
DATOWANIE - BADANIE WIEKU OBIEKTÓW

Bohdan Dziunikowski
Wydział Fizyki i Techniki Jądrowej, Akademia Górniczo-Hutnicza,

30-059 Kraków, AL Mickiewicza 30

1. WSTĘP PL0100788

Datowanie jądrowe polega na oznaczaniu wieku bezwzględnego próbek geo-
logicznych i obiektów archeologicznych na podstawie badań ich promieniotwór-
czości, składu izotopowego lub niektórych efektów wtórnych związanych z długo-
trwałym działaniem promieniowania jądrowego [1-4]. W tym opracowaniu ograni-
czymy się tylko do najważniejszych metod opartych głównie na oznaczaniu sto-
sunków izotopowych ołowiu w próbkach geologicznych oraz pomiarach aktywno-
ści izotopu 14C w szczątkach organicznych.

2. METODY OŁOWIOWE

Metody ołowiowe datowania skał i minerałów, oparte na wykorzystaniu radio-
genicznych izotopów ołowiu, są najstarszym i najważniejszym sposobem ozna-
czania wieku różnych formacji geologicznych. Wynika to z następujących faktów:
• radiogeniczne izotopy ołowiu są produktami rozpadów jądrowych zachodzą-

cych w szeregach promieniotwórczych uranu i toru. Oba te pierwiastki wystę-
pują powszechnie w różnych skałach;

• stałe rozpadu izotopów macierzystych 2 3 8U, 235U i 232Th znane są stosunkowo
dokładnie;

• występowanie różnych izotopów ołowiu umożliwia różne warianty pomiarowe,
których wyniki można uśredniać.

Końcowy bilans przemian jądrowych zachodzących w naturalnych szeregach
promieniotwórczych przedstawia się następująco:
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Zmniejszanie się z czasem t liczby N jąder izotopu promieniotwórczego,
wskutek ich rozpadów, można określić wzorem



N = N o e " M (1)

gdzie: No - liczba jąder danego izotopu w chwili początkowej, to znaczy dla t=0;
A. - stała rozpadu tego izotopu, związana z jego czasem połowicznego roz-
padu T zależnością
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Jeśli próbkę stanowi minerał, w skład którego wchodzi określony izotop pro-
mieniotwórczy, to w takim przypadku No oznacza liczbę jąder tego izotopu w tym
minerale w czasie jego tworzenia się (krystalizacji).

W wyniku rozpadów jąder izotopu promieniotwórczego tworzą się jądra koń-
cowe określonego izotopu trwałego. Liczbę Nk takich radiogenicznych jąder koń-
cowych, utworzonych w czasie t, można określić wzorem

Nk = No-Noe-M=No(1-e"M) (3)

Dzieląc stronami wzór (3) przez (1) otrzymuje się zależność
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N e"w

Jak widać, stosunek liczby Nk jąder końcowych do liczby N jąder macierzys-
tych (pierwotnych) jest rosnącą funkcją czasu t przebywania izotopu macierzy-
stego w danej próbce.

Przedstawiony wyżej proces ubywania z czasem izotopu pierwotnego, z rów-
noczesnym tworzeniem się izotopu końcowego, przypomina proces zachodzący
w klepsydrze piaskowej. Oznaczenie czasu za pomocą takiej klepsydry polega na
tym, że ziarna piasku z pojemnika górnego przesypują się z określoną szybkością
do pojemnika dolnego. W miarę upływu czasu liczba Ng ziaren w pojemniku gór-
nym zmniejsza się, podobnie jak liczba jąder izotopu pierwotnego, przy równo-
czesnym zwiększaniu się liczby ziaren Nd w pojemniku dolnym, odpowiadającym
jądrom izotopu końcowego. Stosunek tych liczb ziaren Nd/Ng jest więc funkcją
czasu t, jaki upłynął od chwili rozpoczęcia przesypywania piasku w klepsydrze.
Poprzez oznaczenie wartości tego stosunku liczbowego można więc oznaczać
czas trwania t całego procesu, pod warunkiem że:
• znamy szybkość przesypywania piasku, to znaczy liczbę jego ziaren przecho-

dzących w ciągu określonej jednostki czasu z pojemnika górnego do dolnego;
odpowiednią wielkością określającą szybkość rozpadów jądrowych jest stała
rozpadu X izotopu pierwotnego,

• przed rozpoczęciem przesypywania piasku w klepsydrze jej dolny pojemnik był
pusty; odpowiednikiem takiego pojemnika pustego jest minerał świeżo wykrysta-
lizowany, w którym nie występują jeszcze jądra izotopu końcowego (Nk= 0),

• cała klepsydra stanowi układ zamknięty, to znaczy nie zachodzi żadna wymia-
na piasku z otoczeniem.



