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Activitati
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A avut loc prima campanie de prelevarea carotelor de sediment din lacurile cele mai
adecvate dn Delta Dunarii 15 septembrie 2013

Introducere
Informaţiile stocate in arhivele naturale sedimentare sunt folosite într-o gamă largă în aplicaţii
de mediu, ca de exemplu:


sesizarea modificărilor proceselor pedologice de eroziune, procese care pot fi consecinţe
ale exploatării pădurilor, recultivarii acestora sau a schimbării procedeelor in agricultura.



evidenţierea istorică a schimbărilor in calitatea apelor din lacuri asociate cu probleme cum
ar fi eutrofizarea sau ploile acide.



monitorizarea poluării atmosferice cu metale grele, poluanţi organici, emisii radioactive
din instalaţii nucleare şi alte surse de contaminare.

Cunoaşterea unei cronologii exacte a depunerii sedimentelor este de mare importanţă în
interpretarea acestor informaţii de arhivă. Una dintre cele mai importante metode de datare a
sedimentelor recente este metoda Pb-210, radioizotop natural al Pb-ului rezultat în urma
dezintegrărilor din seria U-238. În multe aplicaţii metoda s-a dovedit a fi de încredere, mai
ales în cazul mediilor cu viteza de acumulare constanta a sedimentelor, unde calcularea
vârstei este bine stabilită (Tylman W. 2003). Metoda furnizează insa rezultate bune si pentru
mediile in care rata de sedimentare nu este constantă, dar in acest caz intervine dificultatea
găsirii unui model cat mai potrivit pentru descrierea procesului de sedimentare. In general se
folosesc două modele simple, care sunt numite generic modelul CRS si CIC
(Appleby&Oldfield, 1978, Robbins, 1978).
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Modelul CRS (Constant Rate of Pb-210 Supply - Modelul ratei constante de acumulare a Pb210) este cel mai des folosit. Principiile metodei sunt descrise în lucrarea lui Appleby
(Appleby, 1979), unde a fost aplicat pentru 3 lacuri din Finlanda cu sedimente laminate
anuale. Determinarea vitezei de sedimentare prin modelul CRS a dat rezultate in buna
concordanta cu cele calculate pe baza straturilor laminate de geografi. Există cazuri in care
utilizarea modelului CIC (constant iniţial Pb-210 concentration) este mai potrivită, ca de
exemplu în cazul sedimentul de la Devoke Water (Appleby &Oldfield 1992) unde din cauza
unei discontinuităţi abrupte s-a recurs la acest model.
În anumite situaţii insă nici unul dintre aceste două modele nu dă rezultate bune. Cauzele pot
fi amestecarea sedimentului din partea superioară prin procese fizice sau biologice. Când
modelele simple sunt inadecvate se recurge la modele ad-hoc, cat mai apropiate de situaţiile
particulare date pentru a obţine rezultate de încredere. In acest scop este necesară înţelegerea
proceselor de transport a Pb-210 în sediment şi folosirea altor tehnici independente de datare.
Metoda independentă de datare cel mai des folosită pentru probele de sedimente tinere, este
folosirea radionuclizilor artificiali cum ar fi Cs-137 si Am-241 ajunşi în atmosferă la scară
globală începând cu anul 1954, în urma testărilor armamentelor nucleare. Sedimentele care
conţin aceşti radionuclizi pot fi identificate şi datate. Mai recent, radionuclizi ajunşi in
atmosferă după accidentul nuclear de la Chernobyl sunt folosiţi pentru identificarea stratului
depus in 1986 (U. Saravana Kumar et al. 1998).
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Pb-210 in natură

1

Utilizarea Pb-210 în datarea sedimentelor

Pb-210 este folosit pentru determinarea ratei de acumulare a sedimentelor în lacuri,
oceane şi alte ape. În aplicare tipică cu această metodă se poate determina rata de acumulare
medie a sedimentelor pe o perioadă de 0-200 de ani. Din rata de acumulare se poate estima vârsta
sedimentului de la o anumită adâncime în stratul sedimentar.
Pb-210 este un element radioactiv natural ce face parte din seria U-238. La scara
temporală de aplicabilitate a metodei timpul de înjumătăţire al U-238 este atât de mare încât
poate fi considerat infinit concentraţia U-238 în sol putând fi considerat aproximativ constantă.
Concentraţia de U existentă depinde de locaţie, dar este omniprezentă în scoarţa terestră. U-238
(T

½

= 4.5*109 ani) se dezintegrează în U-234 (T

½

= 248000 ani) care la rândul lui se

dezintegrează în Th-230 (T ½ = 80.000 ani) ce este urmat de Ra-226 (T ½ = 1620 ani). În general,
in sol Ra-226 are aceeaşi activitate ca şi U-238 din care provine, din cauza stabilirii echilibrului
secular. Ca urmare, Ra-226 se găseşte la rândul sau în scoarţa terestră si în sol. În urma
dezintegrării Ra-226 se produce Rn-222 (T

½

= 3.8 zile) care poate ajunge prin difuzie în

atmosferă înainte de a se dezintegra în elementul radioactiv următor, dacă ia naştere în stratul
superior al solului. Emanarea de Rn este un fenomen normal si produce un nivel scăzut dar
perfect constant de Rn în atmosferă. După câteva zile petrecute în atmosferă Rn-222 se
dezintegrează in Po-218, un radionuclid metalic, care într-o perioada de zile/ore ajunge pe
suprafaţa solului cu depunerea de praf şi prin ploi. În urma unui număr de dezintegrări succesive
de câteva minute este produs Pb-210 (T

