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ПРИМЕНАТА НА ПРИРОДНИТЕ ИЗОТОПИ
ВО ИСТРАЖУВАЊЕТО НА ВОДНИТЕ РЕСУРСИ

ВОВЕД

Co развојот на електрониката и нуклеарната инструментација доаѓа до развој и
примена и на бројни изотопски техники во истражувањата на водните ресурси.

Широкиот спектар на изотопски техники кои вклучуваат употреба на нуклеарна
инструментација и инектирање на радиоактивни трасери, ги користат истите физички
принципи како и во другите подрачја на примена на радиоизотопите. Сепак оние кои
се занимаваат со истражување на водните ресурси во последно време се повеќе ги
користат изотопските техники кои базираат на природните варијации на природните
изотопи во водите од хидролошкиот циклус. Овие изотопски техники кои базираат
на природните изотопи, иако нови и недоволно познати, во многу придонесуваат во
решавањето на бројни проблеми во секојдневните истражувања на водните ресурси.
Потврдата за ова се презентираните повеќе од 1000 научни трудови на меѓународните
симпозиуми одржани во периодот од 1963 -1995 год. и во организација на МААЕ /
Меѓународна агенција за атомска енергија/, со седиште во Виена, Австрија /1-9/.

Природните изотопи може да се дефинираат како стабилни и радиоактивни, кои се
сретнуваат во околината во концентрации кои варираат и врз кои истражувачот нема
директна контрола. Засега, најчесто користени природни изотопи се стабилните: деу-
териум, кој се означува со Н-2 или D и кислород-18 (O-18), како и радиоактивните:
тритиум (Н-3) или (Т) и јагленород-14 (С-14). Првите три изотопи се конститутивни
делови на молекулата на водата и како такви се единствени реални трасери на водата
ставенина располагање на хидролозите. Сите останати трасери на водата се присутни
во растворена форма и како такви, подложни на загуба, таложење, адсорпција и измена
па оттаму најчесто во практиката им отстапуваат место на природните трасери,
особено ако се работи за регионални истражувања, кои вклучуваат поголеми сливни
површини.

Во овој труд ќе се задржиме на примената на природните стабилни изотопи
деутериумот (Н-2) и кислород-18 (O-18) низ еден практичен пример на определување
на потеклото на водата на Билјанините Извори, крај Охрид.
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ОСНОВИТЕ НА МЕТОДОЛОГИЈАТА HA ИСТРАЖУВАЊАТА

Н-2 и 0-18 во океанската вода се наоѓаат во концентрации од околу 320 ррм и 2000
ррм за молекулските специи на HDO и Н2О

18, респективно.

Сепак во практиката, со цел да се добие поголема прецизност, не се определуваат
апсолутните вредности за соодветните концентрации на Н-12 и O-18, туку, после
соодветна претходна подготовка на водените примероци (користејќи рамнотежа со
СО2 при определувањето на б O-18 и редукција на водород при определување на
б Н-2)/10/, на масен спектрометар се мерат отстапувањата на односите на Н-2/Н и
O-18/O-16 во однос на меѓународно прифатениот стандард SMOW * (Сгандард базиран
на средната изотопска содржинска вода), при што изотопските податоци се прикажани
како б единици во %о пресметани на следниот начин.
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каде што, R и RSM0W ce соодветни изотопски односи (Н-2/Н или O-18/O-16) за
примерокот и стандардот.

Сигурноста на вака добиените резултати се ± 2%о за б Н-2 и ± О,2%о за б O-18.

Како резултат на различните притисоци на пареи на одделните изотопски специи на
водата, доаѓа до фракционација при промената на фазните состојби на водата.
Водената пареа покажува пониски концентрации на потешките изотопи во однос на
течната фаза со која е во рамнотежа. Овие изотопски осиромашувања се поизразени
со зголемувањето на географската широчина, оддалеченоста од морето и надморската
височина, како резултат на континураното отстранување на потешките изотопи со
врнежите.

Craig /11/ покажал дека изотопскиот состав на преципитатите во голем број на станици
низ светот приближно може да се изрази со следната релација.

б Н 2 = 8хб O-18 + 10 (1)

Секако дека има поголеми или помали отстапувања од оваа релација. Така, за
источниот медитерански регион е добиен следниот израз.

б н_2 = 8хбО-18 + 22 (2)

резултирано од намалената атмосферска релативна влажност на Медитеранот во
споредба со Океанот/12/.

Изотопскиот состав на водата која била изложена на испарување не лежи на равенката
1 и 2, бидејќи пареите се посиромашни со потешките изотопи, а останатата вода
покажува спротивно, збогатување во поглед на потешките изотопи.

1 SMOW (Standard Mean Ocean Water)

250



ПРИМЕНАТА НА СТАБИЛНИТЕ ИЗОТОПИ

Ha самиот почеток, пред да ја покажеме применливоста на стабилните изотопи, би
сакале да истакнеме дека најчесто оптимални резултати се добиваат ако изотопските
техники се користат во комбинација со конвенционалните хидролошки методи.

Како содржината на стабилните изотопи во подземните води (изворски, артерски,
црпени и сл.) е корисна информација за нивната класификација, давајќи покрај другото
и податоци за нивното потекло, при истражувањето на Охридско-преспанскиот
хидросистем/13/ беа вклучени и водите од Билјанини Извори (види сл. 1.), се со цел да
се покаже дали овој извор се храни само од преципитатите над планината Галичица
или во неговото прихранување учествуваат и води од Преспанското Езеро.

За постигнување на зацртаните цели, покрај водите од Билјанините Извори, беа
колектирани уште и води од Преспанското Езеро, изворите кај Св. Наум, како и
преципитатите од различни надоморски височини (700 м, 850 м, 1000 м.н.в.), а повремено
беа колектирани и снегови од Галичица со н.в. од 1600 м.

После колектирањето на примероците на вода од интерес и претходна физичко-
хемиска подготовка, истите беа анализирани на масен спректрометар и определени
соодветни вредности за д O-18 и б Н-2.

Добиените резултати прикажани се графички на сл. 2. Од истата може да се види дека
изотопските содржини на преспанските води отстапуваат од добиената релација,
дН-2 = f ((дО-18), додека изотопските содржини на водите од Билјанини Извори
извонредно лежат/ја задоволуваат релацијата

6 н.2 = 8х<3 0-18 + 14 (3)

што на еден извонредно елегантен начин го покажуваат потеклото на водите од овие
извори.

ЗАКЛУЧОК

Врз основа на изведените истражувања може да се заклучи следното:

1. Изотопските техники базирани на природните стабилни изотопи на кислород и
водород претставуваат ефикасно хидролошко средство во решавањето на потеклото
на изворските и др. води.

2. Водите од Билјанини Извори се хранат од преципитатите над планината Галичица.
Во хранењето на овие извори не учествуваат води од Преспанското Езеро.
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Сл. 1. Скица на исшражуваношо иодранје: 1- Преспанско
Езеро, 2- Извори Св. Наум, 3- Билјанини Извори, 4 - Охридко
Езеро

С/г. 2. Изошоиски содржини на исиишуваните води
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