W odniesieniu do minerałów to ostatnie założenie, że stanowią one układy
chemicznie zamknięte, może nie być spełniony wskutek działania różnych czyn-
ników, takich jak wietrzenie i erozja lub też przemiany somatyczne. Polegają one
na wymianie z otoczeniem niektórych składników skał i minerałów. Może również
zachodzić ucieczka gazowego radonu i selektywne wypłukiwanie izotopu 2 3 4U,
charakteryzującego się taką właściwością. Ogólnie można stwierdzić, że „zegar
izotopowy" zaczyna działać dopiero wtedy, gdy badana próbka geologiczna stała
się układem chemicznie zamkniętym zarówno dla izotopu pierwotnego, jak i koń-
cowego.

Wśród jądrowych metod datowania, opartych na przedstawionej zasadzie
„klepsydry izotopowej", można wyróżnić metody analityczne oraz metody spek-
trometrii mas (izotopowe). Metody analityczne polegają na oznaczeniu całkowi-
tych zawartości zarówno pierwotnych pierwiastków promieniotwórczych, jak i
końcowych produktów ich rozpadu. Takie oznaczenie przeprowadza się za po-
mocą bądź to zwykłych metod chemicznych (analiza mokra), bądź też różnych
metod instrumentalnych, takich jak neutronowa analiza aktywacyjna. Metody ana-
lityczne z wykorzystaniem mokrej analizy chemicznej stosowano już w pierw-
szych latach XX wieku. Głównym źródłem błędów takich datowań może być
obecność w datowanych próbkach nieradiogenicznych izotopów pierwiastka koń-
cowego. Izotopów tych nie da się odróżnić od izotopu radiogenicznego za pomo-
cą metod chemicznych. Stąd znaczny postęp w rozwoju geochronologii nastąpił
dopiero po wprowadzeniu metod spektrometrii masowej. Metody te umożliwiają
oznaczanie zawartości poszczególnych izotopów za pomocą odpowiednich spek-
trometrów mas, które zaczęto konstruować w latach czterdziestych. Dzięki wyko-
rzystaniu tych urządzeń można oznaczać oddzielnie poszczególne izotopy oło-
wiu, uranu i toru. Wiek t minerałów zawierających te pierwiastki oblicza się wtedy
korzystając ze wzorów:
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gdzie: A,238, 2̂35, ̂ -232 - są to stałe rozpadu izotopów odpowiednio 2 3 8U, 235U i 2 3 2Th.
Symbole tych izotopów oznaczają w tym przypadku ich ilości wyrażone w licz-
bach jąder, przy czym indeksem * wyróżniono izotopy radiogeniczne.

Niektóre minerały można też datować poprzez oznaczenie stosunków izoto-
powych radiogenicznych izotopów ołowiu 206Pb*, 207Pb* i 208Pb* do izotopu niera-



204rdiogenicznego *u*Pb, to znaczy nie związanego z rozpadami jądrowymi radu i
toru. Zależności takich stosunków izotopowych od wieku galeny (PbS) w minio-
nych okresach geologicznych pokazano przykładowo na rysunku.
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Rys. Wartości stosunków izotopowych ołowiu w gaienie (PbS) w przeszłości [3].

Jeszcze inna wersja metody ołowiowej sprowadza się do oznaczania stosunku
izotopowego 206Pb* / 210Pb*. Promieniotwórczy izotop radioaenicznv 210Pb* wvste-Promieniotwórczy izotop radiogeniczny Pb wystę-
puje w szeregu uranowo-radowym, pochodzącym od izotopu macierzystego 2 3 8U.
W przypadku równowagi promieniotwórczej w takim szeregu, ilość występującego
w nim izotopu 210Pb określa jednoznacznie ilość uranu 2 3 8U. Dzięki temu stosu-
nek izotopowy 206Pb / 238U można zastąpić wspomnianym wyżej stosunkiem izo-
topowym tylko jednego pierwiastka, tzn. ołowiu. Ułatwia to znacznie przygotowa-
nie próbek do analizy spektrometrycznej.

W praktyce wykorzystuje się zwykle różne warianty metody ołowiowej oparte
na różnych stosunkach izotopowych, takich jak: 206Pb7238U, 207Pb7235U,

wyniki poszczególnych datowań tej samej próbki można w ten sposób zwiększać
dokładność ostatecznego wyniku.

Oprócz metod ołowiowych do datowania próbek geologicznych wykorzystuje
się również metody oparte na oznaczaniu stosunków izotopowych innych pier-
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wiastków. Można tu wymienić metodę helową, rubidowo-strontową potasowo-
argonową, potasowo-wapniową lub uranowo-ksenonową. Metody te mają jednak
mniejsze znaczenie praktyczne w porównaniu z metodami ołowiowymi.