½

= 22.3 ani). Pb-210 care cade în lacuri sau oceane

rămâne acumulat in sedimente timp de câteva luni şi va fi fixat între particulele sedimentelor.
După 2 ani Po-210, care rezultă din Pb-210, va fi în echilibru secular cu acesta. Po-210 este un
element care emite particule alfa, care pot fi detectate şi măsurate. Prin această metodă se poate
estima cantitatea de Pb-210 cu precizie mai mare faţă de măsurarea directă a Pb-210.
În urma aplicării metodei Pb-210 presupunem că acumularea de Pb-210 a sedimentelor în
lacuri şi oceane este constantă şi provine numai din atmosferă. Activitatea Pb –210 ajuns in
sedimente acum 22.3 ani va fi jumătate din activitatea depusa în momentul de faţă. Această
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logică se foloseşte la calcularea vârstei depunerilor pentru diferite adâncimi în coloana
sedimentară sau rata de sedimentare.
1.1 Ciclul Pb-210 în natură
Pb-210 este unul dintre radionuclizii naturali din seria U-238. Dezechilibrul între Pb-210
şi izotopul părinte din serie, Ra-226, apare din cauza difuziei radionuclidului intermediar gazos,
Rn-222. O parte din radonul provenit din Ra-226 din sol, ajunge în atmosferă, unde se
dezintegrează în radionuclizi de viaţă scurtă şi urmaţi de Pb-210. Aceasta ajunge pe suprafaţa
solului sau în lacuri, prin depunere de praf sau precipitaţii. Plumbul ajuns direct în lacuri este
transportat prin coloana de apă şi este depus la baza lacului odată cu sedimentul.
Excesul de Pb-210 în sediment peste nivelul de echilibru cu plumbul, care provine din
dezintegrarea Ra-226 din sedimentul propriuzis, este dat de legea dezintegrării radioactive, iar Pb
total este suma celor două contribuţii:
C Pb  C Pb (0)e t  C Ra (1  e t )

(1)

( unde  este constanta de dezintegrare a Pb-210 ). Această formulă poate fi folosită la datarea
sedimentelor.

1.1.1

Formarea şi difuzia Rn-222

Rn-222, produs în urma dezintegrării Ra –226 din sol, ajunge în atmosferă prin difuzie
sau prin fisuri. Majoritatea modelelor simple a procesului presupun faza intermediară a
transportului de Rn-222 în sol după modelul lui Fickian (Crank, 1975). Procesul de difuzie este
descris cu ecuaţia:
C
  C 
 C  F   D

t
x  x 

(2)

unde C este activitatea Rn-222 în spatii mici, x este adâncimea de la suprafaţa solului, t timpul,
F este parametrul care caracterizează rata de emanare a Rn-222 din particulele solului în zona de
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suprafaţa şi D este difuzivitatea Rn-222 prin spaţii mici. Fluxul de radon, care traversează
marginea stratului de suprafaţă spre atmosfera, va varia significant pe un interval de timp scurt,
lucru care depinde de factori cum ar fi ploile, viteza vântului şi presiunea atmosferica. În
intervale lungi de timp fluxul de radon rămâne uniform, când sunt variaţii locale, pot apărea
excepţii. Calculele făcute cu ecuaţia de difuzie arată că în soluri bine aerisite cu concentraţie de
Ra-226 între 30-50 Bq/kg, activitatea fluxului de radon este de în jur de 1400-2400 Bq m-2 zi-1.
Valorile obţinute in urma măsurătorilor fluxului de emanare a Rn-222 din sol prezente în
literatură pentru întregul Pământul (Appleby&Oldfield, 1992) variază intre 600-2800 Bq m-2 zi-1
cu o medie de 1160 Bq m-2 zi-1. Spre exemplu, estimarea pentru media globală dată în 1951 este
de 1270 Bq m-2 zi-1 (Israel et al. 1951) respectiv de 1360 Bq m-2 zi-1 (dată de Wilkening în 1975).

1.1.2

Formarea Pb-210 în atmosferă

Rn-222 în atmosferă se dezintegrează în Pb-210 printr-un număr de radionuclizi cu viaţă
scurtă. Măsurători ale concentraţiei de Pb-210 din aer indică că acesta petrece un timp scurt în
atmosferă (Israel et al. 1951). Atomii de Pb-210 sunt ataşaţi de aerosoli şi în urma precipitaţiilor
sau depozitării uscate sunt depuşi pe suprafaţa solului.
Folosind echilibrul maselor, fluxul global a Pb-210 ce se depune din atmosferă poate fi
exprimat ca:

PF

TRn
TPb  T

(3)

unde F desemnează fluxul total de Rn în atmosferă, TRn si TPb sunt timpurile de înjumătăţire ale
Rn si Pb şi T este timpul mediu de rezidenţa a Pb în atmosferă (care nu este mai mare de 1-2
săptămâni). Dacă pentru F luăm valoarea de1.2-1.5 * 1017 Bq zi-1, pentru fluxul de Pb-210 spre
direcţia suprafeţei pământului, obţinem o valoare de 2.5 x 1016 Bq/an, sau 50 Bq m-2 an-1
(Appleby et al. 1992).
Fluxul de Pb-210 este considerat a fi constant pe parcursul anilor (ca media pe un an sau
mai mulţi). Valoarea lui poate varia spaţial, şi depinde de factori precum regimul pluviometric
sau locaţia geografică.(Preiss et al. 1996)
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1.1.3

Plumbul atmosferic în sedimente

Radionuclizii proveniţi din atmosferă sunt transportaţi prin coloana de apă în sedimentele
de la baza lacurilor.
Activitatea totală a Pb-210 din sedimente are două componente: componenta radiogenică
primară (supported

