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Od Redakcji

Meterlaly Krajowego Syapoajim nt. "Poetępy Taetmlkl
1 с о to pome} « Veoee 1 Gospodarce Herodowej" sostaly ••atewlone
w dilealeolu Raportach (IHT 91/1 - 100/1) Instytutu Flsykl
1 Techniki Jądrowej Akademii Górnloao-HutnlcMrj według kolej-
noćol wygłseienla w następujących grupaoh tcajatycsnych:

1. Zaetoeoaanla eetody snacsnlkó* proal*Dlot*6rcsycb
v badenlaoh prooaaó* taehaologlcsoyob.

2. Zaatoaoaabl« awtod radios*tryosoycb w geologii,
hidrogaolosli 1 w badanlaob prsep2y«a hydrorlessanlD.

3. Detektory promieniowania. Aparatura elektronlcssa.
UrsądienlH izotopowa.

4. Zastosowania analltyosne aetod redlomttryomyeŁ.
9. Mitody pomlara aktywnodol aabetaoojl proelanlotwórceyeb.

Materiały Syspoijoi sostały wydań* na podstawia orygina-
łów referatów 1 rysunków praadstawlonyob ргвев autorów.
Redakcja nie precprowadtała korekty prac pot. «c^ledeo eeryto—
гуовпуи 1 atylletycraya. ^

Konitat Organlsaoyjny Symposjus pragnie podslekowaó
i>nraouolomi rowieimrni лкваеазл uórnio«o-Hutnlc«ej, a w ашошш—
gólnoćol 3*J kierownikowi шцг Adamowi Fankowlesowl aa esyblda
wydrukowania streesesań referatów ora» łiaterlalów SyBposJtB.
Delękujeny równie* paniom M. Piekło orei H. Snotrayk s Insty-
tutu Plsykl 1 Tecbaiicl Jądrowej aa priepleśnie wssystklch
prac na aatryoaoh.

M. Waellewaka



Editorial Motloe

The proceedings of the Polish Byapoalcm on "Progree*
In Huolear Technique sod Applications IK Scieooe and Industry6

«Ill appear la the aubeegoent tan Beports (IKT 91/1 - 100/1)
of tba Institute of lucleer Pbjraloa and Teohnlques of tha
University of М1.;лв and Metallurgy in Craoow. They «111 b»
published in the order of their presentation at the Syeposiua
la the following firm groapet '

1. Application of radloaotlTa traoara la toe teohnolo-
gloel proovasea lnreatlgatlon.

2. Dae of redloaetrlo nethoda in eeolo0 f hydrogsologj
and hydrolrensport.

У. Redletion deteotora. Instroaentatlon.
4. Application of radiometrio analytical «ethode.
5. AotlTltj aeasnremente of radloaetlT* aubatsaoee.

The report» «ill oontaln tha original texts end figures
as presented by tha authors. Ho changes la the aanuaerlpta
havo been made bŁthe editorial staff.

The Organising Cooalttee «culd like to express their
gratitude to the stall ox the frinixng СГХХсв и" tbs Ssirsr-
slty of Mining end Metallurgy In pertlouler to Mr A. Penkowlo»,
for their efficient perforaanoa*

They would alflo like to thank Mrs K. Piekło and
Miss H. Saotrsyk for typing the •anitaarlpta*

M. Wselleweka
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Streggceente

Cauwlono sagsdnlenle określenie setrsyeenle cieo*y na
wypełnieniu ко loan destylecyjoycb. Priedstewleno del* aetody
poŁlerowe: z-oacleucseoi* вввовп1ка preaienlotwórcBego i po-
•lsra с te OD pne bywanie ciiacsnlka proalenlotwórcBego w ware—
t«le wypełnieni!. Podaco preyttedy sostcsowenla eetod,* kt6-
pych wykorsyeteDo jako scseanllti broao««glowodoz7 - «necione
asotopea % P . Osyakane «Talki portfwncao s »ynlke«ł kleeyc»-
nej aetody pnalera objętoiei.

Sa—nr?

РгоЫещ of bold-цр Uqald in packed of dlatllletlon co-
loan already bee been dleeuesed. Two aatbods of aeesttresieot
had been preeeated: •) d>lotion of realoectl»* tracer,
Ъ) •easoreaeot of reddenee tlee of redioeotlre treoer is bed
of paoklog. Sxaaple* of applied aetbods, Is «bleb bronobj-
drocerboos labeled -of ̂ B r «ere used as radioactive treoer
has been presented* П и obtained results has bees oompared
to tbe results of tbe classical aetbod of measurement voloae.

?езюые

Рассмотрев вопрос определения задержки хаду.остж в дгетаг-
ляционных насадочных кодонках. Предехавяеш: дка метода измерен
ния: разбавление радиоактиввого икяЕхатора в вэкереш1е врекен»
npcSusasHs рздногктнгяого нндняаторг s с*о* д»» ™»- Шшиелены
првкерн непользования методов в которое в качестве радиоактав-
арго индикатора прииеневн брокоуглеведороды, мечеяше изотооои

5т-. Получеявые результаты сравнены с результатами классическо-
го метода измерения объема.
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Dzne с totrsycsb.tt. ciecBj » wtrsteie «ypelaisais stscrri.
WŚSEJ eieKsct opisu fcyirodynacifcl ŁoiLtcc;,- iestj Iscv *c»j.
.'/ielkeiś setreya^Łis ciecz; a» nypełEiecia njv.ierr l:-:-;t:
ирЗуя ns encry przepływu fscj gsroeej, ггаг иа:=1зп1г зх~ г.':-
r-cv-.-gi fiBi'fcccJie=:ic2C9j i iyasaiecoej er?s c?r?«»c^6 k^lunnj.
W iitcrrturse razTÓźalarse за troy roize$e astrsjr.sjiis elecsj:
-ctrsj-sr.le csłkoolte losflcej - 2. IB^/B , . Jest to сг>>ок1-
t£ cbjc:.c^ć cieccy c?i!iessone* Ł2 ajjeJ'^leclu з иггап^асз тг=—

/31;.. '<::i:.--ay. Zatrsyr.sale it--tjczae - Z„ ш /s j . Otstcwi ; Ł -
• ęioti cieczy, ktlrz nie ŝ ij-тег з os I кол! cle s-ilścce^c з^Р-i-

slesto ?c jrs«rws'Biu zrsnecis , utrsj3u^?,c się ES cic zz'.e'd

s„'b-ńi£r:oc fespilsrcvo. igtrcj'—cnie ij-^sxlcsce, sn-=ce *-r;z<
rctecsje - 2^ {c /z?) to objętość ciacży spły»ejąoej с viy;ei-
nleniŁ po prserwsaiu zrssssole, stsnseiące r<5ćclce Kitiaj zs-
tPsj'i:8cien całkO'»ltja e ststycsnyo. ZstrsycEbie stt-t.<r:r.c
.ŁSiezy od wielkości, ksatćitu 1 JiaKości pswierzcaci ~ le-^ct :'•
в; pc-łnienie, ich upakowanie ггэа có własności cieczy. Je,:-:
udział » zatraj'oaBla cełkoltym jest eweżany гэ ates-ŁCir.;.,
chcć ncże być istotny die •ypeJoleś drobnycb i =s>>ci> ;:".?ie:.
prse?ł;'tru cieczy. 2strzyaaaie dynanicsne jest сг-1е̂ Ее cd п.ь-
tfienis prsepiymu cieczy i gasti, fisykocbeBicssyctt i>łssr.cici
ciecsy (.gęstość, lepkość), ro^Eieró» i ksstsłta «lerecić^ wy-
peinisnia oraa geozetrli cciego atots. v/yci;:! "isac-̂  satrsy-
oacie dynaolczcego рспэягсе гггеа eiela autcrćw ^1 — 6j są
rosbieiae, s sakres stosowania оргесоягсуса zsieścoicl 03га-
niczcny. Dlatego w alelu ?rsy?adkscE fecnleccne ;e-;t ds57«isć-
nr.Blne nkpeźlsn1-e BetrEymsinie cieczy ъ csrstnie vypsłsie:i3.
Istnieje seepeg neto«J okreilsnie 2strsyr.sais ćyce=ic:cegs
i całkowitego cieecy na wypełnieniu:

- netoda ważenia csłej sekcji kolusny wypełnionej Г1 - j j ,
- metoda ponlaru objętości ciecsy po jedccczescys ciciecit:

dopływu 1 odpływu ciecay i gazu Q4 - 6Д,
- metoda poDleru objętości ciecsy nie zstrzyccnej es nyppłcie-

niu przy enanej objętości ciecay sawertej w sackniętya ooie-
gu kolumny



— Betoćó pocieru ?rse»cdi;ict«e elektrycznego zraszanego wypeł-

nienie П", ?j»
— raetodE posisru absorpcji promieniowanie ]£~ przez ciecz ne

wypełnieniu £9jt
— aetods określenie csesu przebywanie cieczy ne wypełnieniu

D03-
Żadne г wyniecicnyeh metod nię jest я pełni uniwersalna.

Zastosowanie znaczników promieniotwórczych stwerza dogodne

możliwości określania aatrzymeniB ciecsy * jrypsiniooej koiua-

nie destylacyjnej. 3' przypadku kolnąc o Szićłeniu ?гг1опуса-

cym, możns wykorzystsć Eetoóę roscieńcBenie snscsnika prosie—

Dictwórcsego C1''3ł Uetods ta polegs na sporaąiceaiu tilsnsu

msterisiowego ciecey w kolumnie na podstawie poni,;rćv &'£.tj-!.-

ności próbek cieczy pobieranych в bubs kolunny prsed 1 pc uru-

chomieniu kolumny:

2c = V1 " V2 • T 4 ( 1 - Ą>

gdzie: V - objętość cieczy

e - aktywność właściwe cieczy (imp/mio ml)

indeksy: 1 - stan przed uruchomieniem kolumny

Z — stan po ustaleniu się równowagi hydrodynamicznej.

W przypadku, gdy początkowa Ilość cieczy w kable nie je^t

znana, można określić zatrzymanie clecsy odbierając епгпа

ilość destylatu (Vfl) i po ustalenia równowagi w kolumnie ponow-

nie mierząc aktywność właściwą ciecay w kuble - a^. Wtedy,

uwzględniając objętość pobranej г kuba próbki cieczy - Pgf

możDf1 napisać:

z .o

Z snalogicznych E6le;-,ności można okrsślić satrzymanie dynamicz-

ne, gdy wypełnienie praed uruchomienie^ kolumny Jest zwilżone,

lub odpowiednio różnicę wielkości estrzymaole dynamicznego przy

różnych nŁtęśeniach przepływu clŁ-сву. Do prowadzenie pomiarów
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nie potrzeba żadnego dcastkońego oprsyrządcwsnis, jeoli t;.l>:
możliwe jest pobieranie próbek ciecsy z киЪз 'iclurany.

