bioszféra, valamint a
komplex klimatológia izotópgeokémiai kutatását tűzi ki célul, amely alapvető
jelentőségű a múltbeli és jelenkori klímaváltozás mértékének és hatásainak
megértésében

A pályázatban vázolt tudományos projekt egyrészt a már meglévő kutatási
infrastruktúra segítségével fog megvalósulni, másrészt tovább bővíti két
világszínvonalú tömegspektrométerrel:
egy multikollektoros induktív csatolású
plazma ionforrású tömegspektrométerrel, és egy clumped isotope tömegspektrométerrel. Ilyen berendezéseket
nem, hogy Magyarországon, de a keletközép-európai régióban sem üzemeltetnek sem a tudományos, sem az ipari
kutatásban.

Emellett a projektben beszerezni kívánt
kisebb értékű berendezések (pl. lézer
spektroszkópok) szintén az utóbbi évek
innovációs fejlesztésein alapulnak.

Az élvonalhoz tartozó kutatási infrastruktúra és a tapasztalt kutatói közösség adta tudományos kapacitást
kihasználva a projektben számos alap
és alkalmazott kutatási területet célzunk meg. Ilyenek például: a clumped
isotope termometria paleoklimatológiai
kutatásokban, az in-situ kőzetfelszín
korolás a gleccserek mozgásainak
Ezen berendezések forradalmi váltomegértéséhez, a légköri fosszilis
szén-terhelés nagypontosságú mérézásokat hoztak a geokémiában, olyan
izotóparányok elemzése válik lehetővé, se. Jelentős eredményeket hozhat a
fenti módszerek alkalmazása a Kárami korábban elképzelhetetlen volt. A
projekt lényeges eleme még új izotóp
pát-medence utolsó 600 000 évének
paleohidrológiai, paleoklimatológiai és
geokémiai módszerek kifejlesztése,
illetve meghonosítása Magyarországon. paleoökológiai sajátosságainak megismerésében is. A rendszerszemléletű
Ilyen például a gyorsítós tömegspektrométeres technika továbbfejlesztése,
kutatási program mentén egy szinte
ami a kormeghatározás és a szénciklus példa nélküli, világszínvonalúan felszerelt izotópos klímakutató központ és
kutatás legkorszerűbb eszköze, vagy
tudásbázis jön létre Debrecenben,
olyan nehezen mérhető környezi izotópok méréstechnikája, melyek hiánypótaz Atommagkutató Intézetben.
lónak bizonyulnak a geokronológia vagy
a környezetgeokémia területén.
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MULTIKOLLEKTOROS INDUKTÍV CSATOLÁSÚ
PLAZMAIONFORRÁSÚ TÖMEGSPEKTROMÉTER
(MC-ICPMS)

INFRASTRUKTÚRA
A Neptune Plus
multikollektoros ICP-MS
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2018. április közepén installálva lett
két Los Gatos Research által gyártott
lézeres stabil vízizotóp aránymérő
spektrométer, amely alkalmas a vízminták δ2H, δ18O és δ17O mérésére.
A műszerek lézer alapú abszorbciós
spektroszkópia elvén működnek, ez egy
pontos optikai abszorpciós módszer,
amellyel izotóp fajtákat (H216O, H217O,
H218O, H2HO,) mérhetünk egy szimpla
gáz mátrixban.

Sr/86Sr izotóparánymérését. Geokémiai kutatásainkhoz alkalmazni fogjuk
továbbá vas (56Fe/54Fe), réz (65Cu/63Cu),
illetve 30,29Si/28Si arányait az MC-ICPMS
és a mellé települt C1000-es tisztatéri
laboratórium segítségével.
87
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Beüzemeltünk egy Neptune Plus
MC-ICPMS-t, amely segítségével
hazánkban eslőként speciális izotóp
arányok epszilon-pontosságú mérésével kormeghatározást és különféle
elemek nem-konvencionális izotóparányainak vizsgálatát szeretnénk a
tudományos kutatás szolgálatába
állítani. Elsődlegesen meghonosítjuk
karbonátok 234U/230Th kormeghatározását, valamint kőzetek, felszín alatti
vizek és régészeti minták (csont leletek)