210

Pb(Pbs-210)), care provine din dezintegrarea naturală a Ra-226 din sol şi

sediment şi componenta radiogenică atmosferică (unsupported

210

Pb(Pbus-210)) care provine din

fluxul atmosferic descendent. Componenta Pbs-210 este în echilibru radioactiv cu Ra-226 iar
activitatea Pbus-210 este obţinută prin scăderea Pbs-lui din activitatea totală măsurată a Pb-210.
Activitatea ridicată de Pbus-210 a stratului superior de sediment este cauzata de plumbul recent
depus din atmosferă. În straturi mai adânci, care au fost “îngropate” de depuneri mai recente de
sediment, activitatea totală (Ctot ) scade în concordanta cu legea:
Ctot = Cuns(0)e-t + Csup(1-e-t)

(4)

Unde Csup este activitatea Pbs-210,  este constanta de dezintegrare a Pb-210 şi Ctot (0)
este activitatea a Pb-210 a stratului cel mai adânc “îngropat” de sediment. Echilibrul între
activitatea Pb-210 şi a Ra-226 se obţine pentru un timp egal cu de 6-7 ori timpul de înjumătăţire
al Pb-210, ceea ce înseamnă 130-150 de ani.
Este important de reţinut insă că în sedimentele cu concentraţie mare de Ra-226 sau cu o
concentraţie iniţială joasă de Pb-210 datarea nu este posibilă în sedimente mai vechi de 3-4 timpi
de înjumătăţire (60-90 ani) (pentru a fi peste limita de detecţie). Nivelul în care diferenţa dispare
în totalitate se poate numi 210Pb dating horizon (Nivel de datare).

Scriind:
Cuns = Ctot - Csup

(5)

şi ştiind că Cuns satisface o simplă relaţie exponenţială
Cuns = Cuns(0)e-t
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(6)

activitatea iniţială a sedimentului poate fi determinată, cu această ecuaţie. De aici putem
determina timpul t de la depunere.

1.1.4

Relaţia dintre fluxul atmosferic şi depunerea în sedimente a Pb-210

În ciuda faptului ca datele radiometrice obţinute în urma analizei sedimentelor sunt
informatii absolute, aceste date nu furnizează direct date despre fluxul atmosferic. Aflarea
fluxului atmosferic de Pb-210 este importantă în lacuri unde nu se poate aplica decât modelul
CIC pentru calcularea vitezei de sedimentare.
În anumite cazuri rata de acumulare a Pb este de doua sau chiar trei ori mai ridicată faţă
de fluxul direct din atmosferă. Aceste rezultate arată că procesele de transport prin diferite medii
(sisteme de lacuri, bazine hidrografice) pot influenţa mult fluxul atmosferic de Pb-210 în
sedimente şi pot avea consecinţe asupra metodelor bazate pe evaluarea concentraţiei acestui
radionuclid. Factorii care influenţează diferenţele dintre fluxul atmosferic şi conţinutul de Pb-210
în stratul de sediment, pot include Pb adus din bazinul hidrografic, pierderi la ieşirea apei din lac,
şi concentrarea sedimentelor (migrarea sedimentelor pe fundul lacului datorită faptului că
suprafaţa nu este orizontală) la baza lacurilor. Influenţa gravitaţională a coloanei de apă asupra
depunerii de Pb-210 în sedimente se poate deduce din compararea Pb atmosferic cu Cs-137 din
sedimente provenite din teste nucleare sau după accidentul de la Cernobyl. Valorile Cs/Pb ne pot
arăta că în sedimente Cs este mult mai solubil.
Pentru determinarea fluxului atmosferic, se pot utiliza muşchi de pădure care
concentrează metalele grele precum şi Pb-210 (M. Krmar et al., 2007).

1.1.5

Transportul radionuclizilor depuşi în probele de sediment

In figura 1 se poate vedea o diagramă simplă de mobilitate a Pb-ului, pentru depuneri
atmosferice in bazinele hidrografice ale lacurilor. În această diagramă  (t ) reprezintă fluxul
atmosferic pe aria înconjurătoare în intervalul de timp t. Dacă notăm cu Al si Ac aria lacului şi
suprafaţa bazinului, imputul în aceste două unităţi sunt AL(t) şi Ac(t). După un interval de timp
o parte din depunerea de pe suprafaţa bazinului hidrografic va fi transportată în lac. Scriind c(t)
pentru viteza de transport pe intervalul de timp t, imputul total în lac poate fi scris ca:
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 c (t )  Al  (t )  Al (1  ) (t )

(7)

unde   Ac / Al este raportul dintre suprafaţa bazinului hidrografic/suprafaţa lacului si este
factor de transport bazin/lac.

Fig. 1. Mobilitatea şi sursele Pb-210 în medii lacustrine
Gradul de pierdere a radionuclizilor ajunşi în lac la defluenţa lacului sau depunerea pe
cuveta lacustrină depinde de fluxul apei în lac (de timpul în care se schimbă apa lacului), timpul
de suspensie a particulelor în coloana de apă şi solubilitatea sa. Modelul simplu de “cutie”
(Santschi & Honeyman, 1989) arată că pentru partea incorporată în sediment putem scrie:

F

f D TL
Ts

(8)

unde fD este cantitatea de radionuclizi în coloana de apă ataşată la particule din apă, şi TL este
timpul de rezidenţă a radionuclizilor în coloana de apă, şi care este dată de relaţia:

f
1
1
 D 
TL TS TW

(9)
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2

Modele teoretice aplicate la studiul proceselor de sedimentare

Determinările depunerilor de Pb-210 arată că fluxul poate varia semnificativ pe termen
scurt (zile sau luni), însă acest flux rămâne relativ uniform pe termen lung, ani sau chiar mai
mult. Notând fluxul anual de Pb-210 cu P şi ţinând cont de ecuaţiile pentru transport şi flux anual
de mai sus, pentru sediment putem scrie:

P '  FPb  1  Pb PPb

(10)

unde Pb este parametrul de transport bazin hidrografic/lac pentru Pb-210 si FPb este raportul
dintre Pb-210 din coloana de apă şi din sediment.