Metoda określaniu zatrsymsnia decay na wypełnieniu pcle-
GSjece ns ponii2rEe czasu prseoysscls inpulsowo wprcwadssnsgo
mącznika £10]] staje się szczególnie atrakcyjna, gdy stosc^s-
ne są znaczniki promieniotwórcse, uaośliniejące pomiary w nle-
-sl со'.-.оХпуа punkcie instelscj i destylacyjnych. Określacie
Sr?inle-o ste.-eciE aoscanika w "polu /.iszenia -kolincwsneJ
гог.с;; unic-cr,csonej ns zet.nątrz tolueny ?czv;els ca pcalEięcie
ss-r-ir.ień zivi&zsoych s гог-1е£зсгеп1ега cieesy w warstwie »y-
vsir.lenia i skonpllkc'var.ych v. -rrj pedku stesowanis zneczci.k£v;
:cr;-,vsr.c jonalnych. • rrsyjnujr.c st = iość ^nst^żenib priep>i'.vu cie-

c:;. ncinE wyznac3y<5 dreunl csss przebynscie cieczy •« odcinku
kolur-.Ej- wypełnioneJ'EicaBy punktsci pocisrowyml 1 1 2 irys. 1)
jako różnicę ceesów średnich, tan. pierwsaych ncnsntćw pccsąt-
kowych krzywych C(t) określonych в tych punktsch:

Jt-H(t) at ^ g t-K(t)-At

J H U ) dt
t =

gdzie: t - średni caas przebywanie anacanika,

t — CBSSt

^ t — odstęp czasu między kolejnyni odczytsal częstości

liczenia Impulsów,

N(t)- częstość liczenie lrapulsóii,

tj_- oeas Eakończenla pomiaru,

wtedy zatrzycaBOle ce2kowite:

0

(t2 - t,) V

F - 1

gdele: V - natężenie przepływu cieczy,

*1 • *2 ~ ^'sćinie czasy przebywania znacznika określone
* punktach 1 1 2 ,

13



Rys. 1. Schemat laboratoryjnej kolumny destylacyjnej
1-kolba destylaoyjne в wewnętrzną spiralą grzejną,
2—kolumna в wypełnieniem, 3—głowica kolumny,
4-odDleialnik, ^-elektromagnes, 6-prcekaźnlk,
7-aenostat, 8-regulator cgreeuanla kolby,
9-sondy scyntylacyjne



F - powierzchnia przekroju kolumny,

L - odległość między punktami pomiarowymi.,

Wzór ten Jest słuszny przy założeniu Jednakowej w obydwu kie-

runkach wymiany raasy między cieczą przepływającą a zatrzymaną

statycznie na wy pełnieniu. Określenie zatrzymania dynamiczne-

go przy pomocy tej metody wymage przyjęcie odpowiedniego mode-

lu matematycznego opisującego zjawiska zachodzące podczas

przepływu cieczy przez wypełnienie. Jednym z lepszych wydaje

się być nodel dyfuzyjny ze strefą zatrzymania £12, 1.ЭЗ» uwzglę-

dniający objętość cieczy pr zepływa Jąoe j i cieczy zatrzymanej

na wypełnieniu.

Znaczniki promieniotwórcze stosowane w obydwu metodach

pomiarowych muszą idealnie mieszać się z cieczą des';yloweną,

być nielotne w warunkach panujących ?/ kolumnie destylacyjnej

i nie ulegać rozkładowi ani adsorpcji na ściankach aparatu.

V/ przypadku destylacji węglowodorów warunki te dość dobrze

spełniają bromowęglonodory znaczone izotopem Br £/4*}' Spraw-

dzenie obydwu metod pomiaru zatrzymania cieczy na wypełnieniu

preeprov.edBono wykorzystując laboratoryjną kolumnę destylacyj-

ną (rys. i) o wymiarach 0 28 i 1000 mm. Kolumna zawierała

drobne wypełnienie spiralne. Destylowaną cieczą był benzen

cz.d.a., prod. POCh-Gliwlce. Jako znacznik promieniotwórczy

stosowano bromobenzen znaczony izotopem Br. Porównawczo,

określono zatrzymanie cieczy stosując klasyczną metodę pomiaru

objętości cieczy eatrzymenej w kolumnie po odcięciu dopływu

i odpływu per i cieczy. Wyniki pomiarów zatrzymania dynamicz-

nego metodą rozcieńczenie znacznika promieniotvidrcaego i meto-

dą pomiaru objętości przedstawiono na rys. 2. Przy pomocy me-

tody Dajmnlejsaych kwadratów określono w układzie log Z^ -

- log G f współczynniki w równaniach prostych:

zd - A ' G c B

gdzie & 0 - natężenie przepływu cieczy.
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Rye, 2 . Zależność setreymanle dynamioanego ой natężenia praopływu
cleony w kolumnie в wypełnieniem spiralnym
- wyniki pomiarów metoda roeoieńoisenle впвоиШкв promie-

niotwdroEego
- wyniki pomiarów meto-ią otjętoer1» ->щ

«u

0*1.

5i Ss \ u M ł * A» i



DIE pomiarów wykonanych za pomocą metody rozcieńczenia зсгс^-
niks procieniot*órсzego A = 0,143 + C,CC2, 5 = G,59 + C,C2,
dla pomiarów wykonanych ze ponocą cetoćy objętościowej
A = 0,145 + 0,002, В = С,59 + 0,C2. •.Yićccans jest sgocacić
wyników obu metod, co pozwala prsyją* śradnio: -0,-!4 5 > c .
Wartość wykładnika potęgi я tyns równaniu Jest zi • .ca <s Iscyci
T.ielu autorów £1, 4, 5, 73- Ka rys . 3 dCuk.5 . 4o o.ómnaniB
wsrtcźci zatrzyisscia dyssniOLaego okredlon>-« & »: ?ago równania
г .v^rtcicismi cbliczonvnii пг podstsvde znao. ;r. orelacjl
Qi, 4, 6, 15, 1&3» IJEJbliższe Y/ynlkom dośp i>. ;cń są dane
obliczone v;g Otske, Okada [|6^ i Euchanan't J ,5^ , jednak więk-
szość korelacji ćsje wyniki odległe od doś- idr uslnych. s więc
nie znajduje sastcsowania w v.arunk' oh'doś? adczeń.
Porówncnie wyników trzech i:.etod określania Batraycsnie cełko-
witefc prz;; ustalanym obciążeniu kolumny przedstawiono w tab l .
1. Dobra zgodność wynikom świadczy o przydatności zastosowa-
nych do огрэсьзп uetod znaczników promieniotwórczych. Poćobn?
wnioski wypływają z doświadczeń przeprowadzonych •» v.ielkolsbo-
ratoryjnej kolumnie destylacyjnej (rys. 4) o wymiarach
0 - 6C nm i h = 2 ш z wypełnieniem "polpsk" ae s t a l i irasso-
iiapornej. Ecaultaty określania zatrr.ymania całkowitego cieczy
ZB poiaocą pomiaru czasu przebywania snacznlks promieniotwórcj e-
go przedstawiono w t a b l . 2. Poprawność ueyskanyih Tezultatów
skontrolowano przeprowadzając niezależne pomiary zatrzymania
dynamicznego metodą rozcieńczenia zr^cznlka promieniotwórczego
1 zatrzymanie statycznego metodą pomiaru objętości. Stwierdzo-
na zgodność rezultatów obydwu metod pomiarowych stanowi pot-
wierdzenie wartości metod znaczników promieniotwórczych zasto-
so-.pnych do badania zatrzymania cieczy w destylacyjnych kolum-
nach wypełnionych.
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(О 3* Porównanie wyników dodwladocelnyoh eatreymenla dyDanioBnego • obl i-
OBonyml ca podstawie ealażnoóol opraoowenyoh ргв«в Innyoh autorów
1~dene оЪИовопе wg Je^eera 1 Elglna ~Л(Г, 2-dana oblioBone wg Мгова,
Troniewskiego 1 Wer̂ y 1 , Э-wynllcl e^śwTadoBtń, 4-Лапе_оЫ1овопа
wg otalce 1 Okade _6_, 7-aane оЪИовопе wg Buohanana _ i 5 _ f &-4«n«
оЪИовоое wg Kreu¥a 1 serwlńeldtgo 3 Z ~ ~

tu
«II

«4

M
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Tablica 1

Porównanie wyników określenie zatrzycisnis całkowitego cieczy
к koi uranie. IJstężenie przepływu benzenu równe (1COO kg/m goes)

Lp.

1
2
3
4

Metodę poclsru
objętości

0,110
0,115
0,113
0,121

tietoda rozcień-
czenia znacznika
promleniotwórcz.

(n>3/m3)

0,115
С,124
0,118
0,112

Hetoaa poniaru
czasu przebywanie

(m3/m3)

0,109
C,104 !
0,112 i
0,111 ;

Tablice 2
Zatrzymanie ciecey na wypełnieniu «lelkolaboratorj jnej
destylacyjnej. Natężenie przepływu benzenu 1360C kg/a2 godz.

Lp.

1
2
3
4
5
śred
nio

Zatrzymanie csłko-
v.ite (pooler czasu
przebywania)

Zc(m3/ffl3)

0,1168
0,1131
0,1117
0,1151
0,1154

0,1146+0,0023

Zetrzycanle dyna-
miczne (metodę
rozcieńczenia zna-
cznika promień.)

Zd(m3/o3)

0,0976
0,1053
0,1108

0,1045+0,0083

Zatrzymanie s t s - j
tjczne (metoda \
objętościowe) j

Zs(m3/m3)

0,0073
0,0071 !
0,0063
0,0065
0,0068 i

0,0068+0,0003 !



Hys» 4* Soheaat wielkolaDoratoryjnej koluany
Лев "polprt"

• wypełnia—

1—kondensator, .2—srssssoa, 3-plep«cl«u dosownlk*
anaoanlka proalenlotwdrecago, *-«blopnik olfola-
nlo«7 doiownlke, 5-рошрка dąsająca, 6-жЪ1ога1к
roeolańoaalnlks, 7-poJamnik do traneporta cłek-
łyob środał proaSlenlot^órcłych, 8~sekoja eypał-
nłona 9-eano»«tr do pomlara spadku oiśnlanl*
aa «7pe2sienla, 10-urtadxanla do poalara obcia-
tenla koloan;, H-nraqdsenle do pobierania pro-
bak olaos? » киЪа, 12-киЪ koluaąj
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CZYSTOŚĆ RADIOCHBHCZKA ZIACZXIKDV FEOMIEUOTłÓBCZICH
JAXD ВДТЕН1Ш ICH PRZYBATBOSCI W BADlSItfB FBOCESD

DESTYLACJI ICGKSOOOBÓI

THE RADIOCHEHICAŁ PURITY OP BADIOTRACEEBS AS THE
CRITERIC». OF THEK OSBTOUESS VI I*TBSTICiTIOHS

ОГ ВХШОСАВВОЮ

ч и с т о п РАдаоАКТИзяых
3 КАЧВСТЗЕ КРИТЕРИЯ ИХ ПРИГОДНОСТИ ХЕЯ ЯССЛЕ£ОЗАВ'_=.

ПРО15ССА ДИСГ/ЕЛЖЭЖ ТПГГЛЗОЕОРОДОВ

М. Kołacłkowekl
I n s t y t u t Badań Jądrowych, Zakład XVI, Tarssswe



Streseceenle

Csystość rsfixochetaicena enacsnikow prcaleciotwcrcsjrch
jest waśnyn kryterium oceny Ich prijustaości w bsdenlaca
procesów technologiccnych. Wśród *lele oetoć aeelltycs nyeh
poswEłających ne rocdzielenle i eoelitę produktów procionivt-
wórcsjch sscsegćlnle dogoaną okasoła się r.-toda rad!loe2iross-
tografil getowej.

V niniejszej precy esstos&wcno lDpuisa«ą cftodę detek-
cji, polegającą ne pcmlsree cEcstoćcl slicceń, wyrażanej po~
«lercchnią piku Jelco eygnełu detektora pi-sy ustslonych «a-
runkach elektroDicznycb 1 geoeetryceoych.

Stosowano d«e roceaje detelctorS» proaleDlow8oa.e Jonleu-
jącego: lluenlk r~oporc3ou£liiy i llecclk
iTscę «ykonsnc posługując clę enalltycEDjwl
gstowyol, nyposaźcnypil w odpowiednio skonstruowane przystawił
radloeetrjcme.

Freedcdotea badań były swląclct brocoorgaalcsne, znaczo-
ne redlonukllJas Вт. Porównane Boeteły wyniki określenie
otystości rjoloohesjlv-tnej snscenlkdw prodenlotwćrceych rdż-
nynd. netcdaol.

баяя вея

Among numerous enelytio techniques of eeparetion and
ar^ lysis of radioactive products gt»e radlocbrosetogreptty Itss
proved to be particularly suitable.

In the work presented analytic gas cbroaatographs equipped
with appropriately constructed redlochrometographic attechsents
-WOT»- used.

Organic brooldes labelled with ^tr-rsdionucllde werw
the ohjeot of the lnTeetlgation-

The results of radlocbeaical purity deteratlnation of
radlotracers are oompsred for rarious taehnlqaes.



методов рг?делен:

/. чистоты



V/ badaniach procesów technologicznych prseoyslu caemlcs-
nego coraz powszechniej stoscwane Jest metoda znaczników pro-
mieni otwór ceych.

