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Bevezető 

• Duna-delta – második legnagyobb delta 
Europában, területe 4152km2  

• 3 ág: Chilia, Sulina és Sfântul Gheorghe 
• Mindegyik csatorna végén – új szárazföld 

fokozatos  képződése → delta tágulása 
• Szedimentációs ráták változása különböző 

időskálákon természetes faktorok és antropogén 
beavatkozások miatt, legfontosabb: Vaskapuk 
építése (1972) 

 

Jelen tanulmány a PN-II-RU-TE-2012-3-0351, 
Radionuclides as tracers of the anthropic 
influence on the Danube Delta sedimentary 
processes pályázat által jött létre 



Célok 
• A 210Pb és 137Cs radiodatálási módszerek alkalmazása tavi 

üledékeken 
 
• Alfa és gama spektrometriás módszerek fejlesztése a 

hatékonyabb radionuklid meghatározásra (210Pb/ 210Po, 
226Ra and 137Cs) 

 
• Az üledékrétegek geokronológiájának meghatározása 
 
• Az üledékesedési ráták kiértékelése a deltai tavakra és a 

kontinentális talapzatre nézve 
 
• A Vaskapuk megépítése utáni üledékesedési dinamika 

meghatározása, tekintettel a Duna-delta evoluciójára 



A Pb-210-es kormeghatározási módszer 

• Az egyik legfontosabb kormeghatározási 
eszköz fiatal üledékekre (0-150 év) nézve  

• Pb-210 természetben előforduló radioaktiv 
elem, része az U-238 bomlási sornak 

• Az egyensúly a Pb-210  és anyaeleme (Ra-226) 
között a  Rn-222 diffúziója miatt nem képes 
létrejönni 



Két Pb-210 forrása van az üledékeknek: 
-  A légkörből leülepedő Pb-210 (Unsupported Pb-210 ) 
 - A üledékbeli Pb-210, ami a Ra-226-ból keletkezik az 
üledékben (Supported Pb-210) 
 
 



Datálási modelek 
A CIC Model (Constant Initial Concentration) 

– Azon tavak esetében, ahol a vízgyüjtő terület eróziós 
folyamatai és a vízoszlopban töltött tartozkodási idő állandó, 
az üledékesedési ráta is állandónak teinthető.  

– Feltételezhető tehát, hogy az üledékesedés időpontjában 
mindegyik üledékréteg  azonos mennyiségű légköri Pb-210-et 
tartalmaz 
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A CRS model (Constant Rate of 210Pb Supply) 
 
- Abban az esetben, ha az üledékek 
akkumulációja nem állandó az idő során, 
akkor a CRS model alkalmazható.  
- Ez a model azon a feltételezésen alapszik, 
hogy a légköri Pb-210 depoziciója állandó 



Tanulmányozott tavak 



Jelen pillanatig elemzésre került minták: 

Iacob-tó 

Cruhlig-tó 



Mintavételezés 



Minták előkészítése és mérése 

• Üledékbeli Pbsup-210 
komponens mérése, Ra-226 
által, gamma spektrometria 
segítségével (a Ra-226 koncentrációja 
lett megmérve;  ez egyensúlyban van az in 
situ keletkezett Pb-210-el) 
 

• Teljes Pb-210 mérések, Po-210 
által, alfa spektrometriával (2 év 
elteltével beáll az egyensúly az Pb-210  és a 
Po-210 között) 



Po-210 meghatározása 

• Savas feltárás segítségével HNO3, HCl és H2O2  
jelenlétében 

• Interferensek kiküszöbölése aszkorbin sav 
segítségével 

• Spontán depozició magas nikkel tartalmú 
rozsdamentes acél lemezekre 



Előzetes eredmények a Iacob-tavi 
üledékekre  

• Az 
aktivitáskoncentráci
ókba az eloszlások 
némi  Pb-210 
felhígulást  
mutatnak az 
üledékesedési 
folyamat során, de 
az exponenciális 
függőség még 
észlelhető 

IA4 üledékoszlop IA3 üledékoszlop 

A porozitás a 
felhígulási folyamatok 
indikátora lehet 



A Iacob-tavi üledékek kora 



Számított üledékesedési ráták a Iacob-
tavi üledékere 



Hasonlóság észlelhető a  2. Vaskapu utáni szuszpenzióban található üledékekkel 



A radionuklidok eloszlása a Chruhlig-tó üledékében 



Fiziakai paraméterek  

A nem megfelelő mintavételezés 
miatt az üledékek  kompaktálása 
(tömörítése) nem elhanyagolható 
  



Második mintavételező 

• Rozsdamentes acél cső, melybe PVC cső helyezhető  
• Ez lesz a mintatartó 
• Mintavételezés után a PVC csövet eltávolítják és 
vízszintesen elvágják 



2006±2 

1950±4 



Az egyes üledékoszlopokra kapott 
eredmények 



Üledékesedési ráták 



Az üledékesedési ráták értékei (Cruhlig-tó)  

Üledékesedési ráták  (g/cm2 év) 

Periods CR.1 CR.2 CR.II.1 CR.II.2 CR.II.3 Average 

2012-
1978 0.136 0.074 1.184 0.413 0.704 0.502 

1970-
1940 0.248 0.355 0.441 0.225 0.125 0.279 

1940-… 0.129 0.073 0.140 0.189 0.235 0.153 

1970-1978        0.099 g/cm2 év - 35%-os csökkenés 



Következtetések 

• Iacob-tó: 

 
– A Pb-210-es módszer sikeresen lett alkalmazva 

– Az üledékesedés 4 eseményre mutat rá 

–  Hasonló üledékesedési események észlelhetőek 
azokban az üledékekben, amelyek a Vaskapu be- és 
kifolyásánál találhatóak (1), ezek az utóbbi 50 év nagy 
áradásainak felelnek meg 

– Az átlagüledékesedés 0.5 ± 0.08 g/cm2(a max. 3.84 ± 
0.05 g/cm2  és a min.  0.03 ± 0.005 g/cm2 ) 

1Babic, M., Mladenovic, V., Kolarov, Damjanovic, V. Sediment regime of the Danube 
River in Serbia. International Journal of Sediment Research 28, 470-485 (2013) 



Következtetések 

• Cruhlig-tó: 
 

– A Pb-210-es módszer sikeresen lett alkalmazva 
– Az utóbbi 10 évben nagy üledékesedédi ráták észlelhetőek, 

melyek a massziv eutrofizációnak is köszönhető 
– 1940 és 1970 az átlag üledékesedési ráta 0.279 ± 0.008 

g/cm2 volt, ez 1970-1978 között 0.099±0.005 g/cm2–ra 
csökkent, ami  35%-os üledékveszteséget jelent  

– Az utóbbi 30 évben közel 5-szeresére nőtt 
– Az átlag üledékesedési ráta 0.311 ± 0.08 g/cm2 volt, 28%-al 

kissebb mint a Iacob-taviak, amelyek közelebb vannak a 
transzport csatornához (nagyobb üledékszállítás)  



Köszönöm a figyelmet! 

Jelen tanulmány a PN-II-RU-TE-2012-3-0351, Radionuclides as tracers of 

the anthropic influence on the Danube Delta sedimentary processes pályázat 
által jött létre 