2.1 Modelul CIC (Lacuri cu viteză de sedimentare constantă)
În lacuri unde procesele de eroziune din bazinul hidrografic şi procesele în coloana de
apă sunt uniforme rezultatul este obţinerea viteze de sedimentare constante. Se poate presupune
că fiecare strat de sediment va fi aceeaşi cantitate de material şi aceeaşi activitate de Pb-210
atmosferic în momentul sedimentării. Deci sedimentul de la o anumită adâncime m (depunerea
uscată în g/cm2) va fi de vârsta:

t

m
r

(11)

unde r este viteza de sedimentare (g/cm2*ani), iar activitatea Pb-210 (atmosferic) va varia
în cazul acesta cu adâncimea după formula:

C( m)  C (0)e m / r

(12)

unde  este constantă de dezintegrare pentru Pb-210 (0.03114 ani-1) şi
C (0)  P / r

(13)
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este activitatea Pb-210 atmosferic în partea superioara a coloanei de sediment. Când reprezentam
în scara logaritmică rezultatele obţinute pentru Pb în funcţie de adâncime profilul va fi liniar.
Viteza de sedimentare r poate fi determinată ca fiind panta dreptei folosind testul celor mai mici
pătrate pentru fitare.

2.2 Modelul CRS (Lacuri cu viteze de sedimentare variabile)
Având în vedere ce schimbări au avut loc în ultimii 150 de ani, sunt evidente schimbări
mari în procese de eroziune şi în depunere de sedimente în medii lacustrine. Unde au avut loc
aceste schimbări, depunerea Pb-ului atmosferic poate varia în funcţie de adâncime în moduri
complicate şi profilul de Pb-210 în funcţie de adâncime pe scara logaritmică devine neliniar.
Această nelinearitate poate avea următoarele cauze:
1. Dizolvarea plumbului depus din atmosfera de viteză mare de sedimentare
2. Variaţia gradului de concentrare a sedimentelor pe bazinul lacului
3. Întreruperea procesului normal de sedimentare
4. Amestecare prin procese fizice chimice şi biologice a sedimentului.
Pentru datări de acurateţe la fiecare caz trebuie identificat mecanismul dominant şi pentru
calcularea vârstei trebuie folosit modelul adecvat.
Modelul CRS se foloseşte în cazuri in care rata de sedimentare s-a modificat pe parcursul
procesului din cauza unui factor amintit mai sus. În cadrul acestui model se presupun trei lucruri
importante:
• rata de depunere a Pb-210 din atmosferă este constantă
• Pb-210 ajuns în apa lacului este rapid depozitat în sediment, deci Pb-210 care nu
provine din dezintegrarea Ra-226 din sediment, provine în totalitate din depunerile
atmosferice
• Pb-210 depus în sediment nu este influenţat şi redistribuit de procese post-depoziţionale
şi se dezintegrează conform legii de dezintegrare.
Metodologia calculării prin această metodă a fost dezvoltată de Appleby&Oldfield (1978)
şi de Robbins (1978). Schimbările în rata de sedimentare cu trecerea timpului au ca consecinţă
schimbări în concentraţia de Pb-210 depusă pe bazinul lacului, în concordanţa cu relaţia:
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C (0)  P / r

(14)

În acest caz datarea sedimentului nu se face cu ajutorul concentraţiei de Pb-210 din
stratul respectiv, ci din distribuţia acesteia în coloana de sediment. Considerând intervale de timp
scurte, după dezintegrare, cantitatea de Pb-210 rămasă în sediment la momentul  din trecut,
este:

Pe  d

(15)

unde P este rata de depunere a Pb-210 din atmosfera (fluxul de Pb-210). Presupunând ca P este
constant, Pb-210 prezent în sediment după un timp t este:


P
A   Pe  d  e t

(16)



t

Pb-210 rămas în întreaga coloană de sediment, se obţine punând condiţia t=0 în ecuaţie de mai
sus:

A0 

P
(17)



Din aceasta rezultă că:

A  A0e t

(18)

Valorile A si A(0) se pot calcula prin integrare numerica a concentraţiei în funcţie de adâncime.
Dacă m este adâncimea sedimentului cu vârsta t,
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A   C (m)dm
m



A0   C (m)dm

(19, 20)

0

Din aceste valori, vârsta sedimentului la adâncimea m este calculată folosind formula:

t

 A0 
ln 

  A 
1

(21)

Din ecuaţia (6) şi (13) pentru sedimentul cu vârsta t obţinem rata de sedimentare:

r

P  t
e .
C

(22)

În timp ce:

P  A0  Ae t ,

(23)

rezultă că rata de sedimentare (materie uscată) în punctul t din trecut se poate calcula direct din
formula:

r

A
C

.