Typowym przykładem zestosowenia są izotopowe badania
przemysłowe procesów destylacji 1 rektyfikecji, zwłaszcza
v przemyśle petrochemicznym i wielkiej syntezy organicznej,
prowadzące w kierunku optymalizacji tych procesów. Badanie
te sprowadzę Ją się do określania saeregu rzeczywistych pare-
metrów technologicznych precy przemysłowych kolumn destylacyj-
nych.

Celowi temu doskonale służą znaczniki promieniotwórcze
o odpowiednich własnościach fizykochemicznych, zawierające
izotop promieniotwórczy o korsystaej charakterystyce radiome-
try с znej.

IV badaniach procesu destylacji węglowodorów stosowane są
najczęściej związki bromoorganiczne, a mianowicie: zapropono-
wany przez V/.E-fuctta £1, 2j ЬгошоЪепвеп огэв bromopochodne
alkilowe i arylowe, enecssone izotopem BP

te stanowią liczną grupę o zróżnicowanych włas-
nościach fizykochemicznych i umożliwiają badanie Izotopowe
w szerokim zakresie temperatur wr&eola, stosowanych w proce-
sach destylacji cieczy orgsslcsoycb. Metody otrzymywania
związków bromoorganlcsnych są dość proste i często stosowane
v> skali technicznej. W większości przypadków można в rich
uzyskać znaczniki promieniotwórcze metodą aktywacji neutrono-
wej. Występują tu Jednak trudności w uzyskaniu znaczników
o wystarczającej czystości radiochemicznej, t.J. wyrażonym
w procentach stosunku aktywności nuklidu i» pożądanej postaci
сас leśnej do całkowitej jego aktywności w otrzymanym produk-
cie. Powodem tych trudności są efekty chemiczne aktywacji
neutronowej związku macierzystego. Z tego względu niektóre
z&acsniki promieniotwórcze korzystniej Jest otrzymywać metodą
prostych syntez organicznych z aktywnym substrstem.

Caystość radiochemiczne znaczników promieniotwórczych
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Jest ważnym kryterium wyboru i ocenj ich przydatności dc -jsiei.
procesu destylacji węglowodorów. Dopuszczalne zawartość" ZZ-
nieczyszczefi radiochemicznych bywa bardzc aróżaiccwsna, я za-
leżności od określanego parametru technologicznego i wsrunkć'.?
poalarowych. Istotnym Jest, aby obecność zanieczyszczeń nie
wprowadzała błędów do wyników pomisrów w granicach TryiarsneJ
dokładności.

Istnieje wiele metod analitycznych poowaie jących na ros-
ic ie lec ie i analizę produktów prcnienlctAĆrczych. 'V przypadku
^Aiezków bromoorganicznych szczególnie dogodną okazała eię ce-
tods radiochromstografii gezG7,eJ, uaożliTsieJąca szybką i iok-
ł?dną (oczywiście * zależności od posiadanej aparatury] 3nali-
zę produktów proiaieniotwórcaych, э również okreilenle ich czys-
tości radiochemicznej.

W prowadEonych pracach eastosowaco analizę uiecestru^cyj-
ną metodą ciągłą rsdiochroaatografii gćscuej, ргзу użyciu żr.-c
rodzajów detektorów promieniowanie Jonizującego, a -ltr.cv.icie:
przepływowego licznika proporcjonalnego огэв detektcr.c sc.. :.%;;-

Zastosowana lmpu? ova metoda detekcji pclega na pcciarze
czLęstoścl s l lczeń, wyrażonej powierzchnią pi&u $e'co sygasla
detektore przy ustalonych warunkach geometrycznych i ?lektrc-
nicznych.

Z powodu braku typowego radiochroaL tcgrsiu -jascwego po-
sługiwano s i ę aparaturą odpowiednio adsptcwsca ss własnym se-
kresle. IS tym celu wykorzystano typo».e 'сг-iityczne chromato-
grafy gazowe oras prisystawkl radloaetryczne, zestawione z apa-
ratury elektroniczneJ produkcji krajowej (Zakłady "rclon").

W przypadku stosowania, jako detektora promieniowanie
Jonizującego, przepływowego l icsnlke prcporс JOE?ice go posługi-
wano s ię chromatografem GCHF 18/2 firmy .'/iliy Jisce, z detek-
torem konduktometrycznym. Schemat blokowy przj'stawkl raaione-
trycznej przedstawiono na rys . 1. Przepływowy licznik propor-
cjonalny LP-O5 wykonano w Zakładzie SV IBJ-śnierk. л' ceiu



Rys. 1. Schenat bloków; preystawki radiometryczaej
в lloBiłiklem proporcjonalnym
ŁP prsepływowy l lcanlk proporcjonalny 1P-O5
FV prsedwEigacnlaci — sonda wtórnlkowa WI-1
П liniowy wBmeoniso» lupulsowy typ WI-1
ZIL sesta* Integratora liniowego typ ZIb-4
R rejestrator koaperieecyjny typ «К ВТ—1 EH
ZVTH stetJlllEoweny easilacB wysokiego nep ' t c ia

typ 3WK—02
4 kV

15

WL ILL В

2 j s . 2. Schemat blokowy przystawki rsdioffletrycsnej
s detektorem scyntylacyЗпуи
IS
WL
ILL

E

sonda scyntylacyjna SST3-W52 (krysstał Ksj)
wsmacDlecE linearny WŁ-41 (system "STAND/.RO 70")
integrator llnearno-logarytmicEny (system
"ЯШПШШ 70")
rejestrator kompeoeacyjoy typ VSE I
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rozdzielenia próbek stosowano kolumnę chromatograficzną o dłu-
gości 3 ш, średnicy wewnętrznej 6 mm, wypełnioną Chromosorben
W z fazą ciekłą Siliсone-Elastomer E-301.

'S przepadku stosowenle detektora scyntylac;jcego posługi-
wano się chromatografem gazowym te j samej firraj, lecz nowszego
typu GCHF 18/3, również z detektorem konduktometrycznym.
Schemat blokowy przystawki radioraetrycznej przedstawiono na
rys. Z. '••' celu rozdzielenia próbek stosowano kolumnę chroma—
tcrr^ficzną o długości 3 ш, średnicy wewnętrznej 6 mm, wypeł-
nioną Celitem-545 z naniesionym Bentonem-34.

Przykładowe chromatogramy i rediochronstogrsmy przedsta-
wiono na rys. 3-4.

•V obu przypadkach radiochromatografy gazowe keliorowano
w operciu o próbki v<zorcowe o znanej aktywności właściwej.
Aktywność właściwą próbek określano w OPIDI-świerk metodą ko-
morową. Pomiary «ykonano stosując ciśnieniową konorę joci ;a-
cyjną o kącie 41Г , wypełnioną argonem (20 etm.). Dokładność
metoćy wahe się w granicach 5 — 10& w należności od poziomu
aktywności badanej próbki. Stosowano próbki wzorcowe o aktyw-
ności właściwej 1—80^Ci/ml. Z pomiarów kalibracyjnych obli-
csono wartoSć Jednostkową powierzchni piku (nCl/cm ) w warun-
kech standardowych pomiaru, uwzględniając współczynniki rozpa-
du promieniotwórczego izotopu.

łl pomiarach radiochromatograficznycii, wykonywEQych w v/a-
runkach standardow-ych, powierBOhnia piku Jest prWicrcJonalna
do aktywności badanej próbki. Powierzchnię pików nlerzono
przy pomocy planimetru.

Przyjęto najprostseą metodę przybliżonego określania
czystości radiochemiczneJ anacenika, polegającą na wyznaczaniu
powierzchni piku związku macierzystego i określeniu jego "pro-
centu powierzchniowego" v stosunku do powierzchni całkowitej
pików danego radlochromatogrsmu.
Wsrtośó tę określa równanie:
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Hys. i . Syntesowany n-bromobutan ваасвопу Тй?
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Rys. 4-. Bromobeneen (frakcje uła^-lws) otreymany
metodą aktywacji neutronowej



gcsie: 5c - рй-..ierzciir.ls csikswits -żików cnacznike,
;„ - po.-.ierschrie r±kc zv.ip.cku macierzystego.

:; ^etooEie zakłada się, śs piki związkom macierzystych
meją ksstsit sy-etryczny, sbliżony óo krsywej Gaussa. Ns t e j
poistsviie ^owierscunię pików c-niąaku msoierajstego mośca okre—
i l i c llocsynea wysokości piku i }ego sserokośoi v. polovvie nv-
sfkoici, irtóryot pomirr иушгсг Jedynie icterpolacji l i n i i зе-
rowej pod pikiec. 2 pcwierschnJ pika łstwo rćv.nież określić
sktywnc^d właściwą prćbki.

W metodzie tej cle uwzględnię się Ektywnjoh sanieczyss-
czeć nieorgenicanych, któryoa określanie netoaą radioohronEto-
graficzną jest niemożliwe.

Przedmiotem prowadzonych egcanie z opisaną metodyką bsdań
82

były awięzkl broooorgaDicBue, авасвопе isotopem 3r, a miano-
vficie: n-bromopropsn, D-bromobutaD, D-bromopentsn, Ъгоксоеп-
aen, o-brотоtoluen, o-dwubromobeasen 1 p-dwubromobenaen.

Czystość radiochemiczną n—bromobutanu i bromobenzenu
określono stosując dwa rodzaje detektorów promieniowania joni-
zującego. Dla szeregu badarych znaczników pordnnsno uzyskane
wyniki z wynikami metody d• stylseyjnej określania czystości
radiochemicznej £iQ- Zestawienie porównawcze ilustruje tebels.

Analizy rediocarozmtograficane пукопукаоо po upływie
\i przybliżeniu stsłego csasu od momentu zakońceenia aktywacji
neutronowej (ok. 48 gods.). Czas ten wystarcza do schłodzenia
izotopu Br i jest zbliżony do średniego czasu jaki upływa
od zakończenia aktywacji do użycia zuacaniks w isotopowycb. ba-
daniach przemysłowych.

Określone opisaną metodą wartości charakteryzujące czys-

tość radiochemiczną znaczników są obaroi;one znacznymi błędami.

Spowodowane jest to niedostatecznym rozdzieleniem pików aktyw-

ności aanleoBysEoaeń •? snaczniku orss nieowzględnleniem aktyw-

n-śol S2Br w połączeniach nieorganicznych.



T a b e l a

Porównanie wyników określania oaystośol reaioohemioBneJ Bneoenlków promlenlotwdroeyoh
różnymi metodami

Znaocnik

_ p „ 82„„n—СоНу Br

. - C 4 H 9
 8 2 B r

» - C 5 H 1 1 8 2 f i i < I

О ?

Czystość redloohemloana /%/

Metody rodioohromatografloEne

LloBnlk proporojonalny

82,9 - 88,1

73,3 - 76,9

71,0

91,1 - 92,6

Sonda soyntyleoyjna

-

91,6 - 94,1

-

90,0 - 98,0

93,0 - 96,4

97,2 - 98,9

98,5

średnio 91,3 + 5*



Dla s e r i i ksllbrecyjnych pomiaró« próbek weorcoaych obl i-
czono błędy standardowe, które wynosiły + 5* «zględigroh dla
bromopochodnych aromatycBnyeh, отав £ 7,556 WBględnyob dl* broo-
ków alifatycznych.

Oprecowana metodyka ma charakter półilośclołrego szybkiego
określania csystoźci rsdlochemlcBnej bromoorganlcanych snacz-
nikdw profflieniotw6rcaych die oceny ich arzydstnoścl do. laoto-
powyoh Ъввай praemysłonyob.
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WYKCHZXSTAEIE METOD RADIOffiTUSCZKlCH '.? BADANIACH

JEDNOHODKOŚCI MATEaiAŁÓar SYPKICH

THE APPLICATION O? RABICKETRIC KETH0D5 TC THE

STUDIES O? KSIFOHMITY OF GHAPUIAH MATERIALS
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Streseczenle

Opracowano metodę określania Jednorodności materiałów
drobnoisiarnistych (sprosEkowene mied£ + grafit) przy pomoc?
ana Иву fluorescencji rentgenowskiej i pomlcrów radiometry-
cznych EDscznike radioaktywnego ( C a ) .

