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Az ásványvizek eredetének,
védettségének kimutatására szolgáló
izotóptechnikai módszerek
Deák József
ÖSSZEFOGLALÓ
DOLGOZAT A LEGGYAKRABBAN ALKALMAZOTT KÖRNYEZETI IZOTÓPOK TULAJDONSÁGAIT, ÉS AZ ÁSVÁNYVIZEK KORÁNAK ÉS VÉDETTSÉGÉNEK KIMUTATÁSÁRA
TÖRTÉNÕ ALKALMAZÁSUK MÓDSZERTANI ALAPJAIT MUTATJA BE. A RENDELKEZÉSRE
ÁLLÓ 14C ÉS STABILIZOTÓP ELEMZÉSI ADATOK ALAPJÁN ÁSVÁNYVIZEINK NAGY RÉSZE TÖBB MINT TÍZEZER ÉVE TARTÓZKODIK A FELSZÍN ALATT, VAGYIS A JÉGKORSZAKBAN BESZIVÁRGOTT CSAPADÉKBÓL SZÁRMAZIK. EDDIG VIZSGÁLT ÁSVÁNYVIZEINK
TÚLNYOMÓ RÉSZE NEM TARTALMAZ KIMUTATHATÓ TRÍCIUMOT (<1 TU), ÍGY AZ
UTÓBBI 50 ÉV EMBERI TEVÉKENYSÉGÉNEK SZENNYEZÕ HATÁSA MÉG NEM ÉRTE EL AZ
ÁSVÁNYVIZEKET. A BUDAPESTI TERMÁLVÍZ-ÁRAMLÁSI RENDSZER KÚTJAIBÓL TERMELT ÉS PALACKOZOTT ÁSVÁNYVIZEK A MAINÁL HIDEGEBB KLÍMÁBAN HULLOTT
CSAPADÉKBÓL SZÁRMAZÓ, JÉGKORSZAKI BESZIVÁRGÁSÚ KARSZTVIZEK.

INHALT
IN DER STUDIE WERDEN DIE EIGENSCHAFTEN DER AM FRÜHESTEN ANGEBRACHTEN
UMWELTISOTOPE, UND DIE ANWENDUNGSMETHODE, MIT DER DAS ALTER UND DER
GESCHÜTZTE CHARAKTER DER MINERALWASSER NACHWEISBAR SIND, ERÖRTERT.
AUF GRUND DER VORHANDENEN DATEN AUS DER ANALYSE VON 14C UND STABILISOTOPEN SIND UNSERE MINERALWASSER GROßENTEILS SEIT ÜBER JAHRTAUSENDE
UNTER DER ERDFLÄCHE AUFZUFINDEN, D.H. SIE STAMMEN AUS DEN IM EISZEITALTER EINGESICKERTEN NIEDERSCHLÄGEN. ÜBERWIEGENDEM TEIL DER BIS JETZT

Bevezetés
Atermészetes ásványvíz palackozásának
és forgalomba hozatalának szabályairól
szóló 65/2004. FVM-ESZCSM-GKM
együttes rendelet 2. §-a szerint a természetes ásványvíz:
− védett felszín alatti vízadó rétegbõl
származik;
− eredendõen szennyezõdésmentes.
Annak igazolásában, hogy egy ásványvíz megfelel e a fenti elõírásoknak,
a vízföldtani vizsgálatok és a hidraulikai
modellezés mellett fontos szerepet kapnak a természetes nyomjelzõk, elsõsorban a környezeti izotópok.

MINERALWASSER IST KEIN TRIZIUM (TU) ZU ENTNEHMEN, ALSO
HAT DIE VERUNREINIGENDE WIRKUNG DER MENSCHLICHEN TÄTIGKEITEN IN DEN
LETZTEN 50 JAHREN UNSERE MINERALWASSER NOCH NICHT ERREICHT. DIE MINERALWASSER, DIE AUS DEN QUELLEN DES BUDAPESTER THERMALWASSERSYSTEMS
HERVORGEBRACHT UND IN FLASCHEN GEFÜLLT WERDEN, STAMMEN NOCH AUS DEN
KARSTGEWÄSSERN DES EISZEITALTERS, AUS DEN NIEDERSCHLÄGEN, DIE IN EINEM
KLIMA, DAS VIEL KÄLTER WAR, GEFALLEN SIND.
UNTERSUCHTEN