LOSGATOS LÉZERSPEKTROMÉTER

Lézeres víz stabilizotóp-aránymérő
infravörös spektrométer
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KÉT PICARRO GYÁRTMÁNYÚ CAVITY RING-DOWN
SPEKTROMÉTER (CRDS)

INFRASTRUKTÚRA

légköri vízpára, CO2, CO és CH4 tartalom
ppb érzékenységű meghatározására,
akár hónapokon keresztül is, úgy, hogy az
eredeti kalibráció nem csúszik el. A Picarro
G2201-i típusú berendezés a CO2 és
CH4 együttes szén-stabilizotóp mérésével kétféle analizátort egyesít magában.
Ezzel az egy műszerrel lehetségessé
válik a szén útját a forrásoktól egészen a
megkötődési folyamatokig vizsgálni. Kis
mérete és robusztus kialakítása lehetővé
teszi a terepi mérések kivitelezését, ami
segíti a mintavételi lefedettség és mérési
stratégiák helyszíni optimalizálását és
változtatását a jobban használható
eredmények nyerése érdekében.

Az IKER Laboratóriumban egy Thermo
Fisher Scientific MAT253 plus izotóparány-mérő tömegspektrométert és a
hozzá tartozó Kiel IV automata karbonát feltáró rendszert installáltunk.
Ez a rendszer alkalmas kis mennyiségű
(20 µg) karbonát minták tradicionális
szén és oxigén izotóp arány mérésére,

emellett a „clumped” azaz akarbonát
kapcsolt izotóp aránymérés a fő feladata. A kapcsolt karbonát termometria,
mint módszer különböző típusú karbonátok (édesvízből kivált, dominánsan
abiogén karbonátok, biogén karbonátok,
fosszilis otolitok) vizsgálatánál alkalmazzuk paleoklimatológiai pareméterek
rekonstruálása céljából.

INFRASTRUKTÚRA

Két Picarro gyártmányú Cavity RingDown Spektrométer (CRDS) került
beszerzésre és telepítésre az IKER
Kutatóközpontban a légköri CO2 és CH4
üvegházhatású gázok mennyiségének
és stabilizotóp arányának folyamatos,
valós idejű mérésére. A Picarro G2401
(CO2 + CO + CH4 + H2O) CRDS analizátor
egy terepre is vihető légköri nyomgáz
elemző műszer. Ez a berendezés egyszerre négy különböző légköri összetevő folyamatos együttes mérését teszi
lehetővé, világviszonylatban is kiemelkedő
stabilitás, pontosság és hordozhatóság
mellett. A közeli-infravörös spektrumot
használó CRDS technológia képes a

MAT253 PLUS TÍPUSÚ TÖMEGSPEKTROMÉTER

A MAT 253 Plus stabilizotóp-aránymérő tömegspektrométer és a Kiel-IV
automata karbonát-feltáró
berendezés

Lézeres CH4/CO2 szén
stabilizotóp-aránymérő
infravörös spektrométer
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EnvironMICADAS AMS gyorsítós tömegspektorméter
és előkészítő laboratórium C-14 mérésekhez

BESZERZETT TOVÁBBI MŰSZEREK, BERENDEZÉSEK

> C100/ISO5-ös tiszta laboratórium
> Nagytérfogatú aeroszol mintavevő 14C- és
izotópanalitikai célokra
> Vízben oldott szerves szén preparáló berendezés
C-14 mérésre

Gázproporcionális számlálás technika (GPC)
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MEGLÉVŐ INFRASTRUKTURÁLIS ESZKÖZÖK

> Kőzetpreparáló berendezés in-situ C-14 mérésre
> Faévgyűrű preparáló berendezés
> Proporcionális számlálócső, 39Ar mérésre