Określono wpływ zmiennych mas i stężeń badanego skład-
nika na wynik pomiaru fluorescencyjnego. Wycnacsono zależ-
ność stopnia zmieszanie badanego msteriaiu, określanego ne
podstawie wyników pomiarów radiometrycznych, od ilości wpro—
wadconego enacznika. Znaleziono i przedstawiono korelację
między wynikami uzyskanymi oe drodze pomiarów fluorescen-
cyjnych 1 radiometrycznych. Określono bicdj, którymi są

przedstawione metody.

Dla ilustracji przedstawiono przykład ssstosowanla meto-
dy do określenia optymalnego csasu Blessenla.

The method of uniformity eraluation ot fis*—grained mate-
rials (powdered copper •+ gfaphite) has been elaborated using
X-ray fluorescence analysis end radiometrie •eesureoents of

*Cn tracer. Basing on the results of radiometrie studies
the relation between the mixing degree and the quantity of
the tracer use* was obtained. The correlation between the
.3suitБ obtained from the fluorescence and radiometrio methods
has been found out. For an illustration it has been presented
the example of the application of these methods for the evalu-
ation of optimum mixing time. ./ •

•. " " — — ~ ' . •••".'."' ~ i i



Резюме

""азработан метод определения однородности р
материалов /порошкообразная кедь + грабит/ прг HOQOSZ реигге-
ко^луорвсдеогного аиалгра г радгокетряческгк ::гкет:гкк1 раг:о-
актлвиого ИЕ^якагора /""Со/. Опредегека зависикосгь степени
с^езекзл исследуемого материала, аолученкой за оековавиг ре-
зу^ьтагов р^зиомегвлчеокЕх лзверекгй, от когичестэа зводнкого
.:ндк:<а-ора. Найдена я гредсгавдека корреляция "=^ду результа-
тами лслучеггакие зугем ^луоресЕенхицс градкокегричэсккх ;:з«е-

:-:ачестве кх.-^страс;:" пред^таглен "рккер при^-гкенг^; «е—
то-.а Д.-Й определеккл опгкка-гяого врекев!: =ергкег-х:вакал.



Jednorodność mieszenie sypkich będących =ateriałeo wyjś-
ciowym sserege procesów technologlcenycb wpływe с sesadnlcsy
sposćb serówno ae ich preebieg, jek również os Jakość produk-
tów końcowych. Bo licsbowego określenie jednorodności stosuje
się ssereg kryteriów, z których większość opiera 61; ne porów-
naniu koncentracji wybranego składolke w pobranej serii próbek
mieszaniny. 56 wartość każdego e kryteriów opisującego stan
danej des&anlny sssadaiczy wpjyw гзе wielkość próbek, • których
oznsczaaB jest te koncentracje. Oeeywlste jest, że w preypad-
kach bardzo Małych lub bsrdso dużych próbek otrsynsoe wartości
kryterium mogą być nleprsydetne do określenie Jednorodności D B -
terlełów, jak również 1 do badanie efektywności procesu clessa-
nia. KsjczęścleJ wybdr wielkości próbek w prcypadku badania
mieszanin oaterlałów priemysłowych podyktowany Jest wycoganl
technologii. Ze optymalną wielkość próbki prsyjnuje się oloi-
malną ob ętość aleseaniny, w której wshsc^a sk2edu wplywpją
istotnie na Jakość produktu końcowego.

W trakcie procesu mieszania nieJednorodność slessenlny
maleje dążąc asymptotyemie do pewnej granlCECEneJ nie Jednorod-
ności. Pod pojęciem tya Fosumle elę nakeyoelDy oożllwy do o-
siągnięcla w danych waruakacb stopień ujednerodnienia. Liczbo-
wa wartość opisujące ten etan zależy od konstrukcji mieszalnika,
parametrów flsycznych składników alesianiny, wielkości próbek
pomiarowych 1 stosewanego kryterlua. Z uwagi na ssybsee Eecie-
ranie się różnic koncentracji w preypedko «iękssych próbek
nsrost ich wielkości powoduj* obniżenie się wartości llcebowej
opisującej grenicaną nieJednorodność.

tlwzględnla Jąc powyżsłe wyenacsono wielkości próbek pomia-
rowych w badaniach przemysłowych dotyesących określanie solan
clejednorodności miesBaniny miedć-graflt, o wysokie stopnia
rozdrobnienia, w trakcie procesu alesiania w Biessslnikaoh
Zapowych. Korвуstano в następującego kryteri cm:

M--S- (1)



gdzie:

-. '^
S • I •*•*' - odchylenie standardowe (2)

n-1

С » —g-* - średnia koncentracja skład-. (3)
nlka w serii ii próbek.

Określenie zmian nie Jednorodności prowadzono ne podstBwie
wyników uzyskanych z ponlnrów .-ozkłeću stężeń miedssi я próbkach
pomiarowych o objętości około 1/8 cm , co odpowiadało 100-150
•g mieszaniny.

KleJednorodność mieszaniny oznaczano dwoma sposobami - na
podstawie zmień koncentracji Cu w próbkach pomiarowych, którą
określano metodą fluoresceneji rentgenowskiej orae - na podsta-
wie zmian sewartości znacznika promieniotwórczego. '•'.' tym kon-
kretnym przypadku metodę fluorescencJJ .«ntgenowskiej trakt owe-
no Jako podstawową przy określani przydatności metody zm< ani-
ków promieniotwórczych do oznaczania nlejednorodnoścl materia-
łów drobnoziarnistych. Występujące w badanym układzie pier-
wiastki (Cu, C) posiadały energie charakterystycznego promie-
niowania rentgenowskiego na tyle różne od siebie, a zawartość
miedzi była tak duża, że pozwalało do be в trudności określać
koncentrację tego składnika w próbkach. Skład mieszaniny umoż-
liwiał więc porównanie wyników uzyskanych różnymi metodami po-
miarowymi.

W przeciwieństwie do metody fluorescencji rentgenowskiej
metodę znacznikowa oznaczanie nie jednorodności mieszaniny pole-
gała na pomiarze rozmieszczenia pierwiastkę promieniotwórczego
w pobranych próbkach. Jako znacznik stosowano Cu w tej samej
postaci cc pozostała sześć miedzi. Otrzymywano go poprzez
aktywację w reaktorze, jądrowym proszku miedzi stosowanego
w produkcji. Zepewniało to otrzymanie znacznika o tych samych
własnościach fizycznych eo materiał enakowany, a więc i identy-
czność Jego zachowania się w procesie z pozostałą częścią mie-
dzi.
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Iff poszczególnych seriach eksperynentu stosowano różne

ilości znacznika (od 60 do 1000 g) w celu wyjaśnienie wpływu

jego masy пг wartość współczynnika określającego nie jednorod-

ność materiału. Dla przykładu na rys. 1 1 2 przedstawiono wy-

niki uzyskane metoaą fluoreseencji rentgenowskiej i znaczniko-

wą przy znakowaniu mieszaniny za pomocą 60 i 1000 g niedzi

aktywnej.

2 porównanie rezultatów otrzymanych metodą fluoresceneJl

wyniks, że w zasadzi: se wyjątkiem wyników odpowiada jacy ołt

krótkim czasom mieszanie pozostałe oscylują wokół pewnej war-

tości średniej. Na podstawie przebiegu krzywej nożna przyjąć,

że czas mieszania wynoszący 30 min jest сESsea wystarczającym

do ujednorodnienis mieszaniny na poziomie wynikającym z charak-

teru procesu i wielkości próbek przyjętych do ozneczeń* Pewne

fluktuacje są wynikiem przypadkowości pobierania prób, błędów

pomiarowych itp.

Porównanie wyników pomiarów radlometrycznych z wynikami

oznaczeń fluorescencyjnych (rys. 1 1 2 ) świadczy o dużyn roz-

rzucie obliczonych liczbowych wartości nlejednorodności. Re-

zultaty bsdań wykonanych przy zastosowaniu znaczników promie-

niotwórczych nie odzwierciedlają prawidłowo procesu mieszania

proszku miedzi i grafitu. Wartości współczynników snlesBBnla
obliczonych na podstawie tych wyniJców bardzo odbiegają od sta-

nu rzeczywistego mieszaniny. Spowodowane to jest nakładaniem

się dwóch procesów: mieszania miedzi в pozostałymi składnika-

mi mieszaniny i mieszenia znacznika &*Cu • se znakowenym mate-

i (miedzią). Nie jednorodność oznaczana na podstawie wyni-

ków pomiarów radlometrycznych jest znacznie wyższa niż otrzyma-

ne z oznaczeń fluorescencyjnych. '

W celu wyznaczenia alejednorodności rozmieszczenia znacz-

nika w materiale впакот. ym przeprowadzono następujący bilans:

I m-C *C

T- - °° ' U)
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Rys. 1* Zmiany współceynnlka вв1евмп1а U * fogkoji
сваей niesłonia określonego metody radloke—
trycBną (E) 1 netodą fluoresceneJł rentge-
nowskiej (7). Ilość BDScenil» - 60 g



20 60

Rys. 2. ZE! any wspdlcsynnilca u l e ssania M * fuakcji
ciaen mlessanla określonego aetodą radionetry-
esną (H) i metodą fluoresceneji rentgenowskiej
(F>. Ilość «nacsnika - 1000 g



gdzie:

Z - ilość zliczeń w lmp/min z próbki pomiarowej,

I o - Ilość zliczeń pochodząca od Jednego aktywnego

ziarna,

ш - masa próbki,

С с ц - stężenie miedzi w próbce,

C g - stężenie znacznika * miedzi,

m 0 - masa pojedynczego ziarna.

I'o - -•kształceniu i wprowadzeniu »— =» К otrzymujemy:

Wartość Cga określane jest nc podstawie pomiarów fluo-

rescencyjnych, natomiast 1 z radiometrycznych. Po przeli-

czeniu ne stałą masę, policzeniu wariancji Iloczynu zmiennych

niezależnych uzyskano wsór na wspóZceynalk zmieszenis określa-

jący rczmieszcBenie znacsnika w miedzi - U :

с u

5
Ka rys. 3 przedstawiono zależności obliczonego w ten spo-

sób współczynnika zmieszania, od czasu mieszsnie dls dwńch eks-

perymentów. HoBreut współczynnika M B dla różnych czasów mie-

szania wynlke в przypadkowości pobierenis próbek. Wskazuje

również jednoanacznie, że ilość dodawanego znacznika jest nie-

wystarczająca, aby zapewnić reprezentatywność- pobieranych pró-

bek w stosunku do oalej mieszaniny.

Wykorzystująo punkty doświadczalne skonstruowano ргвеwi-
dywaną BBleżnośfi średniego współczynnika zmieszenia U od

stosunku maaj znacznika do nas; materiału znakowanego. Zależ-

ność tę przedstawiono na rye. *•.
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Rys. 3 . Zmiany Trspćłozynnike emiesEsnia Mg w funkcji
czasu mieszania dla dwu różnych eksperymentów



Ml

Ш

15 £,*«<
Rys. 4. Przewidywana aależność średniego współczynnika

zmieszania M (otrzymanego z pomiarów rsdlome-
trycĘnych) od stosunku masy znacznika m* do гла-
ву materiału enakowanego m c



Poo sumowani'e

1. Metoda fluoresoenoji rentgenowskiej z dostateczną dokład-

nością oddaje przebieg raeczywistego procesu mieszania.

2. Stosowena ilość anacenika Jest niewystarczająca dla właś-

ciwego reprezentowania miedai przy określaniu niejednorod-

nośoi miesasniays ргоззек miedzi + grafit.

3. W celu aspswnienia reprezentatywności znacznika i uwssględ-

nienla jego niejednorodnośoi i! materiale anakowenym nsleży

kontynuowad prace dla większych zskresów amisn ilości ana-

canika stosowanego do określania nie jednorodności

niny.