A

SUMMARY
ABSTRACT PROPERTIES OF THE MOST IMPORTANT ENVIRONMENTAL ISOTOPES AND
METHODOLOGICAL BACKGROUND OF THEIR USEABILITY FOR PROVEMENT OF AGE
AND VULNERABILITY OF MINERAL WATERS ARE PRESENTED. RESIDENCE TIME OF
THE GREATEST PART OF THE HUNGARIAN MINERAL WATERS IS MORE THAN TEN
THOUSAND YEARS SO THESE ORIGINATE FROM PRECIPITATION INFILTRATED IN THE

ICE-AGE PERIOD, ACCORDING TO THE AVAILABLE 14C AND STABLE ISOTOPE DATA.
GREATEST PART OF THE HUNGARIAN MINERAL WATERS DOES NOT CONTAIN DETECTABLE TRITIUM, SO THE CONTAMINATION OF THE HUMAN ACTIVITIES OF THE LAST
50 YEARS DID NOT ARRIVE THESE MINERAL WATERS. MINERAL WATERS EXPLOITED
AND BOTTLED FROM THE BUDAPEST THERMAL WATER FLOW REGIME ARE ICE-AGE
INFILTRATED KARSTWATER, ORIGINATING FROM PRECIPITATION FALLEN IN COLDER
CLIMATE AS NOW.

vizsgálatára kiválóan alkalmasak. A trícium ugyanis a legideálisabb víz-nyomjelzõ; lévén maga is hidrogén, beépül a
H2O vízmolekulában az egyik hidrogén
atom helyére (HTO) és abszorpció nélkül
követi a felszín alatt áramló vizet, abból
semmilyen módon nem szûrõdik ki. A tríciumot mint az élõ szervezetekre teljesen
veszélytelen, a víztõl semmi módon el
nem választható és ugyanakkor igen érzékenyen mérhetõ, tehát jól kimutatható
nyomjelzõanyagot az 1950-es évektõl
kezdõdõen egyre szélesebb körben alkalmazzák vízföldtani problémák megoldására. A trícium hagyományos mértékegy-

sége a TU (Tritium Unit), ami 10−18 3H/1H
arányt jelent. SI mértékrendszerben:
1 TU =10−18 3H/1H = 0,12 Bq/l
Vízföldtani vizsgálatoknál a beszivárgás körülményei és a diszperzió miatt
elegendõ az évi átlagos trícium tartalom
ismerete, amit a magyarországi csapadékvízre az 1. ábra mutat be.
Látható, hogy az 1952 elõtti, átlagosan
5 TU kozmogén eredetû trícium szint a
magaslégköri termonukleáris robbantások hatására fokozatosan nõtt, és 1963ban érte el a maximumát, közel 3000 TU
évi átlaggal. Ezután exponenciálisan

Módszerek
A természetben elõforduló elemeknek
több mint ezer stabil illetve radioaktív
izotópját ismerjük, amelyeket − az emberi tevékenység során keletkezett és a Földön szétterjedt mesterséges izotópokkal
együtt − környezeti izotópoknak nevezünk. A vízföldtani vizsgálatoknál leggyakrabban használt környezeti izotópok (a trícium (3H), a radiokarbon (14C)
és a stabil vízizotópok (2H, 18O) tulajdonságait és felhasználási lehetõségeit röviden bemutatom.
A tríciumos elemzési adatok a felszín
alatti vízbázisok védettségének, a felszíni- és csapadékvizek elérési idejének
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1. ábra
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csökkent, mintegy 1,2 éves felezési idõvel, ami a légkörbõl történõ trícium-kiürülés sebességét jelzi. A jelenlegi 10−20
TU közötti értékek még mindig két-háromszorosai a kozmogén eredetû trícium-szintnek. Az utóbbi tíz év stagnáló
értékei jelzik, hogy beállt az új, az ipari
eredetû trícium kibocsátás miatt kissé
magasabb trícium szint a csapadékban.
Az 1. ábrán a 2000. évre lebomlott trícium-tartalom idõsora is látható, amit a
12,4 éves felezési idõ alapján számítottunk a magyarországi csapadékra.
A trícium legegyszerûbb hidrogeológiai alkalmazását az teszi lehetõvé, hogy
viszonylag nagy felezési ideje (12,4 év)
miatt az 50 évnél fiatalabb csapadékból
származó vizekben egyértelmûen kimutatható, míg az 1952. elõtti vizekben ma
már gyakorlatilag nulla (<1 TU) az értéke. Tríciumos méréssel tehát egyértelmûen eldönthetõ, hogy a vizsgált felszín
alatti víz 50 évnél fiatalabb, illetve hogy
tartalmaz-e ilyen komponenst.
A radiokarbon (14C) vízkorok alapján
tudjuk egyértelmûen bizonyítani a regionális felszín alatti áramlási rendszerek
meglétét és becsülni az áthaladási idõt
(transit time). A felszín alatti vizek 14C
kormeghatározásának alapja a radioaktív
bomlás egyenlete:
A = A0 * e−λτ
ahol:
− A a vízmintában mért 14C koncentráció [pmC]
− A0 a kiindulási 14C koncentráció [pmC]
− λ a 14C bomlási állandója;
λ = 1,2 *10−4 [év]−1
− t a beszivárgás óta eltelt idõ [év].
A kormeghatározás alapegyenlete:
A0
t =19 010 * lg A (év)
A
A képletben szereplõ A értéket mérjük,
míg A0-t különbözõ elméleti meggondolások alapján számítjuk. A fajlagos 14Caktivitást pmC (percent of modern Carbon) mértékegységben adják meg:

ahol R az 18O/16O izotóparány a mintában
illetve a SMOW standardban.
A csapadékvizek stabilizotóp-összetételét az alábbi hatások szabják meg:
− évi középhõmérséklet
− földrajzi szélesség
− tengerszint feletti magasság
− tengertõl való távolság
− csapadék mennyisége.
A magyarországi csapadék esetében
a sokévi súlyozott átlag (ami jól egyezik
a frissen beszivárgott felszín alatti vizek átlagával):
δ2H = −65 − −68‰
δ18O = −9,3 − −9,8‰
Figyelembe véve a magyarországi
10,5 ºC átlaghõmérsékletet, ez az átlag
jól egyezik a Yurtsever (1975) által számított képlettel:
δ18O = 0,52 * T(ºC) −15 [‰]

Amennyiben egy területen (pl. a Pannon-medencében) megváltozik a klíma,
az ún. „hõmérsékleti hatás” miatt a csapadékvíz és az abból beszivárgó felszín alatti vizek stabilizotóp-összetétele is követi
ezt a változást (Deák 1979, Deák és mtsai
1987, Stute−Deák 1989). Mivel a stabilizotóp-összetétel az áramlás során változatlan marad, a felszín alatti vízmintákban mért δ18O illetve δ2H alapján következtetni lehet a vizsgált víz beszivárgásakor uralkodott átlaghõmérsékletre.
Magyarország területére az utóbbi
50 000 évben hullott csapadék (és az abból utánpótlódó felszín alatti vizek) stabilizotóp-arány idõsora számítható a
„pocok-hõmérõ” által becsült évi középhõmérséklet alapján. A 2. ábra bemutatja
a δ18O várható értékeit, amely egyúttal a
δ2H változását is jelenti, mivel a magyarországi felszín alatti vizekben ezek párhuzamosan változik.

2. ábra

100 pmC = 0,25 Bq/gC
A hidrogén és oxigén stabil víz-izotóp arányok (2H/1H illetve 18O/16O) hidrológiai
alkalmazását az teszi lehetõvé, hogy
mindketten a víz alkotóelemei, így koncentrációjukat nem befolyásolják az utólagos kémiai és biológiai folyamatok,
amelyek a vízben oldott alkotórészeket jelentõsen megváltoztathatják. Astabil vízizotóp-arányokat tömegspektrométerrel
mérik és a SMOW (Standard Mean Ocean
Water) nemzetközi standardhoz viszonyított ezrelékes eltérésekként adják meg:
δ18O = 1000 * (Rminta − Rstandard)/Rstandar [‰]