3. METODA WĘGLOWA

Izotop promieniotwórczy węgla ( C), o czasie połowicznego rozpadu 5730 lat,
tworzy się stale w górnych warstwach atmosfery w wyniku reakcji neutronów
spalacyjnych z jądrami azotu. Neutrony spalacyjne pojawiają się w atmosferze
jako produkty kruszenia (spalacji) jąder przez protony będące głównym składni-
kiem pierwotnego promieniowania kosmicznego. Wytwarzany w ten sposób wę-
giel promieniotwórczy reaguje chemicznie z tlenem atmosferycznym tworząc czą-
steczki 14CO2. Wskutek pionowego mieszania się powietrza związek ten dociera
do powierzchni ziemi. Dzięki procesowi fotosyntezy jest on asymilowany przez
rośliny, w których ustala się równowagowe stężenie izotopu 14C. Taki stan rów-
nowagi istnieje dopóty, dopóki dany organizm żyje, to znaczy zachodzi w nim
ciągła przemiana materii (metabolizm) w kontakcie z otoczeniem. Z chwilą śmierci
organizmu, na przykład po ścięciu drzewa, metabolizm ten zostaje przerwany.
Ustaje więc wymiana węgla ze środowiskiem. Oznacza to, że od tej chwili zaczy-
na się eksponencjalne zmniejszanie stężenia izotopu 14C w tym organizmie
wskutek rozpadu tego izotopu. Jeśli wiemy jakie było stężenie 14C w atmosferze i
biosferze w chwili przerwania metabolizmu w danym organizmie, to jego wiek t
można obliczyć korzystając ze wzoru

T A
t = In—^ (8)

In 2 A
gdzie: Ao - aktywność promieniotwórcza izotopu 14C w próbce tuż po przerwaniu

jej metabolizmu (aktywność początkowa);
A - aktywność tej próbki odniesiona do roku 1950, zgodnie z przyjętą kon-

wencją międzynarodową;
T - czas połowicznego rozpadu izotopu 14C.

Aktywność początkowa Ao datowanych próbek określa się na podstawie wzor-
ców współczesnej aktywności biosfery. Tego rodzaje wzorce są sporządzane
w National Institute of Standards and Technology (NIST) w USA.

Taki sposób datowania szczątków organicznych zaproponował chemik amery-
kański Willard F. Libby w latach czterdziestych. Przyniosło mu to Nagrodę Nobla
w 1960 r. Metoda ta stała się wkrótce podstawowym narzędziem badawczym
głównie w archeologii i paleontologii, zajmującej się badaniem organizmów ro-
ślinnych i zwierzęcych z minionych okresów geologicznych.

W Polsce propagatorem tej metody był prof. Włodzimierz Mościcki, który już z
początkiem lat pięćdziesiątych zorganizował odpowiednie laboratorium w Pozna-
niu. W następnych latach laboratorium to zostało przeniesione na Politechnikę
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Śląską w Gliwicach. Obecnie, poza Gliwicami, działają w Polsce jeszcze dwa
podobne laboratoria: w Krakowie na Wydziale Fizyki i Techniki Jądrowej Akade-
mii Górniczo-Hutniczej oraz w Łodzi przy tamtejszym Muzeum Archeologicznym.

Datowanie metodą węglową opiera się na założeniu, że stężenie izotopu 14C w
biosferze nie ulegało zmianom w ciągu ostatnich kilkudziesięciu tysięcy lat. W
rzeczywistości stężenie to zmieniało się w tym czasie podlegając różnym fluktu-
acjom. Wśród czynników wywierających- istotny wpływ na stężenie izotopu 14C w
atmosferze i biosferze można wyróżnić czynniki naturalne i antropogeniczne, to
znaczy związane z działalnością ludzką. Czynnikiem naturalnym są przede
wszystkim zmiany natężenia promieniowania kosmicznego wynikające, między
innymi, ze zmiennej aktywności Słońca. Jednym z czynników antropogenicznych
jest natomiast emisja do atmosfery dwutlenku węgla pochodzącego ze spalania
różnych paliw kopalnych, które praktycznie nie zawierają izotopu 14C. W rezulta-
cie następuje więc rozcieńczanie tego izotopu w węglu atmosferycznym (efekt
Suessa). Z drugiej strony, wskutek doświadczeń z bronią jądrową uwalniane były
do atmosfery ogromne strumienie neutronów. Neutrony te powodowały dodatko-
wą produkcję izotopu 14C.

Oprócz metod datowania opartych na wykorzystaniu rozpadów promieniotwór-
czych różnych izotopów stosuje się też metody z wykorzystaniem innych zjawisk
fizycznych. Najważniejszym z tych zjawisk jest termoluminescencja. Zjawisko to
polega na emisji promieniowania elektromagnetycznego (głównie w zakresie wi-
dzialnym) generowanego przez niektóre dielektryki krystaliczne podgrzane powy-
żej określonej temperatury. Ilość energii wypromieniowanej przez dany kryształ, w
określonym przedziale temperatur, zależy od dawki promieniowania jądrowego
pochłoniętej przez ten kryształ w ciągu czasu jego istnienia. Zakłada się, że po-
chłonięte dawki, a tym samym ilości energii promieniowania termoluminescencyj-
nego, są proporcjonalne do wieku danego kryształu. Metoda ta znajduje zastoso-
wanie do datowania stosunkowo młodych minerałów i osadów geologicznych, a
także obiektów archeologicznych, zwłaszcza ceramicznych i krzemiennych.
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