MOŻLIWOŚCI WXKOSZYSTANIA ANALIZATORÓW WIELOKANAŁOWYCH DC

OKREŚLANIA METODĄ. ATOMÓW ZNAKOWANYCH DYNAMICZNYCH CHARAK-

TERYSTYK URZĄDZEŃ LABORATORYJNYCH I AGREGATÓW PRZEMYSŁOWYCH

THE POSSIBILITY OF MULTKKANKEL ANALYSERS APPLICATIOK FCR

DETERMINATION OF THE DYNAMICS CHARACTER OF LABORATORY AKD

INDUSTRIAL DEVICES DSIN5 THE LABELLED ATOMS METHOD

зог:.:й.:нооти ИСПОЛЬЗОВАНИЕ "ЛЮГОУ.АНАЛЫЕЛ АЕАЛ'гдтсгг:-- ;."~
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A. Ksliokl, Z. Baeaniak, J. Kraś
Instytut Badań Jądrowych, Zakład TU i XVI, Warssaws



Streszczenie

Przedstawiono możliwości wykorzystania wielokanałowych
analizatorów amplitudy pracujących w systemie "multiscaler"
do określania metodą atomów znakowanych parametrów dynamlce-
nycił agregatów z szybkie 1 wolnym przepływem medium na pod-
stawie rejestracji funkcji odpowiedzi.

Wykazano Balety zastosowania tego typu aparatury w po-
miarach ciągłych w porównaniu z konwenejonslną aparaturą po-
miarową, и której wykorzystywany jest analogowy zapis infor-
macji.

Podano przykłady zastosowania zestawu в czterema spektro-
metrycznymi głowicami soyntylacyjnymi, współpracującymi в ssyb-
kim przelicznikiem, (model Д-48) i blokiem pamięci SA-O anali-
zatora amplitudy DIBAC—800 do pomiaru ssybkośoi przepływa
dwóch fass znaczonych radionuklidaml gamma promieniotwórczymi
o różnych charakterystykach jądrowych., Zamieszczono przykła-
dowe krzywe (jednoczesny pomiar w czterech punktach) uzyskane
w badaniach układu chłodzenie silnika wysokoprężnego в szybkim
przepływem czynnika ohłodtsącego.

The possibilities of multichannel amplitude analysers
application, working In the "multlsoaler" system tą presented.
Such an equipment and labelled atoms method явке possible to
determine the dynamics parameters of deflces for fast and
slow bulk flow. The conclusions ebout the .flow can be draws
on the base of response function.

The adTantages of thle type equipment applloation to the
continuous measurements -1* ahown in comparison with the con-
ventional one la whloh the analog reoord of Information is
r e a l i s e d * . , •'• .



There ere discussed the examples of the device* dynamlo
oharacter studies aslng the Dldec 800-channele analyser with
high - speed four - Input multiecallng mit model A 48
(interteohnique) end the scintillation detectors. '

Реапме

Представлены возможности использования многоканальных ана-
лизаторов работающих в режиме "нудыисхелера" для определения
на основе анализа выходного сигнала динамических характеристик
установок в различных условиях движения в HEX вещества.

Указаны преимущества применения предложенной аппаратуры по
сравнению с конвенциональный - аналоговых способен регистрации
информации.

Показаны примеры исследования Д Е И * отческих характеристик
агрегатов при помост 800-канального анализатора "Дидак" с бло-
ком быстрого 4-аходного пересчвгного усгройства А-48 соедянено-
го с сцинтяльяционными счбтяякаки.



Wstęp

Eowocsesne technologie przemysłowe wymagają stałego dos-
konalenie metod badawczych, stosowania coraz nowocześniejszej
i bardziej uniwersalnej aparatury umożliwiającej prowadzenie
pomiarów w saerokia; zakresie zmian parametrów.

Szczególnie ważnym problemem jest pomiar charakterystycz-
nych parametrów pracy agregatów в szybkim przepływem medium.
Бегаис pomocne w tych badaniach są metody znacznikowe,
e w przypadku badanie reaktorów zamkniętych, w których pobie-
ranie próbek nie jest możliwe - metody znaczników promieniot-
wórczych. Najczęściej w badaniach procesów tego typu stosowa-
ny jest impulsowy sposób dozowania znacznika Qi^« Zadaniem
aparatury pomiarowej użytej w doświadczeniu jest rejestracja
funkcji wyjścia, które z punktu widzenie teorii badenis proce-
sów jest odpowiedzą na zaburzenie Impulsowe (sygnał) wprowa-
dzone na wejścia układu.

Aparatura pomiarowa

VI praktyce zachodzi często konieczność Jednoczesnego
pomiaru funkcji odpowiedzi- w kilku lub kilkunastu miejsc ech
badanego agregatu. Dodatkowe komplikacje natury radiometryoB-
nej występują wówczas, gdy niezbędne jest prowadzenie pomiarów
wielopunktowych, stosując jednocześnie znakowanie dwoma lub
więcej znacznikami promieniotwórczymi. Dotychczasowe opriy-
rządowanie takich eksperymentów wymagało instalowania odpowied-
niej liczby detektorów (nsjczęśoiej głowie scyntylacyjnych)
sprzężonych в oddzielnymi torsmi wzmacnia jąoo-ans И в u Jacy mi
zakończonymi integratorami i rejestratorami analogowymi Y-t.
Wieloletnie doświadczenie w ejtsploatac Ji zestawów aparaturo-
wych o wspomnianej strukturze pozwala na wyrażenie opinii, że
ich obsługa jest uciążliwa, a uzyskiwane zapisy funkcji Odpo-
wiedzi są obarczone zniekształceniami wprowadzonymi przez:
Integratory, rejestratory, personel obsługujący, prócz tego
odczyt wartości liczbowych poszczególnych punktów zapisu asa—
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logowego, niezbędnych do dalaeej obróbki matematycznej jest
pracochłonny. W przypadku badai szybkich przebiegów, ten.
takich * których csae odpowiedzi układu jest rzędu Dl Use kuc a,
technika zapisu analogowego zawodzi całkowicie. W takich
przypadkach celowe jest «astosowanie wielokanałowego anallze-
tora amplitudy impulsów w systemie "aultlscaler" Q Q . Ks
rys. 1 przedstawiono zapisy szybkości zliczeń uzyskane ES po-
mocą układu z integratorem konwencjonalnym (a) i ze pomocą
analizatora wielokanałowego pracującego w systemie "multisca-
ler" (Ъ) — oba symulowane ruchomymi źródłami punktowymi.
Łatwo zauważyć, że w przeciwieństwie do układu z zapisem ana-
logowym, informacja zarejestrowana analizatorem wielokanełowyc
z dużą precyzją obrazuje rzeczywiste sćybkie zmiany natężenia
promieniowania. W aktualnie produkowanych konwencjonalnych
analizatorach amplitudy taki rodzaj Ich pracy jest przewidzia-
ny, ale tylko dla jednego wejście, toteż atrakcyjna z punktu
widsenla pomiarowego, jest możliwość dysponowania analizator-::
z kilkoma niezależnymi wejściami £3^, do których aożne dołą-
czyć detektory rejestrujące natężenie promieniowanie znacznika
w wybranych miejscach badanego agregatu.

Przykładem możliwości pomiarowych takiego układu jest
600 kanałowy analizator amplitudy Impulsów — DIBAC-800 (f-my
Inter technique), współpracujący в blokiem 4-wejściowego szyb-
kiego przelicznika model A-48 (rys. 2). Warianty konfiguracji
układu pokazano na rys. 3. Wybór szerokośoi kanału czasowego
dokonywany jest za pomocą zegara programującego fjQ, stanowią-
cego integralną część bloku A-48. Zegar ten jest wspólny dla
wszystkich podgrup pamięci i umożliwia pracę se stałą szero-
kością kanału regulowaną od 1 ms do 99 s lub w tzw. systemie
z akordacją, który rozpoczyna się od nr kanału vybranego nasta-
wionym licznikiem dziesiętnym, a polega na programowanym wydłu-
żeniu szerokości tego. kanału nawet 99 kro tnie (rys. 4).

Umiejętne wykorzystanie tej cechy urządzenia umożllwls
dokładny pomiar funkcji odpowiedzi charakteryzująoy się szybkim
narestaniem 1 powolnym opadaniem. Dysponując opisanym zestawec



Bye,1« Zapis funkcji с£рс«1авв1 (ayamlowaccj mchoayal łtóila-
•Л punktowymi) tuyekany i s рошоеа:
a) Integratora kooaeneJonB]iM(o (aapla analogowy),
b) anallcatora *lalokana2o«ago * sjstaml* "aultlsoalcr"

(sapttt cyfrowy)

Eye. 2. Scbeoat blokowy układa do ponlarćw praepZjrwn



Ну». 3* Variant? rodzajów praoj ana Use tor a wielokanałowego
DIDAC-800 współpracującego в blokle» 4-*e jadowego

Rys. 4* Zbierrmie danjoh « systemie pracj • akordscją sae
rokoćcl kanaZn osesonego



pomiarowym możne praktycznie zrealizować cnaceną Ilość ekspe-
rymentów z zastosowaniem atomów znakowanych Jednym lab większą
liczbą radlonuklidów, n badaniach charakterystyk dynamicznych
różnych typów agregatów.

Przykłady gastosowaiŁ

Badacie układów chłodzenia silników spalinowych Jest
typowym przykładem warunków, w których występują szybkie ргве-
pływy cieczy rzędu 60 cm/s. Znajomość szybkości przepływu:
w różnych punktach układu oblodzenia pozwala wykryć ewentualne
przestrzenie martwe, występowanie których prowcdssi zszwycBej
do lokalnych przegrzeń, co niekorzystnie rzutuje ns trwałość
jednostki napędowej. Właściwe wyniki pomiarowe możne osiąg-
nąć, stosując metodę znecznikow promieniotwórczych |3?3*
Takie badania laboratoryjne wykonano na speojalale adaptowa-
nym sześciocyllndrowym silniku wysokoprężnym. Na rys. 5 poką-
sano schemat doświadczenia i zarejestrowane krzywe przepływa
w przypadku umieszczenia detektorów nad kanałami wylotowymi
z głowio silnika. Prezentowane wyniki są fragmentem serii
eksperymentów, których óelem było opracowanie metody określa-
nia jakości układów chłodzenia silników spalinowych. Z?lm

Jednym z przykładów zastosowania aparatury pracującej
w systemie przelicznika wielokanałowego w badaniach wielko-
przemysłowych jest określenie parametrów procesu odstawania
w odstojnikach stosowanych w metalurgii miedzi QT]. Istota
zagadnienia sprowadza się do uchwycenia wpływu csasu przebywa-
nia topu w odstojniku na sewsrtość metalu (produktu) w żużla
(odpad). Schemat doświadczenia pokazano na rys. 6. Kształt .
krzywej funkcji odpowiedel odstojniks (rys. 7) - dwe maksima -
wskazują na występowanie rozbicie strumienia żużla na dwie
strugi, Co okazało się charakterystycznym dla krótszych czasów
przebywania» Przeprowsdeone doświadczenia doprowadziły do
ustalenia zależności pomiędzy technologicznymi parametrami
prooesu a zawartością metalu w żużlu.
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Rys. 5. Schemat badania układu chłodzenia silnika wysoko-
prężnego U ) i krsywe ppsepZywu (B).

W

Da IM. **f •„..%*>.. - •* i

Вув« 6* Schemat dośwladcce&la badanie procesu odstawsnia
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Rye. 7. Punkowa odpovladsl odstojnlka жтг*JeaU1tmaua aa
раяооф aaaUsatoFa wlalokesałosago praoająoaco
w «jstamle praallosnlka wielokanałowego
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Podsumowanie

Za pomocą wielokanałowych analisatorów amplitudy impulsów
wyposażonych * szybkie przeliczniki wlelowejścicwe możne mię-
dey innymi:

a) dokonywać wlelopunktowych pomiarów * badaniach szybkich
(rzędu ms) 1 wolnych (rzędu godain) przebiegów;

b) przeprowadzać Jednocześnie pomiary krzywych przepływu
dwóch i więcej E&aoEników- promie-lotwórcsych ч każdym
z punktów pomiarowych;

c) gromadzić i ssybko wyprowadzać informacje w farmie
cyfrowej dogodnej do dalszej obróbki EB pomocą EMC.