(24)

Acesta se poate calcula ca masă acumulată pe unitate de timp între straturile vecine.
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Metode spectrometrice alfa şi gama în determinarea Pb-210, Cs-137, Ra-226
si Po-210
1

Metode de determinare a Pb-210

Cea mai simplă metodă de investigare se bazează pe determinarea directă a activitatii
radionuclidului Pb-210 prin tehnici spectrometrice gama, pe baza măsurării emisiei cu energia de
46,5 keV şi eficienţa cuantică de 4% a radionuclidului Pb-210. Metoda spectrometriei gama are
avantajul că este prepararea probelor uşoara şi rezultatele sunt direct interpretabile. Un
dezavantaj al metodei ar fi energia foarte scăzută la care se afla peack-ul gama. Acest neajuns
poate fi eliminat prin folosirea unui detector tip N de germaniu cu puritate înaltă (HPGe) şi prin
folosirea unei geometrii adecvate (E.G. San Miguel et al., 2002). Pb-210 mai emite şi particule 
dar acestea au energii foarte mici lucru care face ca acestea sa fie imposibil sau foarte greu de
detectat.

1.1.1

Inteperetarea spectrelor gama

Dacă analizăm o probă, ridicarea spectrului durează cel puţin 12 de ore, după care vom
obţine un spectru care conţine multe informaţii. Primul lucru este identificarea peakurilor apărute
în spectru, peakurile se identifică după energia la care acestea apar. Dacă peakurile apar şi în
fond, ariile nete ale acestora trebuie comparate, din aria netă a peakului din spectru se scade aria
netă a peakului din fond pentru energia corespunzătoare. Din rezultat se poate calcula activitatea
radionuclidului. Figura 2. reprezintă peakurile apărute în fond pentru spectrometrul HpGe de la
Facultatea de Ştiinţa Mediului.
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Figura 2. Spectrul fondului
În spectrul fondului putem observa peakul de anihilare care apare datorită procesului de
formare de perechi, peakurile urmaşilor de radon care se află în aerul ce înconjoară detectorul, şi
peakul potasiului care este prezent datorită cantităţilor ridicate de potasiu în beton, gresie, faianţa
din laborator.
1.1.2

Calcularea activităţii şi limitei de detecţie

Pentru calcularea activităţii avem două metode des folosite, prima metodă este cea
relativă, când proba măsurată se compară cu activitatea unei probe etalon. Proba etalon cu care
se face compararea trebuie să fie în aceeaşi geometrie cu proba măsurată şi compoziţia celor doi
trebuie să fie asemănătoare. Dacă sunt deosebiri în densitatea probei, trebuie neapărat aduse
corecţii cum a s-a menţionat mai sus. Activitatea probei se calculează printr-un simplu raport
între intensităţi şi activitate. Formula generală cu care se calculează eroarea de măsurare este de
forma:

ΔZ2 = (

f ( X 1 , X 2 ,...)
f ( X 1 , X 2 ,...)
f ( X 1 , X 2 ,...)
X 1 ) 2  (
X 2 ) 2  (
X 3 ) 2  ... (60)
X 1
X 2
X 3

O altă metodă de calculare a activităţii este metoda directă. Pentru a folosi metoda directă
primul lucru ce trebuie determinat este eficienţa cu care detectorul detectează radiaţiile pentru
energia de interes a peak-ului. Calculând această eficienţă, detectorul se poate calibra în aceasta
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şi dacă se măsoară probe asemănătoare în geometrie şi compoziţie cu materialul cu care s-a
efectuat calibrarea, atunci calcularea activităţii se face folosind relaţia următoare:

A0 

N
(61)

t m    k

Unde
N- aria neta a fotopeak ului (fig.11)
tm- timpul de măsurare

 -eficienţa relativă
k- yieldul, sau intensitatea relativă
Daca se urmăreşte determinarea activităţii unei probe a cărei compoziţie şi geometrie
diferă de etalonul cu care s-a efectuat calibrarea in eficienţa , calibrarea trebuie refăcută.
Determinarea limitei de detecţie este un lucru important, fiindcă această valoare ne indică
activitatea minimă pe care o putem măsura.(L.A.Currie 1968) calcularea se face după formula
următoare:

LD  2.71  3.29 2 N F

(62)

Unde NF este aria netă a fondului fără peak. Dacă avem peak în fond la rezultatul obţinut
pentru limita de detecţie, se mai adaugă şi aria netă a peak-ului apărut în fond. Activitatea
minimă detectabilă se calculează prin determinarea activităţii pentru aria netă rezultată. Pentru a
reduce limita de detecţie sunt două căi ce se pot urma, prima ar fi reducerea fondului ambiant de
radiaţii, iar cel de al doilea este creşterea timpului de măsurare.
Radionuclizii din probele analizate in aceasta lucrarea au fost determinaţi din următoarele
peak-uri:
Pb-210 din linia de 46,5 keV,
U-238 din două linii gama, 63 keV (Th-234) a doua energie este pentru verificarea 92 keV
(Gavshin, 2005). Când avem activităţi mari de U-238 în probă, aceasta putem determina direct
din linia gama de la energia de 1001 keV.
Th-232 se determină din 4 linii gama. Th-232 ajunge la echilibru în scurt timp cu urmaşii săi,
determinările se efectuează măsurând activitatea Pb-212 (238 keV),Ac-228 (338 keV, 911 keV)
şi Tl-208 (583 keV).
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Ra-226 se determină după o lună de stocare, din liniile urmaşilor radonului cu care a ajuns în
echilibru secular, aceştia fiind Pb-214 (295 keV, 352 keV) si Bi-214 (609 keV).
Cs-137 se determină din linia de la 661 keV.
K-40 este determinat din peak-ul de la energia de 1461 keV.
Timpul de achiziţie a spectrelor a fost de cel puţin 22 ore. Pentru obţinerea unor limite de
detecţie sau erori mai scăzute la probele cu activităţi mai scăzute, timpul de măsurare a fost
mărit până la 48 sau 72 de ore.
Concentraţia radionuclizilor din probe au fost calculate prin metoda relativă. La aplicarea
metodei relative intensitatea liniilor gama dintr-o probă necunoscută se compară cu intensitatea
liniilor dintr-o probă etalon. Proba etalon trebuie sa fie asemănătoare în densitate cu proba
măsurată. În vederea determinării Uraniului, Toriului, Radiului şi a Potasiului, proba etalon
folosită a fost materialul de referinţă IAEA-312 certificat de Agenţia Internaţional pentru Energie
Atomică . Pentru probele cu conţinut de Cs-137 s-a folosit etalonul IAEA-375.
Detectorul a fost plasat într-o încăpere permanent ventilată, cu fond scăzut, intensităţile
liniilor gama din fond fiind prezentate în tabelul 1.
Tabelul 1. Caracteristicile fondului
Enegia
(keV)
46,5