3. ábra
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4. ábra

5. ábra

A 3. ábra a magyarországi felszín alatti vizek 14C-tartalma és ugyanazon vizek
δ18O aránya közötti kapcsolatot mutatja
be. Látható, hogy a 15 pmC-nél kisebb
14C-tartalmú (vagyis 11 500 évnél idõsebb) felszín alatti vizek lényegesen negatívabb δ18O-összetételûek, mint az annál fiatalabbak, jelezve a hidegebb be-
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szivárgáskori klímát („jégkorszak”).
A 4. ábra bemutatja a
(friss) talajvíz, a holocénkori (tízezer évnél fiatalabb) és
a jégkorszaki (tízezer évnél
idõsebb) rétegvizek stabiloxigénizotóp-tartalmának
eloszlását. Látható, hogy a
magyarországi felszín alatti
vizek stabilizotóp-összetétele (δ18O vagy δ2H) alapján
elkülöníthetõk a holocénban
illetve a pleisztocénban beszivárgott vizek. δ18O esetében −10‰-et, míg deutériumnál δ2H = −70‰-et tekinthetjük határnak; az ennél negatívabb értékek jégkorszaki, a pozitívabbak holocénkori
beszivárgásra
utalnak.
Nemzetközi összehasonlításban (5. ábra) is elfogadott eredményeink alapján
egy olcsó és egyszerû módszerrel − a vizek δ18O és
δ2H-arányának mérésével −
kiválaszthatók az idõs, így
védett felszín alatti vizek.

(Deák 1980), az Eger környéki (Deák
1982, 1989) és a hévízi termális karsztáramlási rendszereket, a hideg karsztforrásokat, az Alföld intermedier és regionális rétegvíz áramlási rendszereit (Deák
1979, Deák és mtsai 1987, 1996, Berecz
és mtsai 2001), a Fertõ-tó felszín alatti
víz utánpótlódását (Boroviczény és
mtsai 1992), a szigetközi rétegvizek eredetét (Stute és mtsai 1997), a tervezett és
a megvalósult nukleárishulladék-temetõk környezetét (Horváth és mtsai 1997).
Ezek a vizsgálatok elsõsorban regionális áramlási rendszerek kimutatására
szolgáltak, de nagyszámú olyan kút illetve forrás vizébõl is végeztünk izotópelemzést, amelyeket ásványvízként forgalmaznak. Az adatok egységes értékelését megnehezíti, hogy különbözõ idõpontokban, különbözõ laboratóriumokban végzett elemzések eredményei állnak rendelkezésre. A rendelkezésre álló
14C és stabilizotóp-elemzési adatok alapján ásványvizeink nagy része több mint
tízezer éve tartózkodik a felszín alatt, vagyis a jégkorszakban beszivárgott csapadékból származik.
Ugyanakkor az eddig vizsgált ásványvizeink túlnyomó része nem tartalmaz kimutatható tríciumot (<1 TU), így az utóbbi 50
év emberi tevékenységének szennyezõ hatása még nem érte el az ásványvizeket. Ez
rendkívül fontos eredmény, mivel Magyarországon az ipar és mezõgazdaság intenzív fejlesztése − és ezzel együtt a felszín
alatti vizeket veszélyeztetõ szennyezõdések növekedése − az ’50-es években indult
meg, egyidõben a csapadék trícium-tartalmának ugrásszerû növekedésével. A mezõgazdasági eredetû szennyezések megjelenését reprezentálja az N és P mûtrágya,
valamint a növényvédõ szerek hazai felhasználásának idõsora (6. és 7. ábra).
A budapesti termálkarszt-rendszerben
mért 14C vízkor és δ2H közötti összefüggés látható a 8. ábrán. Az idõsebb karsztvizek jégkorszaki beszivárgásúak, és hõmérsékletük is magasabb, mint a frissebb
vizeké. Ásványvíz-palackozásra a magasabb hõmérsékletû, jégkorszaki beszivárgású karsztvizeket használják (Apenta,
Margitszigeti, Gellérthegyi), de még a
közepes hõmérsékletû Csillaghegyi ásványvíz is a mainál hidegebb klímában
beszivárgott csapadékból származik.

Eredmények
Az elmúlt harminc év alatt az ország sok
területén alkalmaztunk izotóp-hidrogeológiai módszereket a felszín alatti vizek
(beleértve az ásvány- és termálvizek)
komplex kutatása keretében (Deák 1973,
Deák−Dénes 1981). Részletesen vizsgáltuk − többek között − a budapesti

Következtetések
Ásványvizeink átfogó környezeti izotóp
vizsgálata eddig még nem történt meg, a
rendelkezésre álló adatok egyéb kutatások során, különbözõ idõpontokban és
laboratóriumokban keletkezett izotópelemzések. Egy ilyen vizsgálat elvégzése
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és az eredmények feltüntetése („jégkorszaki eredetû” illetve „trícium-mentes”) a
palackozott ásványvizeken garancia lenne a védettségre és a szennyezõdés-mentességre, és kiemelné a magyarországi ásványvizek különleges adottságait.
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