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PUŽITIE RÁDIOGRAFICKÝCH METÓD PRI ŠTÚDIU HORNÍN

Igor Rojkovič24

SK98K0116

Pomocou rádiografických metód je možné pozorovať distribúciu minerálov, ktoré sú nositeľmi
rádioaktívnych prvkov v horninách i rudách. Rozpad rádioaktívnych prvkov spôsobuje v mnohých prípadoch
viditeľné zmeny a narušenia kryštalickej štruktúry minerálu. Takouto prírodnou rádiograílou sú plcochroické
aureoly, ktoré vznikajú okolo rádioaktívnych uzavrenín v biotite, staurolitc a v niektorých iných mineráloch.
Rádiografické metódy, založené väčšinou na pozorovaní hladkých preparátov, umožňujú pozorovanie plošného
rozmiestnenia rádioaktívnych prvkov. Rádiografia vhodne dopĺňa mineralogické a petrografické výskumy a má
veľký význam pri riešení niektorých geochemických otázok. Táto metóda si nevyžaduje rozrušenie vzorky a
rôzne minerály možno takto študovať v ich prirodzenom vzťahu k ostatným minerálom. Rádioagrafiu možno
rozdeliť na tri základné skupiny (Komárov 1968):

1/ autorádiografia - využíva prirodzené rádioaktívne žiarenie,
2/ emisná rádiografia - s pomocou umelej aktivácie prvkov,
3/ rôntgenografía alebo y-presvecovanie.

Pre štúdium distribúcie rádioaktívnych prvkov v horninách a rudách sa okrem dávnejšie známej
autorádiografíe na fotografickom materiáli využívajú najmä a-rádiografia a stopy štiepenia (fission tracks)
uránu (FT-rádiografía).

1.1. Autorádiografia

Autorádiografia na fotografických materiáloch je najjednoduchšia rádiografická metóda, ktorá
umožňuje kvalitatívne vyhodnotenie distribúcie rádioaktívnych prvkov v rudách a horninách. Spočíva na
expozícii hladkých preparátov (rezov horniny alebo nábrusov) na fotografických filmoch rôzneho typu.
Najčastejšie sa týmto spôsobom študujú uránové rudy. Pod vplyvom rádioaktívneho žiarenia dochádza k
sčerhaniu filmu, čím je možná lokalizácia uránových minerálov, výber časti vzorky na detailnejšie štúdium, jej
textúrna charakteristika, ako i riešenie genetických otázok. Je možné napríklad zistiť, či sú uránové minerály
prítomné v tmele alebo fragmentoch sedimentárnej horniny, prípadne je možné vyčleniť viaceré generácie
uránovej mineralizácie. Obrysy vzoriek na fotomateriáli dosiahneme ich krátkodobým osvetlením. Čas
expozície sa vyberá experimentálne v závislosti na obsahu rádioaktívnych prvkov. Pri štúdiu našich vzoriek
sme používali väčšinou čas expozície 14 dni.

1.2. a-rádiografia

Mikrorádiografické metódy, ako sú oc-autorádiografia a FT-rádiografia, umožňujú mikroskopické
pozorovanie objektov. Ich ďaľšou výhodou je možnosť manipulácie na dennom svetle aj počas expozície a
vyvolávania, a-rádiografia je založená na registrácii prírodného a-žiarenia. Priestorové rozšírenie a-žiaričov
umožňuje priamu analýzu obsahov i priestorového rozšírenia U, Th a niektorých produktov ich rozpadu. Touto
metódou sa lokalizujú aj najjemnejšie rádioaktivne uzavreniny v horninách a mineráloch s pomerne \ysokou
presnosťou. Metóda je založená na použití organických detektorov, ktoré registrujú nabité častice s energiou
nad 2MeV, t.j. v prírodných objektoch a-častice. Tým, že zaznamenajú len stopy a-častíc s kratším doletom
ako žiarenie p a y, je možné oveľa presnejšie a detailnejšie pozorovanie ako v autorádiografii na fotografickom
materiáli, ktorá bola opísaná v predošlom. V súčasnosti sú najviac používané detektory z nitrátu celulóz)'
(Basham a Eastbrook 1977, Duane a Williams 1980). V našej práci sme používali dclcktor LR-115 Kodak
Pathé. ktorý má hrúbku citlivej vrstvy nitrátu celulózy 13 nm. Červené sfarbenie citlivej vrstvy umožňuje dobré
odlíšenie a-častíc po ich naleptaní. Detekčná fólia sa priloží k leštenému povrchu výbrusu alebo nábrusu. Doba
expozície je v nepriamej závislosti na obsahu U a pohybuje sa od jedného dňa pre zrudnené horniny, po
niekoľko mesiacov pre horniny s nízkym obsahom U. Film sa vyvoláva v 10% NaOH približne 2 hodiny pri 60
°C. Po naleptaní sú dobre viditeľné stopy jednotlivých u-časlíc, ktoré umožňujú rýchlu a účinnú lokalizáciu
zdrojov vysokej rádioaktivity pred mineralogickou alebo chemickou analýzou rudy alebo horniny.
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1.3. FT-rádio}»rafia