Aria neta a Peakului
(imp)
2004

Intensitatea Peakului
(imp)
0,005896

63

3490

0,010267

1

186

2491

0,007328

1.1

238

4990

0,01468

1.3

295

1824

0,005366

1.16

338

1208

0,003554

0.33

352

4575

0,013459

1.44

583

3403

0,010011

1.49

609

7252

0,021335

1.5

661

845

0,002486

1.71

911

5455

0,016048

1.76

1001

299

0,00088

0.2

1461

60645

0,178413

2.13
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Rezolutia
1.04

În tabelul 2 sunt prezentate valorile obţinute pentru limita de detecţie în impulsuri pe
secundă şi în Bq/kg.
Tabelul 2. Limitele de detecţie şi activitatea minimă detectabilă
Energia
(keV)
46.5

Fondul
(imp)
22536

Lim. de det. (imp)

Lim. de det (imp/sec)

MDA* (Bq/kg)

701.18

0.002062823

5

63

29187

797.60

0.002346468

6

186

20856

674.64

0.001984748

4

238

33079

848.94

0.002497506

1

295

23048

709.07

0.002086034

2

338

18221

630.76

0.001855658

3

352

14697

566.77

0.001667392

1

583

16662

603.29

0.001774846

2

609

11656

505.04

0.001485776

1

661

10025

468.57

0.001378488

1

911

9331

452.15

0.001330199

3

1461

5148

336.54

0.000990085

51

*activitatea minimă detectabilă
2

Alegerea geometriei optime în detectarea radiaţiilor cu energie mică
Determinarea concentraţiei Pb-210 nu este trivială, din cauza energiei joase a emisiei

gama şi a probabilităţii de dezintegrare scăzute a acestui radionuclid. Atenuarea în probă este un
fenomen ce apare foarte accentuat în cadrul determinărilor gama spectrometrice, efectuarea de
corecţii fiind necesară. Multe articole din literatură au încercat rezolvarea acestor probleme cu
mai mult sau mai puţin succes. Deoarece Pb-210 emite numai un singur foton cu energia de 46,5
keV şi intensitate gama de 4,05 %, determinarea lui prin spectrometrie gama aduce mai multe
dificultăţi: în primul rând aparatură adecvată, detector cu fereastra de Be sau alt material care să
permită pătrunderea radiaţiilor gama cu energii mici fără ca ele să fie atenuate, şi de mare
performanţă. Absorbita radiaţiilor cu energii joase este o proprietate a fiecărui material, din
această cauză apare efectul de absorbţie în proba mai intensificată pentru peak-ul de 46,5 a Pb210, atenuarea în probă şi geometria probei fiind două lucruri strâns legate. Intensitatea unui
peak este dat de relaţia:

17

I  abs  geom  efap  y  

(63)

Unde :
abs= factorul de absorbţie în probă
geom= factorul geometric
efap= factorul eficienţei aparatului
Y = probabilitatea gama
= activitatea probei
Singura modalitate de rezolvare a problemei este pregătirea unui protocol adecvat pentru
măsurarea probelor de mediu pentru care se urmăreşte determinarea Pb-210. Determinarea
precisă a curbei de eficienţă a photopeak-ului pentru matricea probei este cel mai important în
spectroscopia gama. Dificultăţi mai mari avem la probele de sol şi sedimente, în care absorbţia în
probă poate deveni importantă pentru intervalele largi de energii gama. De obicei pentru
înlăturarea acestui efect s-au folosit geometrii în care absorbţia în proba nu este accentuată şi
determinările s-au efectuat folosind peak-uri la energii mai mari de 200 keV. Dar cele mai mari
efecte de absorbţie apar sub acest domeniu de energie. Mai multe metode semi-empirice şi
matematice au fost propuse pentru acest scop, de corectare a atenuării în probă.
O corecţie au adus L. S. Quindos şi C. Sainz (2006)- care au folosit etalonul de sol IAEA327 în volum constant şi au comprimat la diferite valori de densitate-, au obţinut densităţi între
930-1540 kg/m3. S-a calculat eficienţa pentru 5 peakuri dintr-un spectru gama, peakurile fiind
46,5 keV de la Pb-210, 609 keV Bi-214, 911 keV Ac-228, 661 keV Cs-137 si 1460 K-40.
Valorile măsurate a eficienţei în funcţie de energie pentru diferite valori a densităţilor au
fost fitate cu ecuaţia:
4

ln    a i  (ln
i o

E
E0

)i

(64)