Tak więc sastosowanie opisanych rozwiąsań technicznych
jest niewątpliwym postępem w dziedzinie pomiarów radiometrycz-
nycht związanych с zastosowaniem atomów znakowanych w badaniach
procesów dynemicEoychi.
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Streszczenie

W prac; opisano modele oparte пв zjawisku transportu

masy używane prsy interpretacji wyników pomiarów z ввstoso-

waniem znaczników radioieotopowych, ог ев sposoby tworzenia

tych modeli. Przytocsone porównanie roBWiąaafi analitycznych

i wyników syaialacji opartej o programowanie rekursyjne wyka-

zuje dobrą ebieżnośó obu metod.

Paper discusses conceptual models based et the transport

phenomena principles, applied to the interpretation of the

radiotracer experiments, as well as the way of their construc-

tion, based -at the idea of recursive programing. Comparison

of results obtained by means of the analytical solution and

recursive programing shows a good coincidence for both appro-

aches.

3 стати дискутируется математические модели основанные на
принципе транспорта массы, используемые при интерпретации ре-
зультатов экспериментов о радиоактивными индикаторами и способы
i::: постройки. Сравнение результатов аналитических решений и ре-
к.уреиоЕного програмироваяия указывает на хорошие сходство обеих
подходов.
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Jednym ze sposobów Interpretacji wyników doświadczeń

radioznacanlkowych jest weryfikacja modeli matematycznych

opisujących bedsny proces pray pomocy otrzymanych a pomiaru

danych. Modele matematyczne baaują swykle w tskioh rasach

na zjawiskach transportu lub bilansie populacji Q Q - '* li-

teraturze opisany jest, przedstawiony na rysunku 1, -wieloko-

mórkowy model dobrego mieszanie \jSiJ. Stosuje się go np.

w hydrologii do interpretacji danych z pomiarów radioznacz-

nikowych, lub izotopów otoczenia, a także w pomiarach iden-

tyfikacyjnych procesów przemysłowych £-Q. Równanie (1) na

rj'oun::u 1 pofieje wielkość koncentracji wskaźnika "С п w po-

szczególnych komórkach modelu jako funkcję czasu. W praktyce

jednak stosowanie tego opisu narzuca szereg ograniczeń. Do

nich należą m.in. stała objętość komórek mieszających, oraz

możliwość wprowadzania wskaźnlke tylko do pierwszej komórki.

Idea programowanie rekursy jnego, zaproponowana w odniesieniu

do tego typu modeli po raz pierwsey przez E. Slmsona £3, 4]

pozwala uwolnić się od tych niedognodnoźci. i zbudować mode [

bardziej uniwerselny.

Jfs rysunku 2 przedstawione jest idea bilansu masy dla

komórki elementarnej. Przy podejściu klasycznym układa się

dla takiej komórki bilans masy w postaci równań różnicowych

i po tym, aby uzyskać informację o koncentracji znacznika

v punkcie, przechodzi się do granicy, uzyskująo w efekcie

równanie różniczkowe, zwane niekiedy równaniem ciągłości £1^.

Idea programowanie rekursyjnego w sposób aamierzony wpro-

wadza pewną nieoznaczoność problemu w sksli objętości jednej

komórki modelu. Ze względu na założony mechanizm mieszania

rozróżnijmy tu jeszcee ponadto dwa przypadki schematycznie

przedstawione na rysunku 3. W obydwu wariantach do komórki

o objętości "V" (volume) wprowedsa się pewną porcję cieczy

"BHF" (Boundary Recharge Faotor) charakteryzującą się okreś-

loną koncentracją wskaźnika "BHC" (Bounćiary Recharge Concen-

tration). Operacja taka może powtarzać się "T" razy w spo-

sób skokowy (ilość iteracji), ва każdym razem tworząc wewnątrs



Rys. 1. Jednowymiarowy wielokomórkowy model dobrego mieszanie

i jego opis ilośoiowy

Model

jWtF

V V г
1 2 3

RÓWNANE BILANSU

dt " T ( n"' " n '
Cn ~ koncentracja wikoirakuw w . n ~ t t ) ' komórct

Q - pfJipfy* popriM fyXtm

V - obitlc*! kaldi) komirki

ROZWIĄZANE RÓWNANIA (1)

C„-C.

( 1

C(t)

C. - kooctnlrocj» pottolkow» vnkotiiko w kotrdrct l-szt)



OPIS RUCHU CIECZY

Parametry konwencjonalne

» , V i i . v,, v, , v, , p , t

Parametry nowe

V ,

M
ich wtasnoić

BRF ,

M
BRF *

-V

BRC , S

ГО Ы
BRC
m

, T

BRF
BRC

V

s,

BRF S ,
BOF = -v~(j

Rys. 2. Idea bilansu mas;' w modelu bazującym na ejawlskaoh
transportu (1)



IDEA
KOMÓRKI MIESZANIA

1. komórka sztywna

2. komórka rozszerzalna

/
1

\
\

BRF
BRC,

i
i ,_
,' B R F '

Rys. 3. Dwa możliwe warianty mechanizmu miesaania
v komóroe



komórki pewien nowy stan "S", charakter;tający ilość" wskaźni-
ka w danej komórce die lteracji T. Ze weględo na skokową
zmianę stanów model tak realizowany należ; do grupy modeli
nieciągłych (finite, state model). Na rysunku 3 przedstawio-
ns Jest komórka "sztywna"; сlecв nasilająca wpływa do komórki,
wypiera na zewnątrz pewną porcję cieczy o koncentracji charakte-
rystycznej dla poprzedniej lteracji 1 dopiero się miesza s po-
sostrłą cieczą. V/ komórce "rossaerselnej" (wariant ne rys. 3}
pcrcja «leczy tвsilejącej dostaje się do komórki, komórka jako
elastyczaa rozszerzę się, elect wrae ее wskaźnikiem miesza się
z pozostałą i dopiero wówczas porcja cieczy równa porcji zasi-
lającej zostaje wydalona na eewnątr*. Zawiera oaa w sobie wów-
czas od rasa informację odnośnie zmiany stanu w komórce, а nie
jak w przypadku komórki sstywnej Informację dotyczącą stanu
poprzedniego ("BDC" — Boundary Dlscbarge Concentration).
ii' zależności od rodzaju modelowanego procesu jeden в d-aóch
powyższych wariantów moi* okazać się bardziej przydatny.
Komórka sztywna np. pozwala wiernie modelować prsepływ tłoko-
wy; warunkiem powstanie takiego przepływa jest aby wielkość
zasilanie ргву każdej lteracjl była dokładnie równa objętości
poszczególnych komórek.

Przy programowaniu rekursyJnym, do opisu przepływu masy,
ożywa się niekonwencjonalnych parametrów. Zamiast .powszech-
nie używanych parametrów: współrsędoych, prędkości, gęstości
i czasu, wprowadzę się wyżej omówione parametry: "V", "BHF",
"BRC", "S" i "T". Csy daje to jakąś korzyść"? Tak, kor»yść
polega na uproszczeniu poszczególnych ozłonów równania bilansu
wskaźnika.

Omówmy na początku jednostki w jakich wyrażają się wartoś—
oi nowych parametrów.

Ilośd lteracji "T" Jest wartością beswymiarową. Odstęp
pomiędzy dwoma kolejnymi iteracjami natomiast oznacza uoowną
jednostkę csasa. Objętość "V" wyrażana jest w jednostkach
względnych. Wielkość frakcji zasilającej "BRF" jest ułamkową

objętości,a więc wyraża się w tych samych Jednostkach
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-.г ostatnia. Wartość stanu "S_,"» przy iteracji T, repre-
ntuje aktualną masę wskaźnika т, poszczególnych komórkach
odeluj mcże być one wyrażane w gramach, molach, Jednostkach

trytowych itp. Koncentracja wskaźnika "BRC" lub "BDC" ше roz-
miar masy wskaźnika na Jednostkę objętości cieczy. Dzięki tak
dobranym jednostkom iloczyn

BHF • BRC
(V) ($)

posiedE wymiar masy»

Zilustrujmy sposób programowanie rekursy jnego na przykłe-
dzle modelu składającego się s "n" połączonych ze sobą szere-
gowo komórek dobrego Bieszenia. Opierając się na idei bilansu
mesy wskaźnika przedstawionej ne rys. Z, ułóżmy równania rekur-
syjne dla poszczególnych komórek modela. Szczegółową procedu-
rę tej operacji przedstewi8 rysunel^ 4. W przypadku eksperymen-
tu znacznikowego trzeci człon równaile przedstawionego ne ry-
sunku Z zawsze równy Jest zeru. Jeżeli znacznik nie znika
w czasie wówczas zeruje się również 1 człon czwarty równanie.
W przypadku stosowania jednak znacznika promieniotwórczego na-
leży uwzględnić jego zanik; człon czwarty równania bilansu
Jest wówczas różny od zera. Efekt ten wygodnie Jest uwzględ-
niać mnożąc wartość stanu "S^^" przez pewien współczynnik nr"
wprowadzający poprawkę na zanik promieniotwórczy w zależności
od tego Jaką wartość czasu reprezentuje odstęp pomiędzy dwoma
kolejnyiBi iteracjaml.

Dużą zaletą programowania rekursyjnego jest fakt, te
pozwala ono ne konstruowanie-modeli o dowolnym stopniu złożo-
ności. Jeżeli symulatorem jest maszyna matematyczna to po
obliczeniu nowego stanu pierwszej komórki, można wprowadzić
Jego wartość do pamięci maszyny aby traktować ją po tym jako
wejście dla drugiej komórki 1 procedurę taką powtarzcd dowolną
ilość razy. Łatwo-jest także model taki rozszerzyć na drugi
i trzeci wymiar.
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IBRF,
IBRC,

V,

BRF,
3RC,
!

BRF
IBRC

v,

BRFn

BRC„

C(t )

1 2 3 n

RÓWNANIA REKUR5YJNE

1. S„ t .„-(S„ • BRF, • BRC, - BRF,|j-T ) г

2 S ł i w i - [ s „ + BRF, • BRC,-(BRF, + BRF,J -|^ • B R F , - ^ ] r

3. S, ( M,-rSJ T + BRF, • BRC, - (BRF, + BRF,+ BRF,) - ^ • (BRF, • BRF,) - ^ j r

n 5>Ovn"( S„, • BRF„ • BRC„ - ± BRF, ~ * Г BRF, - ^ ) r
1 " 1 V(n-1l

Rye» Л. UniwersPln j JodnovnyminroWj , •., • Jnknmćrkowy model dobrego
m i e s a n n l e i o p i s u j ą c e 150 r>'iwii;itii.i rekwrsy jne ()tom<5rka "oatywne")



Tablica 1
Porównanie wyników die modelu miessania wielokomórkowego,
uzyskanych przy pomocy roBwiąsanis analitycznego i równać
rekursyjnych

Jedn.
Bzaso-
ке

0

5
10

15
20

25

3 0

35
40

45

50

55
60

65

70

75
80

85

90

95
i
i

n x 2

Równania
rekursyjn

0

0.3031
0.3680
0.3348
0.2708
0.2052
0.1493
0.1056
0.0732
O.C-V,D
0.0336
0.0224
0.0148
0.0097
0.0063
0.0041
0.0026
0.0017
0.0011
0.0007

Hosw.
analit

0

0.3032
0.3678
0.3346
0.2706
0.2052
0.1493
0.1056
0.0732
0.0499
0.0336
0.0224
0.0148
0.0097
0.0063
0.0041
0.0026
0.0017
0.0011
0.0007

n •«

Równania
re kursy jo

0

0.0125
0.0611
0.1254
0.1804
0.2138
0.2241
0.2159
0.1954
0.1687
0.1404
0.1133
0.0892
0.0688
0.0521
0.0388
0.0286
0.0208
0.0149
0.0106

4

Eosw.
analit

0

0.0126
0.0613
0.1255
0.1804
0.2137
0.2240
0.2157
C.1953
0.1687
0.1403
0.1133
0.0892
0.0688
0.0521
0.0388
0.0286
0.0208
0.0149
0.0106

в •

Równani»
rekursyjM

0

0.O0O1
0.0030
0.0140
0.0359
0.0667
0.1007
0.1321
0,1563
0.1708
0.1755
0.1714
0.1607
0,1454
0.1277
0.1094
0.0916
0,0752
0.0607
0.0482

6

Rorw.
analit.

