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The sediments of the northeast Irish Sea are radioactively contaminated due to controlled 

discharges of low-level radioactive waste from nuclear facilities. Our core samples have 

already been well profiled with respect to U, Np, Am and Pu. The concentrations of these 

nuclides can be compared to Sellafield discharge declarations. In order to date the sediments, 

however, we must determine other radionuclides. The so-called 210Pb method is widely used to 

determine the accumulation rate of sediments in lakes, oceans and other waters. The age of 

sediment from a certain depth in a sediment core can be established from the accumulation 

rate. This paper describes the determination of 210Po and 210Pb with different methods. By 

experimentally comparing analytical methods we have chosen the one that is least time 
consuming and which has the best analytical figure of merit. Moreover, the core sediments 

have been dated and the results compared with the yearly discharge declaration of the facility. 

« « « 

Osady z północno-wschodniej części Morza Irlandzkiego są skażone promieniotwórczo 
na skutek kontrolowanych zrzutów niskoaktywnych odpadów z instalacji jądrowych.  
W badanych przez nas próbkach osadów oznaczono już wcześniej stężenia U, Np, Am i Pu. 
Stężenia tych izotopów są zgodne z deklarowanymi przez zakłady Sellafield wielkościami 
zrzutów. W celu określenia wieku osadów konieczne jest jednak wykonanie pomiarów innych 
izotopów. Jedną z szeroko stosowanych metod jest tak zwana metoda 210Pb, służąca do 
określania szybkości sedymentacji w jeziorach, oceanach czy innych zbiornikach wodnych. 
Wiek osadu z określonej głębokości można określić na podstawie szybkości sedymentacji.  
W artykule opisano różne metody oznaczania 210Po oraz 210Pb. W warunkach laboratoryjnych 

porównano różne metody analityczne oznaczania tych izotopów i wybrano do stosowania 
metody najmniej czasochłonne, a równocześnie dające najbardziej precyzyjne wyniki. Ponadto 
wykonano datowania próbek rdzeniowych osadów, a wyniki porównano z deklararowanymi 
przez przemysł rocznymi zrzutami z instalacji. 
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The cosmogenic radionuclides are produced in whole atmosphere, although the most 

intense processes goes in the stratosphere. One of such radionuclide is 22Na, which decays by 
beta plus decay with half-life-time of 2.6 year, end emits gamma radiation of 1275 keV. 

Another one is 7Be, which is also gamma-emitter (478 keV) and which half-life time is 54 

days. Sooner or later all not gaseous matter attaches to the aerosols. From stratosphere 

cosmogenic radionuclides migrate to ground level air by means of different processes like 

diffusion, sedimentation, convection. Usually on ground level air the activity of 22Na is on the 

level of a fraction of single Bq/m3 may be studied by filtration of high volumes of the air and 
application of low-level gamma spectrometry. 7Be is much more active, on the level of few 

mBq/m3. 
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The Petryanov air filters from two ASS-500 aerosol sampling stations in weekly achieved 

sets exposed in Krakow during 2003 are analyzed for the presence of all gamma-emitters using 

a gamma-rays spectrometer with HPGe detector shielded with complex active and passive 

shields. Each sample contains aerosols from more than 0.1 Mm3 of air. In our previous study 

covering years 1996–2002 (in half a year sets of samples) the cosmogenic 22Na shows a strong 

seasonal variation with significant different mean values activity concentration between 

0.333 0.095 Bq m-3 and 0.137 0.045 Bq m3, for summer and winter, respectively [1]. 
Moreover, the activity ratio for two cosmogenic radionuclides: 22Na and 7Be showed also 

changes with statistically significant seasonal differences. The lower values were found during 

winters. The conclusion was that transport of 22Na from stratosphere to ground level air during 

summer seems to be so much effective, that result in kind of relative depletion of stratosphere 
of this nuclide. The aim of present investigation is to see the changes of 22Na activity and of 
22Na to 7Be activity ratio in more detailed way within a year period. 
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« « « 

Izotopy pochodzenia kosmicznego (tzw. kosmogeniczne) są produkowane w całej atmo- 

sferze, jednak najbardziej intensywnie tworzone są w stratosferze. Jednym z takich izotopów 

jest 22Na, który rozpada się przez rozpad beta plus z czasem połowicznego rozpadu 2,6 lat, 

emituje też promieniowanie gamma o energii 1275 keV. Innym izotopem kosmogenicznym 

jest 7Be, który rozpada się przez wychwyt elektronu z czasem połowicznego rozpadu 54 dni 

emitując kwanty gamma o energii 478 keV. 

Izotopy kosmogeniczne migrują ze stratosfery do przyziemnej warstwy atmosfery wsku-

tek dyfuzji, sedymentacji oraz konwekcji. Aktywność 22Na w przyziemnej warstwie atmosfery 

wynosi zwykle dziesiąte części Bq/m3, natomiast 7Be jest rzędu kilku Bq/m3. 
W prezentowanych badaniach próbkami były filtry Petrianowa poddane tygodniowej 

ekspozycji w ciągu całego roku (2003) w dwóch stacjach poboru aerozoli z przyziemnej 

warstwy atmosfery ASS-500, ulokowanych na terenie Krakowa. Pomiar wszystkich gamma 

emiterów wykonano przy pomocy spektrometru promieniowania gamma z detektorem HPGe. 

Przez każdą badaną próbkę przepuszczono około 0,1 Mm3 powietrza. W naszych poprzednich 

badaniach, obejmujących lata 1996–2002 (badane w półrocznych zestawach) izotop 22Na 

wykazywał wyraźną sezonową zależność ze znaczną różnicą średnich aktywności pomiędzy 

0,333±0,095 Bq/m3 i 0,137±0,045 Bq/m3 odpowiednio dla lata i zimy [1]. Co więcej, 
stosunek aktywności dwóch rozpatrywanych izotopów: 22Na i 7Be podlegał znacznym 

sezonowym zmianom. Niższe wartości odnotowane były w czasie zimy. Wniosek, który z tego 

wyciągnięto był następujący: transport kosmogenicznych radionuklidów ze stratosfery do 

przyziemnej warstwy atmosfery jest bardzo efektywny latem, co musi powodować zauważalne 

zmniejszenie aktywności kosmogenicznych radionuklidów w stratosferze po okresie lata  
i w konsekwencji, przy stałym tempie produkcji radionuklidów, wolniejsze odbudowywanie 

poziomu stężenia długożyciowego 22Na niż krócej żyjącego 7Be. Potwierdzono więc hipotezę  

o istnieniu letnich wstrzyknięć powietrza stratosferycznego do troposfery. Celem aktualnie 

prowadzonych badań jest bardziej szczegółowe poznanie zmian w aktywności 22Na oraz 

stosunku 22Na do 7Be w ciągu roku. 

1. S. Grabowska, J.W. Mietelski, K. Kozak, P. Gaca, Gamma emitters on micro-becquerel 

activity level in air at Kraków (Poland), Journal of Atmospheric Chemistry (2003), vol. 46, 

p. 103-116. 