Unde :

a i  coeficientul de fitare
E = energia în MeV
Pentru a obţine un rezultat empiric, un grafic a dependenţei eficienţei în funcţie de
densitate, trebuie să înlăturăm absorbţia în probă. Pentru acesta se foloseşte ecuaţia următoare:
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a



 1  e b 

(65)

Unde a si b sunt parametri de fitare şi  este densitatea probei. Graficile aparţinând
ecuaţiilor de mai sus se dau în figura 3 şi 4. Dacă nu se aplică corecţia de densitate, putem ajunge
şi la erori de 40% în cazul energiilor foarte joase cum ar fi cea a plumbului la 46,5 keV. La
energii mai mari valoarea este aproximativ de 10-15%, cum ar fi la energia de 609 keV sau
661keV.
2.1 Atenuarea în probă
Atenuarea în probă a energiilor joase este influenţată nu numai de densitate, ci şi de
geometria probei; aceşti doi parametri sunt strâns legaţi. E.G. San Miguel et al. (2002) propun o
corecţie a atenuării în probă în funcţie de grosimea probei. Pentru a studia acest efect ei au folosit
ca material fosfogips cu cantitate cunoscută de Pb-210 şi un detector Camberra GX3519 cu
eficienţă de 38%. Subprobele erau plasate în cutii cilindrice cu diametrul de 6.5 cm, şi înălţime
variabilă de la 1-5 cm. pentru reducerea erorilor statistice proba era măsurată 24 h şi s-a ajuns la
o eroare în determinarea intensităţii peak-ului mai mică de 5%. S-au efectuat şi analize de
compoziţie a probei în scopul de calculare a atenuării si prin această corecţie, rezultatele vor
descrie eficienţa în funcţie de înălţimea probei fără ca absorbţia în proba să influenţeze
rezultatele.
Pentru eficienţă avem ecuaţia următoare:

 1  e   h
 h

   0 





(66)

Unde:
0- este eficienţa fără atenuare în probă
- coeficientul de atenuare masică
- densitatea probei
h- grosimea probei
Atenuarea masică este calculată din analiza compoziţiei probei, densitatea este calculată
la fiecare subproba. Atenuarea masică este dată de ecuaţia lui Bragg.

   i  i

(67)
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Figura 3. Atenuarea masică pentru anumite materiale probei (E.G. San Miguel et al. 2002)
Dependenţa eficienţei în funcţie de înălţimea probei este reprezentată în figura 14.

Figura 4. Dependenta eficienţei în funcţie de grosimea probei (E.G. San Miguel et al. 2002)
3

Radionuclizi artificiali în mediu şi utilizarea lor la datarea sedimentelor
Existenta unor radionuclizi artificiali in mediu ne poate ajuta la datarea sedimentelor. Cele

două mari surse ale acestora au fost testările de armament nuclear în atmosferă între anii 19531963 şi accidentul de la centrala nucleară din Cernobyl în aprilie 1986.
În noiembrie 1952 s-au început testele cu arme nucleare în atmosferă şi radionuclizii
artificiali proveniţi din aceste teste s-au depus pe arii largi, de pe suprafaţa solului. Aceste teste
au injectat radionuclizi în stratosferă care au fost transportaţi în jurul Pământului şi s-au
omogenizat pe întregul volum atmosferic. Intrarea acestor radionuclizi in troposferă a condus la
depunerea lor pe suprafeţe întinse. Principalii radionuclizi care s-au depus şi care se regăsesc şi
în prezent sunt Sr-90 Cs-137, Pu-239-240-241. Pe emisfera nordică depunerile au ajuns la un
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nivel semnificativ până în anul 1954 şi a crescut rapid în următoarea perioadă. S-a înregistrat o
scădere în anul 1958 şi a urmat o creştere din cauza reluării testelor. După tratatul din 1963 s-a
ajuns la o scădere, iar la începutul anilor 70 s-a observat o uşoară creştere datorită ţărilor care nu
au semnat tratatul.
In urma accidentului de la centrala nucleara de la Cernobyl din 26 aprilie 1986 au fost
injectate mari cantităţi de radionuclizi artificiali în atmosferă, iar acest proces a continuat până la
mijlocul lunii mai 1986. Radionuclizii principali au fost I-131, Cs-137, Cs-134. Au fost depuneri
şi la mii de km de la locul accidentului, în emisfera nordică aceste depuneri sunt estimate la 1012
Bq comparat cu 4.3x1012 Bq provenite din testele nucleare.
Distribuţia radionuclizilor a fost neuniformă şi în mare parte controlată de vânturi şi ploi.
În anumite părţi a Europei de nord (Scandinavia, Marea Britanie) şi Europa centrală depunerile
din primele câteva zile a Cs-137 a fost mai ridicată decât depunerile totale provenite din testele
armelor nucleare.
În ţara noastră depunerile de Cs-137 variază mult în funcţie de relief. Cum arată un studiu
întocmit de cercetători din Ucraina, unde apar şi valori pentru depunerea din România, partea
sudică a ţării a fost mai mult afectată decât Transilvania. În figura 18 este prezentată situaţia
pentru România. Pentru a aprecia mai precis distribuţia zonală a Cs-137 din ţară, am ales partea
Transilvaniei, unde am efectuat mai multe măsurători pe o durată de 3 ani.

Figura 5. Depunerile de Cs-137 pe teritoriul României (Raport Ucraina, pagina web)

21

Din rezultatele măsurătorilor sa realizat o hartă a poluării cu Cs-137 (figura 6).
Determinarea concentraţiei de Cs este importantă deoarece este o metodă alternativa de datare, în
majoritatea cazurilor valorile obtinute prin datarea cu Pb-210 sunt verificate, chiar completate cu
valorile obţinute din cele două maxime provenite din depunerile de Cs. Se pot observa puncte pe
harta poluării cu Cs, unde valorile din raport (figura 5) coincid cu valorile obţinute de noi (figura
6).