FT-rádiografia (Fission tracks radiography) je v porovnaní s predošlou niclódou náročnejšia, lebo
vyžaduje použitie jadrového reaktora. V poslednom čase je však rozsiahlejšie používaná v dôsledku svojej
presnosti a širšieho využitia. U prvkov s vyššími atómovými číslami narastá pravdepodobnosť spontánneho
štiepenia, pri ktorom sa jadrá najťažších prvkov samovoľne šliepia na dve časti. Prírodnou FT-rádiografíou
možno nazvať stopy štiepenia spontánnneho rozpadu 23l(U, pozorované v mineráloch. V dôsledku vysokej
kinetickej energie a významnej hmotnosti štiepnych fragmentov, tieto narušujú kryštalickú štruktúru minerálu a
zanechávajú cestou stopy pozorovateľné v elektrónovom mikroskope. Pri leptaní minerálov v agresívnych
reagenciách sa slopy menia na prizmatické alebo kónusovité kanáliky viditeľné v optickom mikroskope. Na
základe pozorovania stôp spontánneho štiepenia je možné:
a/ stanovenie charakteru distribúcie U v mineráli,
b/ určenie obsahu U v mineráli,
c/ určenie veku.

Obsah uránu sa určuje podľa stôp indukovaného delenia 2 3 5U po ožiarení minerálu neutrónmi v
reaktore. Slopy štiepenia sa registrujú pomocou externého detektora, citlivého na zachytávanie stôp štiepenia
(Fleischer et al. 1975). Ako detektory slúžia sľudy, alebo fólie z polykarbonátov a polyterefyalálu etylénu. Pri
našej práci sme používali Makrofol, vhodnosť ktorého overili Sircana a Gioria (1968). Detektor sa upevňuje na
leštený povrch preparátu, ktorý sa potom vkladá do reaktoru. Po vybratí vzorky z reaktoru sa detektor vyleptá,
čím získame stopy štiepenia v podobe kanálikov o rozmeroch niekoľkých nm. Pôsobením tepelných neutrónov
dochádza len k štiepeniu 2 3 5U a po ožiarení a naleptaní získame na fólii odtlačok distribúcie U vo vzorke.
Množstvo stôp na jednotku plochy umožňuje určovať obsahy uránu nielen v jednotlivých mineráloch, ale aj v
častiach jednotlivých zŕn kryštálov.

Táto metóda má niekoľko výhod pred a-rádioagrafiou:
1/ diagnostikuje sa len urán,
2/je výrazne citlivejšia (do 0.X ppm U),
3/je možné geochronologické datovanie.

Pri našej práci sme použili približne 3 mm hrubé doštičky hornín, ktoré boli zaliate do epoxidovej
živice. Ich povrch bol zbrúsený jemným brusným prachom (zrnitosti 1200). Tieto preparáty boli potom očistené
v ultrazvukovom kúpeli s alkoholom. Po vyčistení boli pripravené rezy hornín prikryté Makrofolom
(polykarbonát etylénu firmy Bayer) a zaistené proti posunutiu. Vzorky boli spolu so štandardným sklíčkom
NBS 962 ožiarené v reaktore ÚJV Rež u Prahy. Ožiarenie vzoriek bolo v pozícii 2 v kanali TK-12. Po ožiarení
bol zo vzoriek odstránený Makrofol, ktorý bol následne leptaný v 6N roztoku KOH pri tepote 60 °C 40 minút.
Takto vyleptaný "odtlačok" uránovej distribúcie vo vzorkách, bol po dôkladnom vyčistení skúmaný v optickom
mikroskope.

Koncentráciu uránu sme vypočítali zo stôp jeho štiepenia (pri hustote stôp štiepenia v jednotlivých
fázach do 2xJO7 stôp/cm2) podľa vzorca Wagnera (1973):

A. P,
C(g/g) = (1) , v ktorom:

n.L.gp.gr.l.y.S.f

C(g/g i - koncentrácia uránu, A = atómová hmotnosť uránu, />,- = hustota indukovaných stôp na cm". D. =
hustota skúmaného materiálu. L = Avogadrovo číslo, gp = I, gr = 1, 1 = podiel 2 3 5U v izotopovej zmesi 7.26 x
10"3, y = dávka tepelných neutrónov 1.3 x H)14, 5 = 580 x 10"M x cm"2, f = 4 um.

Dávka bola vypočítaná porovnaním hustoty indukovaných stôp na Makrofolc, s prislúchajúcimi
hiislotami stôp v sklách i porovnaním hustol)' na NBS sklách ožarovaných v reaktore NBS.