0
0.0001
0.0030
0.0141
0.0360
0.0668
0.1008
0.1321
0.1562
0.1708
0.1754
0.1714
0.1606
0.1453
0.1277
0.1093
0.0916-
0.0752
0.0607
0.0482
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Powstaje wresBoie pytanie: г jaką dokładnością równania

rekursyjne с pisują Ъгагпу proces? Odpowiedź ne nie można u-

B:--SESĆ poprsec porównanie rozwiązań równanie E wynikami odpo-

iviad = jr-сггс E C eksperymentu symulecyjnego. Iffyniki takiego po-
równanie й!г dwóch, cstereca i sześciu komórek przedstawia ta-

blica 1, orsE rysunek 5.

?rcv ssiożsnlu, śe wskećnik nie uiegs rozpadowi promienio-

tw::rc;e.Tiu (r = 1), огаг przyjęciu 100 iteracjl ns jednostkę

dobrą zgodność obydwu roBwiąsań. Hóżnice UBJS-

dc.-i?ro г.? czwsrtym snsczącym miejscu dziesiętnym.
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Streszczenia

ff ostatnim czasie szczególną uwagę zwraca się na r-_6-
praestrEenianie szkodliwych substancji proraleniotw î-czych
w biosferze. Zagadnienia ochrony środowiska, które nabrały
w całym świecie seoBególnego епэсвеШа, cmusseją do ogranicze-
nia doświadcseń. в izotopami promieniotwórczymi, szczególnie
w tych przypadkach, gdy możliwe je'st wydostawanie się substan-
oji redioektywnej z kontrolowanej praestrBeni.

Dlatego zmuszeni zostaliśmy do poszukiwania takich radio-
iEotopów, których toksyczność jest znacznie mniejsza od dotych-
czas stosowanych. Są to głównie izotopy o krótkim okresie po-
łowicznego eaniku. W przypadku ich stosowania, nekoreystnie j
byłoby wytwarzać je ns miejsca badań.

Najbardziej prsydatnym do tego oelu okazał się generator
molibdenowe-technetowy, który wytwarza " * r o . Ten leotop
promieniotwórczy posiadający niską radiotoksyctnośó prey krót-
kim okresie połowicznego sanj.ka (6 gode») powinien być stosowa-
ny w doświadczeniach wykonywanych ne wolnej przestrzeni i gdy
ludzie stają bezpośrednią styosność в radloiiotopee.

In the last period the special attention i s pay due to
an extention of Injurious radioactive substance in biosphere.
The questions of the enrironment protectiOD^-what l e so impor-
tant in whole the world, force the people using the radioacti-
ve isotopes to limit the experiments, especially la the. cese
when the radioactive substance can get .out from the area which
i s under control. This le a reason that authors have searched
among the radioisotopesradlotoxl^lty of which i s muoh lower
than those appliceted up to now»' -Tfe short half-life *-8dio-
isotopes are mainly concerned. The best situation Is when
such rsdiolsotopes can be produced at the place of experiment.
This demand i s fulfiled in the oase of molybdenum—technetlum
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generator produce " % c . Due to the low r a d i o t o x i c i t y end
the short h a l f - l i f e (6h) t h i s radioisotope should be very
useful In e l l these eases when the experiments must be carr ied
out in an open area end whea the people have a d i r e c t contact
with the label led substance. >'

Особенное внимание в последнее время уделяется явлению
;а:г_-г.гтраненая вредных венеств в атмосфере. Проблемы охраны
г.-'У.гс;.::, которые в целом мире приобрели огромнке значение, тре—
'v'-'T ограничения иселедова~;!и в области радиоизотопов, особенно
ь те:-: случаях, когда возможно проникновение радиоактивных
субстанций на неконтролируемую территорию.

Поэтому мы начали искать возможность применения таких ра-
дкоизотопов, токе .юность которых гораздо меньше от прккеняетссс
в настоящее время. Это преЕде всего, изотопы о коротком времени
полураспада. 3 случае их применения, дучае всего 5ь:ло 1к полу-
чать »ти индикаторы на месте проб.

Наиболее пригодным оказался генератор молиб^ено-т€.<не^:'е-
BHJ4, который даёт 99мГс. Этот радиоизотоп, обладают;:.: :-:::зко;:
радкотоксичностъп при короткой времени полураспада /6 часов/
долкен быть использован при исследованиях во всех случаях, ког-
да эксперименты ведутся на открытой территории, а гади непо-
средственно соприкасаются с радиоизотопом.

73



Vi siąp

li ostatnie okresie czasu sscsegćlną uwegę zwraca się ne

£?'<:t rcz.przestrr.ei!i?nis w biosferze szkodliwych substencji

pr cEiei;i;tv.;>03..'ch. Z3£-.&ni.enle oc.ircny środowiska, które

QEDrsZv w ceiyn; świecie szczególnego znaczenia zmuszają użyt—

cewników izotcpó',v promieniotwórczych do ograniczenia badań,

szczególnie w tych ô sij-padkach, kiedy możliwe Jest wydostawa-

nie £ię substancji promieniotwórczej в kontrolowsnej przes-

trzeni. Stąd też scstaliśmy zmuszeni do poszukiwania takich

rEaioizrtopów, ktdryoh radiotoksyczność jest Bnacanie mniejsssa,

aniżeli tych aotychcsss stcscwanych. Chodzi tut8j głównie

o raaioisttcpy с sożliwie krótkiffl okresie połowicsnego zaniku.

Jednakże stosowanie ich jest możliwe i wtedy daje odpowiednie

reaultsty, gdy тешу możliwość natychmiastowej ich dostawy

z reektors, a sani osdsny proces przebiege w odpowiednio krót-

kim caasie. Takich przypadków mamy w rzeczywistości niewiele,

gdyż cawet transport samolotowy i samochodowy, podnoszący

w efekcie koszty badań, nie zapewnia dostarczania substancji

promieniotwórczej o odpowiedniej aktywności na miejsce badań

я określonym terminie*

Rozwiązsnie tej sytuacji może nastąpić jedynie wówczas,

kiedy potrafimy wyprodukować takie radioizotopy w miejscu

przeprowadzenia badań. Przypadek taki zachodzi wówczas, jeże-

li ne skutek rozpadu promieniotwórczego radioizotopu długo-

luo średniożyciowego powstaje radioizotop krótkożyclowy, łatwy

do oddzielenia od radioizotopu macierzystego. Hs takiej easa-

UBie skonstruowano w ostatnim okresie czasu огав zastosowano

kiiica typćw generatorów radioizotopowych jak пр.: eynowo-

-icaowy, Ъэгопо-сеиотку, lub molibdenowe—technetowy.

Ze względu ns wyjątkowo niską radiotoksycznośó oraz

krótki okres połowicsDego zaniku (6 godz.) 9 9 шТс wydaje się,

że jego zastosowanie może być wyjątkowo korzystne we wszyst-

kich tych przypadkach, gdy doświadczenie trzeba prowadzić na

wolnej przestrzeni, gdy ludzie meją bezpośrednią stycanoźd



ве znakowaną substancją i £dy prowadzący doświadczenie dyspo-
nuje odpowiednimi detektorami do pomiaru miękkiego promienio-
wanie (142 keV) wysyłanego przes ten radioizotop.

Niniejszy referat poświęcony Jest analizie możliwości
pomiarowych 1 stosowaniu znaczników zawierających 9 9 m T c .

Sposób otrzymywanie "'"Te. .lego właściwości fizyczne
1 chemiczne

SzcsególDie dogodnym dla użytkownika izotopu 9 9 mTc jesi
fakt, że uzysklweny Jest on z generatorów Mo/ "тс, z któ-
rych radiochemicznle czysty związek technetu możns wielokrot-
nie eluować w ciągu kilku dni. Senerstor skłsds się z <'.L\ir:.rj
ze szkła Pyreac wypełnionej tlenkiem glinowym (rys. 1) na któ-
rym osadzony Jest 99Mo (nuklid macierzysty), tl wynika ;e-o
rozpadu powstaje Te (nuklid pochodny) zgodnie ze s.c'r.e~r ze~.
rozpędu promieniotwórczego Mo \jl. ,, = 67ĥ J—> mTcfc./~ = "-b.
pokSEanjm na r y s . 2 . .

99

Mo otrzymuje się fcądi в produktów roeszczepienis ursru,
bądź prsez nepromienlowanie naturalnego lub wzbogaconego
w jJo tlenku molibdenu. Mo otrzymany z produktów rozszcze-
pienia ma wysoką aktywność właściwą i pozwala na otczymywanie
generatorów o dużych aktywnościach (do kilku Ci) .

Podstawowym problemem produkcyjnym Jest usunięcie zanie-
czyszczeń radionuklldowych i zapewnienie odpowiedniej osłonnoJ-
ci komór produkcyjnych. Produkcja nośnikowego Mo otrzymane-
go przes DBŚwietłenie tlenku molibdenu jest znacznie prostsza,
1еси z uwegl na ograniczoną pojemność sorbcyjną tlenku glinu

oo
maksymalna aktywność generators waha się od 50 do 200 raCl "Mo,
w zależności od stopnie wzbogacenia tarczy w cio i wartości
strumienia neutronów w reaktorze.

99Po Beadsorbowenla Mo, przemyciu kolumny i ewentualnej
steryl izacj i termicznej (w przypadku zastosowań medycznych)
kolumnę jest umieszczane w osłonie ołowianej (rys. 3) , z której
w czasie użytkowania ale powinna być wyjmowana.
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Rys. 4 pokazuje zestaw d.o ргверг owędzanie elucji ^Dc. Ela-

cję prowadzi się ze pomocą 20 ml C,95ó wodnego roztworu chlorku

soaowego. Profil elucji pokazano na rys. 5. Często jako od-

biorniki eluatu ^Pc stosuje się ewakuowane penicylinówki,

przystosowane do zbierania roztworów o objętości 5 lub 10 ml.

Ponieważ pierwsze i ostatnie 5-cio mililltrowe frakcje zewie-

reją w sumie mniej niż 10% wyeluowanego 9 шТо (rys. 5), to

w przypadku żądanego wysokiego stężenia promieniotwórczego ee-

leca się zbierać frakcję o objętości 10 ml między piątym

s piętnastym mililittem. Maksymalną użytkową aktywność" "Te

otrzymuje się po upływie 24 godz., 8 5ОЯ maksymalnej ektywnoś-

oi po 6 godz. od ostetnlej elucji.

Czas użytkowania generatora związany jest в okresem poło-

wicznego zaniku isotopu macierzystego Mo. Po dziewięciu

dniach. v» generatorze pozostaje ok. 1056 -jego początkowej aktyw-

ności. Y/ydsjnośd elucji "'тс powinna wynosić powyżej 80Я.

Jako wydajność elucji przyjmuje się zawertość procentową ^Tc

w pierwszych 20 ml eluatu, v stosunku do teoretycznej ilości

'"Te obecnej w generatorae w momencie rozpoczęcia elucji.

Otrzymany roztwór zawierający ^Te winien odpowiadać następu-

jącym wymaganiom:

forma chemiczna — Na ^TcXK (nadtechnecjen sodowy);

czystość redionuklidowa - nie mniej niż 99,9*i

czystość radiochemiczna - nie mniej niż 98,0*}

czystość chemicana (zawartość poszczególnych pierwiast-

ków) - nie większa niż 10 ug/cm dla Al, As, Ni, Fe,

oraz nie większa niż 5 /lg/cm dla РЪ, Ag oraz Znj

pH - 4,5 do 7,Oj

oraz powinien być sterylny, apyrogenny i izotoniczny.