Figura 6. Harta poluării cu Cs-137 a Transilvaniei
4

Metode de determinare alfa spectrometrice
O a doua metodă este măsurarea concentraţiei radionuclidului Po-210 (alfa-activ) cu care Pb-

210 intră în echilibru secular după aproximativ 2 ani. Metoda prin alfa necesită extragerea
chimică a Po-210 din sedimente. Prepararea probelor necesită timp şi îndemânare şi precizia
metodei este afectată în mare parte de calitatea preparării şi de condiţiile de lucru.
4.1 Determinări de Po-210 din sol sedimente prin spectroscopie alfa

A doua metodă de determinare a concentraţiei de Pb-210 din sedimente este măsurarea Po210 cu care Pb-210 intră în echilibru secular după aproximativ 2 ani. Po-210 este un radionuclid
natural emitent alfa cu un timp de înjumătăţire de 138,3760.002 zile (NucDat2.1 2006), existent
în mediu în urma dezintegrării a U-238 şi este distribuit în scoarţa Pământului în sol, roci în
atmosferă şi ape naturale ca rezultatul dezintegrării radonului-222. Determinarea Po-ului este
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efectuat folosind sistemul de spectrometrie alfa cu detector PIPS din cauza rezoluţiei foarte bune,
mărime compactă, fond scăzut, stabilitate excelentă şi sensibilitate slabă pentru radiaţii gama.
Energia radiaţiilor alfa a Po-210 este de 5304,5 keV cu probabilitate de 99%.
Prepararea probelor de sol şi sediment are loc în felul următor:
0,5 g de probă sunt puse in vase de teflon, se adaugă o combinaţie de acizi cum sunt acid
fluorhidric, acid azotic şi acid clorhidric in diferite cantităţi. Vasul se aşează intr-un digestor cu
microunde şi după 43 de minute probele obţinute ajung în stare lichidă. Pentru înlăturarea
acizilor şi pentru o dizolvare mai eficientă probele sunt tratate cu acid clorhidric prin evaporare
repetată la o temperatură de 150 oC. În probele rezultate este prezent în cantităţi mici materialul
organic care se înlătură prin adăugarea unor cantităţi scăzute de apă oxigenată. În final se
efectuează o evaporare repetată cu apă distilată pentru înlăturarea totală a urmelor de acizi.
După prepararea probelor urmează pregătirea sursei care urmează a fi măsurate. Pregătirea
sursei are loc prin depunerea spontană a Po-210 din soluţie pe o placă de oţel inoxidabil cu
conţinut ridicat de nichel.

Modul si Locatiile de prelevare a probelor de sediment
Pentru colectarea probelor s-au efectuat doua campanii de prelevare, unul fiind in
intervalul de 15-23 septembrie 2013 ar cel de al doiela 31.10.-9.11.2013. In ambele campanni de
carotare sau prelevap probe din opt lacuri diferite in scopul onitorizarii ratelor de sedimentare a
acestora. Lacurile s-au selectat sa acopera aproximativ tot perimetrul deltei Dunarii. Cel mai
sudic lac di care s-au prelevat probe fiind lacul Cruhlic avand coordonatele UTMWGS84 de
4973137N si 700105E iar in partea nordica a deltei s-a ajuns pana la lacul Matita avand
cordonatele de 0686885N si 5018885E. Lacurile din care sau prelevat probe de sedimen fiind:
lacul Cruhlic, Lacul Iacob,Lacul Cuibida, Lacul Uzlina, Lacul Isac, Lacul Merhei, Lacul Matita
si Lacul Erenciuc.
In prima camanie de prelevare, probele de sediment s-au colectat cu ajutorul unor tuburi
de material palstic lugi de 4m si de diametrul de 63mm. Sediemntul ajuns in tub s-a inchis
ermetic pentru a fi transportate la Universitatea Babes-Bolyai din Cluj unde s-au sectional
trasversal. Din fiecare carota s-a extras un numar cupins intre 30-50 de probe ce reprezinta strate
de ladiferite adancimi din oloana de sediment.
23

In campania a doua de prelevare s-a folost un prelevator din inox cu capacitatea de
penetrare de 1m. In interriorul ecesteia fiind plasata o teava de PVC, in care se va stoca
sedimentul si care dupa prelevare se va extrage din capul de carotare.
In ambele campanii de prelevare s-au extras 20-23 de carote de sediment.
Pentru a determina conţinutul de apă şi porozitatea probele au fost uscate timp de 24 ore
la o temparatura constantă de 75 oC, până la obţinerea masei constante. După uscare se măsoară
masa uscată a sedimentului. Conţinutul de apă este diferenţa dintre masă umedă şi cea uscată.
Proprietăţile fizice a sedimentului sunt arătate în figura 7.

Figura 7. Conţinutul de apă şi porozitatea probei de sediment

Locatiile sipunctele de prelevare sunt prezentate in figurile urmatoare:
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Figura 8. Punctele de prelevare din lacul Cruhlic (google Earth)

Figura 9. Punctele de prelevare din lacul Cuibida (google Earth)
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Figura 10. Punctele de prelevare din lacul Iacob (google Earth)

Figura 11. Punctele de prelevare din lacul Isac si Uzlina (google Earth)
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Figura 12. Punctele de prelevare din lacul Matita si Merhei (google Earth)
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