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Problēma – dažādas ūdens 
komponentes



Stabilie izotopi 18O un 2H

LMWL – Local Mean Water Line Rīgai

• Nokrišņos Rīgā vidēji δ18O= -9.7 ‰ (IAEA, 2010)
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CFC vēsturiskās koncentrācijas 
atmosfērā

• Ražošana sākot no 1930-iem (CFC-11 un CFC-12)  un 1940-iem (CFC-113) 
gadiem;

• Ziemeļu puslodē koncentrācija viscaur līdzīga;
• Šķīst ūdenī, lēns dabīgais degradēšanās ātrums.



Problēmas ar CFC rezultātiem



Degradēšanās?
Sajaukšanās?
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>~27 TU – «bumbošanas laiks» 1961. – 1967.g
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< ~3 TU – tritija nesaturoša un tritiju saturosa ūdens sajaukums



CFC izkliede atkarībā no 18O
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CFC-12 sajaukšanās attiecība, pptv
Līnijas:
Melnā – vienveidīga/nesajaukta ūdens plūsma (piston flow)
Sarkanā – 2005.gada sajaukšanās līkne
Zilā – 1995.gada sajaukšanās līkne

Brūna – 1990.gada sajaukšanās līkne
Zaļā – 1985.gada sajaukšanās līkne
Oranžā – 1975.gada sajaukšanās līkne

CFC kā rīks, atšķetinot sajaukušos ūdeņus



CFC113/CFC12 vērtību analīzes 
rezultāti

Parādīti tikai tie paraugi, kuriem 
iespējama vecuma noteikšana pēc 
CFC vērtību attiecībām



Piemērs
• Zaķumuižas urbumi ar filtriem 10-12m  un 22-26m 

dziļumā

Ģeoķīmiskā modelēšana iekš PHREEQC dod secinājumu, ka dziļākā 
urbuma ūdens ķīmisko sastāvu nevar iegūt no seklākā urbuma ķīmiskā 
sastāva, ja tam nepievienojas cita ūdens komponente



Secinājumi

• CFC un stabilie izotopi var palīdzēt noskaidrot 
dažādas izcelsmes/vecuma ūdens komponentes un 
reizēm pat to procentuālo daudzumu, bet ne 
vienmēr viennozīmīgi;

• Ja ūdenī ir anaeroba vide, tad ļoti iespējams, ka CFC 
skars degradācijas procesi, kas apgrūtina vai padara 
neiespējamu šo rezultātu interpretāciju;

• Konkrētam mērķim ūdens ir jāanalizē kompleksi, 
piesaistot papildus rīkus, piemēram, tritija analīzes, 
ķīmisko modelēšanu un/vai citas. 
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