S roetworu wodnego ^Tc można szybko i в dobrą wydajnoś-

cią wyekstrahować stosując metylo-etylo-keton, który miasza

się w dowolnym stosunku z szeregiem rozpuszczalników jak np.

z eterem naftowym, benzenem, benzyną ltd.
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Eys. 5. Przykładowy profil elucjl generatora Mo -
przy zbieraniu frakcji o objętości 5 •!
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Postępowanie z ^Pc jako izotopem do znakowania substancji

Stosując technologię znaczników zawierających ^ T c , wy-

korzystywsną к medycynie, wszelkie operacje radiochemiczne

możne wykonywać w penicylinówkach, в pobieranie i dodawanie

substancji promieniotwórczej mogą być wykonywane ca pomocą

strzykawek. Zapobiega to » dużym stopnia skażeniom pracowni-

ków i sprsętu laborstcryjnego. W celu sabeEpiecrenia prsed

naanierną dawką ręki wykon>. '^oego pracę, penicylinćwki umiesz-

cza się v osłonach ołowianych o grubości ścianek ok. 5 mm, co

znacznie zmniejsza moc aewki na powierzchni osłony. Zestcso-

y/snie pen icy linowe к ułatwia r<5«nieś postępowanie z odpademi

pronieniotwórcsymi.

W technologii znakowenia bedanej substancji zadaniem tech-

nicznym jest przygotowanie roztworu znacisnika i naniesienie

jego na tę substancję.

Stosując "'Te Jako znacznik fizyczny często koniecznym

jest nenossenie tegoż zascenika ne powierzchnię znakowanego

materiału. Ze względu na często występującą konieczność zna-

kowania dużych mas materiałów do nanoszenia 9 9 aTe trzeba sto-

sować duże urządzenia, zapewniaJąoe równomierność osadzanie

się izotopu na znakowanym materiale. Typowym urnad&eniem sto-

sowanym do znakowania różnymi znacznikami w roztworach wodnych

jest urządzenie pokazane ns rys. 6. Urządzenie to poawoliło

na uzyskiwanie zupełnie dobrej jednorodności znakowanego mate-

riału sypkiego. Możliwe jest również zastosowanie innego urzą-

dzenie do znakowania, które np. Jest pokazane na rys. 7.

Zalecenia co do stosowanie określonego sposobu znakowania mogą

być ustalone dopiero po nabraniu odpowiedniej praktyki. Nale-

ży zwrócić uwagę, że znaczna większość prac, w których stoso-

wane będzie znakowanie ' 9 a lTc, odbywać się będzie w warunkach •

polowych lub przemysłowych.
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Sposób pomiaru ""iTc

Drugim tarczo ważnym zagadnieniem technicznym wynikającym
ze stosowania 2?c jest pomisr aktywności znacznika. Dobór
najbardziej odpowiedniego sposobu pomiaru substancji znakowa-
nej winien być rozważony w trzech aspektach: rodzaju substan-
cji mierzonej, rodzaju detektora i geometrii pomiaru.

Hodsaj substancji zsleży od celu prowadzonych bsdań,
s geometrie pomiaru musi być każdorazowo ustalana w zależności
od przyjętego schematu doŚYfiadczenia 1 możliwości detekcji pro-
mieniowania. Dobierając detektor musimy zwracać szczególną u-
wegę na wydajność detekcji, tak sby nożna było mierzyć substan-
cję o bardzo małej zawartości SSlI1Tc. 2ozważając to S8gadnie-
nie musiray zdać sobie spr&uę, że smTc emituje fotony o nie-
zbyt wysokiej energii. Me rys. 8 pokazane jest widmo promie-
niowania gamma 9Sn|Tt, zmierzone aa pomocą detektora Ge—Li.

Najlepszym z punktu widzenia wydajności pomiaru wydaje
się być detektor z kryształem Haj(-Il), o grubości ok. 14 mm
i średnicy możliwie dużej, tpk aby kąt bryłowy, w którym mie-
rzy się promieniowanie, był jak największy. Jednakże stcsowa-
nie kryształów o dużej średnicy utrudnia wyznaczenie miejsca
położenie źródła, co caasami jest konieczne np. w pomiarach
jeflnorodnoźci materiału. Dlatego wskazanym Jest stosowanie
koliraatorów o takiej konstrukcji, aby był możliwy pomiar pro-
aieniowanis ze źródła o określonym polu, lecz aby to promienio-
wanie dochodsiio dc cełegc kryształu o dużej średnicy. Kolima-
tory powszechnie stosowanego rodzaju mogą znacznie zmniejszać
wydajność pomiaru, gdyż odcinają one dużą część strumienia
promieniowania użytecznego. W medycynie do scyntygrafii sto-
suje się kolinstory o specjalnej konstrukcji (kolimstory ogni-
skujące). Rys. 9 pokazuje praekró^ wiązki (geometrię pomiaru)
jeżeli zastosowany jest kolimator typu konsencjonalnego z jed-
nym otworem i z przegrodami ułożonymi poosiowe Ifa rys. 10
pokszane jest zasada budowy kolimstora ogniskującego. V/ takim
fcolimatorze, w oelu osiągnięcia maksymalnej wydajności pomiaru,
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koniecznym Jest zachowanie ściśle określone,] odległości krysz-

tału od źródła. Przegrody takiego kolimatora mają często

ksctóit komórek składających się z seeściokątów (kształt pias-

tre miodu). Widok takiego kollmatora, stosowanego w scynty-

grafii medycznej, pokassuje rys. 11» Zagadnienie budowy koli-*

matorów o dużej wydajności jest specjalnym problemem techniki

pomiaroweJ.

Kollroatory i osłony przeciwko promieniowaniu nie muszą

być w przypadku "'Tcgrube, ponieważ ebergia promieniowania

jest niesbyt duża. Dla zobrazowanie tego zagadnienia w tabli-

cy 1 zamieszczone są wartości warstw półchłonnych ołowiu, że-

laza i wody.

Tablice 1

Warstwa półchłonna (w die promieniowania gammę

Łiateriał absorbenta

ołów

żelazo

woda

Energie promieniowania gamma

100 keV

0,115

2,43

41,5

128 keV

0,206

3,56

43,2

142 keV(9 9 mTc)

0,24

4,2

44,3

J?k już wspomniano zalecanym detektorem jest sonda scynty—

laoyjna z kryształem NBJ(TI) O grubości 14 mm i dużej średnicy,

ae wsględu na wymsgsLą dużą wydajność pomiarów a. powierzchni.

Jednakże koszt takiego kryształu jest duży. . Dlatego tę.ż prze-

badano szereg detektorów takich jak: liczniki chlorowcowe typu

STS orez sondy scyntylacyjne z plastikami scyntylacyjnymi pro-

dukcji Zskładu XV A IBJ oras sondę scyntylacyjną z cienkim

(3 mm) kryształem Naj(Tl) firmy Harshaw. Wyniki pomiarów dlL

poszczególnych detektorów podaje tablica 2.
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Tablica 2
Wyniki pomiarów

•—^Detektor

Aktywność '
naniesionego
roztworu

0,2 raCl

0,05 mCi

0,02 mCi

0,01 raCi

0,001 raCi

(podane w impulsach/sekundę) die posaoEególnyob. detektorów

Krążki bibuły
od detektora 10

Nej(Tl)

0 45x25

24000

7810

2100

1070

90

0 40x8

18540

5080

1470

653

90

S » 0,5 a , odległość
om

0 52x3

21040

5295

1610

680

85

Plastik
soyntyl.
0,6$ SD

3500

595

160

160

160

Теоа в
9 l ioan.
STS-6

600

240

70

33

26

Roetwór w bu-
teloe plastik

v=O,51

Domek в Иов-
nikarni STS-5

1130

345

115

60

10



Wypróbowano również detektor wykonany z rentgenowskiej

okładki wzmacniającej (CaWO. ) 1 wydaje się, że tego rodzaju

detektor, jako bardzo tani, może być ewentualnie zastosowany,

lecz wymagane są dalsze studia właściwości tych okładek.

bicaniki GM chlorowcowe typu STS jako dobrze wytrzymujące

warunki polowe 1 przemysłowe zdają się być szczególnie dobre

do pomiarów. Na przeszkodzie ich stosowania stoi jednak niska

wydajność zliczania fotonów o tej energii, wynossące tylko

0,25 do 0,3*. Z tego powodu do pomiarów można ewentualnie

stosować tacę liczników GM w przypadku pomiaru aktywności roz-

łożonej na powierzchni lub w przypadku pomiaru aktywności cie-

czy zestaw liosników GM tworzących poboczLlcę walca. Hysunki

12 i 13 pokazują przykłady konstrukcji sond różnego rodzaju.

Przykład stosowania "go jako wskaźnika w badaniach techno-

logicznych

Przykładem może być podjęta przez zespół pracowników IBJ

praca dotycząca opracowania 1 wdrożenia metody szybkiej oceny

równomierności rozkładu stosowanych w zabiegach agrorolniczych

chemikaliów rozsiewanych га pomocą samolotów rolniczych. Tere-

nami prowadzenia badań będą zamknięte lotniska, bądź wydzielo-

ne zamknięte obszary na lotniskach trawiastych. Przez chemiks-

11 *> Da leży rozumieć zarówno agranulowace i krystaliczne nawozy

minerjlne oraz tzw. opryski (wcda zawierająca różne dodatki).

Do badań stosowane będą: nawóz lub ciecz opryskowa znako-

•nsns n3dtechnecJanem sodu, zawierającym Te. Sposób postę-

powania ae znakov;anym nawozem stałym i cieczą stwarza, że

źródło promieniowania jest źródłem otwartym. Aktywność poje-

dynczej rozsiewanej porcji będzie wynosiła 20 mCl, aktywność

sumaryczne w jednej serii badań 200 mCi (10 badań), a aktyw-

ność źródła 9 9Mo dającego 9 9 mTo wyniesie ok. 1 Ci. Izotop

"""Te praez przejście izomeryczne zamienia się w 9 % c

0 T4/,= 2'10
?lat emitująoy cząstki beta o B«= 290 keV («O#)

' Л /99
1 rozpadający się do stałego Ru. Ze stosunku J\^ ( T e ) do
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Х( 9 9 ш!Гс) tj. 1- 1 C""g 3^3.10- S wynika, że с 20 mCl 9 9 шТс
3.10 5

 g

po całkowitym rozpedzie pozostanie 60 pCi Te. W sumie ob—

SZBV obsypany zaznakowenym nawozem w 10 doświadczeniach będzie

wynosił 10 ha i na nim, po całkowitym rozpędzie 9 9 mTo pozosta-

nie 60C pCi " T e . Należy tu poczynić uwagę, że najmniejszy

zmierzony naturalny opad prcmieniotwórczy w Warszewie w ciągu

1967 r. wynosił 3.1О5 pCi/1C ha czyli 500 rasy więcej.

Eluant potrzebny do każdorazowego znakowania będzie roz-

cieńczony do żądanej objętości (gromadzenie eluantu i jego

ewentualna przeróbka będaie przeprowadzana w tej semej penicj-

linówce). Zepewni to z jedaej strony, że praktycznie nie bę-

dzie istniała możliwość kontsminacji, a z drugiej, że шор dawki

na ściance naczynia będzie do zaniedbania. Naczynie to nastę-

pnie będzie podstawiane pod rurkę ssącą pulv»eryzatore, z które-

go pod ciśnieniem będzie wydobywał się obłok mgły roztworu won-

nego E ""lo. Mgła ta będzie skierowana as przesypujący się

в leja do zbiornika nswÓB i dzięki jej osiadaniu na tym nawo-

zie zostanie on fizycznie eaznakowany. Szybkość rozpylania

mgły oraz szybkość przesypywania nawoeu będą tek dobrane, aby

całe porcje nawozu była zaznakowana odpowiednią ilością ^ T c .

Po wymieszaniu nawozu m celu jego ujednorodnienia będzie on

przesypsny do zbiornika samolotu (rys. 14) i w czasie lotu

rozsiany ne wyznaczony obszar lotniska.

£anim jednak zespół pracowników IBJ przystąpi do pomiarów

równomierności rozsiewu nawozó-л, muszą być wykonsne pewne pra-

ce podsteKowe mające ns celu zbadanie pewnych zagadnień zwłase—

cae dotyczących znakowania substancji """ic i pomiarów aktywno-

ści. Autorzy niniejszego opracowania sądzą, że в wielu wzglę-

dów wyraienlocych w tym opracowaniu korzystne jest stosowanie

"'nTc jsko znacznika i msją nadzieję, że stanie się on w nie-

Q>ugiffl czasie anacanlkiem bardzo popularnym.
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