Nemesgáz mérő tömegspektrométer Fisons VG-5400

> Palackos levegő preparáló berendezés
C-14 mérésére a nyomgázokból
> Polarizációs mikroszkóp és kiegészítő egységei

Thermo Finnigan Deltaplus XP típusú stabilizotóp-arány
mérő tömegspektrométer

Alacsonyhátterű gamma- és béta-spektrometriai laboratórium

Lézer ablációs berendezéshez kapcsolt induktív csatolású
plazma tömegspektrométer (LA-ICP-MS)
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Biró Szidónia

Varga Lívia

Barta Judit

Gergely Virág

tudományos munkatárs

tudományos munkatárs
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tudományos főmunkatárs

tudományos főmunkatárs

(1980-2019)
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tudományos segédmunkatárs
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BSc-hallgató

kutatási asszisztens

kutatási asszisztens

MUNKATÁRSAK

MUNKATÁRSAK

MUNKATÁRSAK

kutatási asszisztens

BSc-hallgató
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IVÓVIZEK 39AR KORMEGHATÁROZÁSA DÉL-AFRIKÁBAN

A minták fele a Dél-afrikai Köztársaság
Western Cape tartományából, Fokváros
környékéről származik. A terület ivóvízbázisként szolgál, ezért a régió kritikus
vízhiányát figyelembe véve nagyon
fontos, hogy minél pontosabban megismerjük a vizek koreloszlását.
A minták másik felét a rendkívül száraz
Northern Cape (Buffels River Valley)
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területéről vettük, ahol az elhanyagolható mennyiségű csapadék és az
intenzív evaporáció a talajvíz jelentős
szalinizációját eredményezi. Bár az
arid/szemi-arid körülmények hatása
vitathatatlan, korábbi kutatások szerint a jelenség magyarázata nem ilyen
egyértelmű, ezért további vizsgálatok
szükségesek, melyekbe így már a mi
kutatócsoportunk is bekapcsolódott.

A folyamatos műszeres adatgyűjtés hiánya miatt Ecuadorban
a klímarekonstrukció feltételei korlátozottak.
Ebben a programban lehetőségünk nyílt
arra, hogy múltbeli klímarekonstrukcióhoz alkalmas cseppköveket gyűjtsünk
Pastaza környéki barlangokban, amely
Mera karsztterület dél-kelet keresztmetszetében helyezkedik el. Stabil izotóp összetételre vonatkozó kutatások
céljából hőmérsékleti szenzorokat és
csapadékgyűjtő edényeket helyeztünk
el a területen. A barlangokban a növényi magvak szétszórásában, terjesztésében szerepet játszó denevérguá-

nóból mintákat vettünk, hogy a felszín
alatti flora diverzitását jellemezhessük.
A kutatóút megteremtette annak lehetőségét, hogy bővítsük a Mera vidék
múltbeli klímaidősorait. Együttműködve
A Salesian Polytechnic University-vel
(UPS-Quito) faévgyűrű mintákat gyűjtöttünk. További dendrokronológiai
vizsgálatok révén rekonstruálhatóvá
válik a trópusi klíma változékonysága
és detektálhatjuk a gyakoribb extrém
éghajlati eseményeket.
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Kutatási projektünk újabb mérföldköveként terepi körülmények közöttt is
kipróbálhattuk azt a membránkontaktoros mintavevőt, amely rövid idő alatt
nagy mennyiségű, vízben oldott gáz kinyerésére alkalmas. Csoportunk 2019
októberében dél-afrikai mintavételre indult, melynek során az említett
mintavevővel 18 kútból vett gázmintát 39Ar és 85Kr korolás céljából.

