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ZNACZENIE OBECNOŚCI JONÓW POTASOWYCH I WAPNIOWYCH PRZY
SORPCJI CS-137 W PRÓBKACH OSADÓW DENNYCH POBRANYCH ZE
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W niniejszej pracy przedstawiono badania aktywności 137Cs w próbkach osadów
dennych pobranych ze Zbiornika Dobczyckiego, głównego rezerwuaru wody pitnej dla
miasta Krakowa. W wyniku prób z bronią jądrową prowadzonych w latach
sześćdziesiątych dwudziestego wieku oraz awarii elektrowni jądrowej w Czarnobylu
Zbiornik uległ skażeniu 137Cs – pierwiastkiem promieniotwórczym o okresie
połowicznego rozpadu 30,2lat.

Celem pracy było określenie stężenia 137Cs w próbkach osadów dennych
Zbiornika Dobczyckiego pobranych w sześciu punktach pomiarowych dla trzech profili
głębokościowych, oraz zbadanie wpływu obecności jonów potasu i wapnia na sorpcję
137Cs traktując osad denny jako sorbent. Badania aktywności 137Cs w profilach
głębokościowych wykonano za pomocą metody gamma spektrometrycznej. Pozwoliło
to na opisanie dystrybucji sztucznego gamma radionuklidu 137Cs w Zbiorniku. Wyniki
prac pokazały, iż koncentracja 137Cs jest zróżnicowana, a dla dwóch punktów
przekracza wartość 100Bq/kg. W większości punktów pomiarowych (P2-P6)
obserwujemy wzrost aktywności 137Cs w głąb profilu głębokościowego. Istnieje także
ciągły dopływ 137Cs do Zbiornika o czym świadczą wyniki aktywności dla próbki P1A
gdzie zaobserwowano większą aktywność w warstwie wierzchniej osadu. Najniższe
stężenie cezu obserwowano w Basenie Myślenickim czyli w płytkiej części Zbiornika. 

Wykonano również pomiary modelowe obrazujące wpływ jonu K+ i Ca2+ na
sorpcję Cs. W badaniach wykorzystano roztwory o zróżnicowanym stężeniu jonów
potasowych i wapniowych, aby stwierdzić czy w ogóle istnieje zagrożenie uwolnienia
137Cs zawartego w osadzie dennym do wody. Zarówno w środowisku jonów
potasowych jak i wapniowych współczynniki selektywności przekraczają wartość 100
co świadczy o dużym powinowactwie osadu dennego do tych jonów.
Wyniki dowiodły, że sorpcja cezu maleje w miarę wzrostu stężenia jonów potasu
i jonów wapnia, jednak wpływ jonów wapniowych jest mniejszy. Począwszy od
stężenia K+>5*10-4M dla jonów potasowych, cez prawdopodobnie może być uwalniany
z osadu i wprowadzany do Zbiornika, co byłoby zjawiskiem niekorzystnym gdyż
skutkowałoby skażeniem wody.
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