Táto metóda sa nám osvedčila najmä pri pozorovaní distribúcie uránu v nc/.nidncných vulkanických
horninách. Umožnila nám štúdium distribúcie a obsahov uránu v horninotvornych, akccsorických a rudných
mineráloch, ako i v základnej hmote (Rojkovič cl al. 1991). Bolo tiež možné charakterizovať migráciu a
akumuláciu uránu počas ďaľšich geologických procesov.
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2. Distribúcia uránu

Pozorovaním v optickom mikroskope sme zistili nasledujúce formy vystupovania uránu v
nezrudnených vulkanických a vulkanoklaslických horninách pclrovohorskc'ho súvrstvia permu gemerika:
1/ Rozptýlený urán je pozorovať najmä v základnej hmote ryolilov a ich tufov. Distribúcia nieje rovnomerná.
Stopy štiepenia uránu sú hojnejšie v miestach, kde sa nachádza sericit. Na tieto miesta sa často koncentrujú aj
submikroskopickč zrnká rudných minerálov. Vo výrastliciach a kryštaloklastoch kremeňa nepozorovať stopy
štiepenia uránu.
2/ Zvýšené koncentrácie stôp štiepenia uránu pozorovať často v zirkónoch ryolilov, ich tufov a v menšej miere
aj v menších kryštáloch zirkónu v dacite.
3/ Zvýšené koncentrácie stôp štiepenia uránu pozorovať tiež v Fe-Ti oxidoch, najmä v tých zrnách, kde
"leukoxenizácia" dosiahla pokročilejší stupeň. Urán je adsorbovaný Ti oxidmi. V niektorých zrnách s
pokročilou "leukoxenizáciou" pozorovať nerovnomernú distribúciu uránu.

Z vypočítaných obsahov uránu vyplýva, že najvyššie obsahy U v andezite pozorovať v Ti oxidoch, kde
priemerné obsahy dosahujú 52-280 ppm U. Charakter distribúcie je bimodálny v závislosti na stupni
"leukoxenizácie" Fe-Ti oxidov. V niektorých zrnách hustota stôp presahovala 2.107 stôp/cm2, čo zodpovedalo
obsahom nad 800 ppm U.

Základná hmota ryolitov a ich tufov sa vyznačuje vyššími obsahmi uránu a väčšou rôznorodosťou ich
distribúcie, v porovnaní s bázickejšími vulkanitmi. Priemerné obsahy uránu v základnej hmote ryolitov sú
vyššie ako obsahy v intermediárnych vulkanitoch. Veľmi rôznorodé sú tiež obsahy uránu v Ti a Fe-Ti oxidoch,
čo zrejme súvisí podobne ako v dacitoch a andezitoch so stupňom "leukoxenizácie" Fe-Ti oxidov a tvorbou U a
U-Ti oxidov. Vyššie obsahy a väčší rozptyl obsahov uránu v Ti oxidoch (25-727 ppm) pozorovať vo vzorkách s
nižšími obsahmi uránu v základnej hmote, čo nasvedčuje redistribúcii uránu zo základnej hmoty a jeho
adsorpcii Ti oxidmi. Obsahy U v zirkónoch vykazujú najvyššiu početnosť v rozsahu 250-300 ppm a priemerné
obsahy vo vzorkách dosahujú 247 až 385 ppm uránu.

Poznanie obsahov U v jednotlivých minerálnych fázach študovaných hornín umožnilo vypočítať ich
podiel na celkovom obsahu U v hornine. Z neho vyplýva, že aj napriek pomerne vysokým obsahom U v
zirkónoch, základná hmota ryolitov a ich tufov viaže 78-96 % uránu v hornine. V študovaných andezitoch a
dacite sa však urán viaže výraznejšie na Ti oxidy.

Zo štúdia stôp štiepenia uránu ako aj z obsahov uránu v horninách vyplýva, že aj v nezrudnených
vulkanitoch a ich tufoch pozorovať vývoj distribúcie U, jeho remobilizáciu a koncentráciu. Pôvodná rovnorodá
distribúcia sa zachovala v rezistentnom zirkóne. Odchýlky v pravidelnej distribúcii uránu v horninách,
rôznorodá distribúcia v základnej hmote, v Ti a Fe-Ti oxidoch odráža procesy remobilizácie a koncentrácie.
Devitrifikáciou a neskoršími premenami základnej hmoty došlo k mobilizácii a zachyteniu U v častiach
bohatších na ílové minerály (hlavne illit). "Leukoxenizácia" a odnos Fe z Fe-Ti oxidov vytvorili dobré
podmienky na nasledujúcu adsorpciu U na Ti oxidoch. Pomocou a - autorádiografie a elektrónovej
mikroanalýzy boli zistené zvýšené obsahy uránu aj v hydroxidoch železa a v agregátoch jemnozrnného apatitu,
najmä na ich okraji, čo rovnako nasvedčuje adsorpcii uránu.
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