CSEPPKÖVEK ÉS FAÉVGYŰRŰK VIZSGÁLATÁN ALAPULÓ
PALEOKLÍMA REKONSTRUKCIÓ AZ AMAZONAS MENTI
ESŐERDŐKBEN, ECUADORBAN
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CSEPPKÖVEK VIZSGÁLATÁN ALAPULÓ PALEOKLIMATOLÓGIAI
REKONSTRUKCIÓ, VALAMINT CSAPADÉKVÍZ-GYŰJTŐ
TARTÁLYOK TELEPÍTÉSE MACEDÓNIAI KARSZTVIDÉKEN
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A terepi munka során a területen található barlangi üledékeken és karsztforrásokon végeztünk geokémiai vizsgálatokat, valamint kiválasztottunk néhány
barlangot, amelyeknek cseppkövei a
további kutatások fókuszában lehetnek.
Az egyik ilyen, cseppkövekben gazdag
barlang a kiválasztottak közül a Drenska
Peštera, amely alkalmasnak tűnik egy
paleoklimatológiai tanulmányhoz.
Mivel egyelőre nincs elérhető adat a
macedóniai csapadékvíz izotópos ös�szetételéről, négy vízgyűjtő tartályt is
telepítettünk a terepgyakorlat alatt.

A tartályokat egymástól távol eső területeken, különböző tengerszint feletti
magasságokon helyeztük el, hogy átfogó információt kapjunk a csapadékvíz
izotópos összetételéről. Ezek az adatok jó kiegészítést nyújtanak nemcsak
a cseppköveken végzett vizsgálatokhoz, hanem a karsztforrásokból származó geokémiai adatok értékeléséhez is.
Mindezeken felül, a prilepi SK Zlatovrv
klub együttműködésével lehetőség
nyílt az egyik doktorandusz hallgatónk
számára, hogy az alapszintű barlangásztechnikákkal is megismerkedjen.

A jégkori tavak környezeti paramétereiről és kémiai elemeik geokémiai
körforgásáról még nem teljesek az ismereteink.
A Déli-Kárpátok magashegyi tavainak
paleoökológiai vizsgálatához illeszkedően vízminőség- és üledékkémiai
elemzéseket végzünk. Eredményeink

hozzásegítenek annak megértéséhez,
hogy a jégkori tavak és életközösségük
hogyan reagált a klímaváltozásra és az
emberi tevékenység hatásaira.
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A Macedónia déli részén található Crna Reka vízgyűjtő medencéje hosszú és
komplex geológiai fejlődéssel jellemezhető, amely otthont ad mind hipogén,
mind epigén karszt-rendszereknek.

VÍZMINTAVÉTEL MAGASHEGYI TAVAKBÓL
(RETYEZÁT, DÉLI-KÁRPÁTOK) PALEOÖKOLÓGIAI
VIZSGÁLATOK RÉSZEKÉNT
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RÉTEGVÍZKUTAK MINTÁZÁSA BULGÁRIÁBAN

Észak-nyugat Afrika hőmérsékleti viszonyainak rekonstruálása céljából
a marokkói Tadla-medence turoni víztartó vízét mintáztuk meg.

Kárpátok körüli területek paleoklíma rekonstrukciója céljából voltunk mintázni
Bulgáriában, ahol a Lom-süllyedék víztartóiból vettünk vízmintákat.

Ez a típusú klímarekonstrukció az
utóbbi néhány tízezer évre vonatkozhat
és a víztest komplex paleohidrológiai
vizsgálatát igényli, a módszer a víz

A terepen meghatároztuk a minták
általános vízkémiai paramétereit
(hőmérséklet, pH, vezetőképesség,
redoxpotenciál, hidrogénkarbonát-,
kalciumtartalom), míg a laboratóriumban az anionok és a kationok mennyiségén túl a stabil szén, hidrogén
és oxigén izotóparány, nemesgáz

átlagos tartózkodási idejének és a
vízben oldott nemesgázokon alapuló
beszivárgási hőmérsékletének meghatározásán alapul.

koncentráció és trícium, valamint radiokarbon tartalmat mérünk. Mint izotópklimatológiai laboratórium a kapott
eredményekből meg tudjuk határozni
az adott víz eredetét, beszivárgási
hőmérsékletét és korát is, ezáltal
a múltbeli klíma rekonstrukcióját
tudjuk elvégezni.
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RÉTEGVÍZKUTAK MINTÁZÁSA MAROKKÓBAN
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