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Ой Hedakoji

Materiały Krajowego SyapoBjua nt. "Postępy Techniki
łBotopowej v Жеоое 1 Gospodarce Herodowej" castały веstawione
« dslesięolu Raportach {ПРР 91/1 - 100/1) Instytutu Flsykl
i Techniki Jądrowej Akadeall GórnioBO—Hutnlosej według kolej-
nośel wygłaseanla « następujących grupeeu teaatycsnych:

1. Zeetosowenie netod; «nacanllcoi» promienlotiidrcsycłi
« badaniach prooeso* technologicznych.

2. Zastosowanie aetod radiometryomnych « geologii»
hydrogeologii 1 w badaniach prseplywa faydronlessaolB.

1. Detektory promieniowania. Aparatura elektroaloma.
Ur*ądeenlw isotopowe.

4. Zastosowania analltycsne aatod radloaetrycBnyoh.
5* Hetody poelara aktywno^ol eobstanojl promleniotwdroEyoh.

Materiały Syapocjoa ustały wydane na podstawi* orygina-
łów referatów 1 ryaoakow prsedstawlonych pr*es autorów.
Bedakcje nie prseprowedsała korekty prac pod wsględea veryto-
ryosnya i stylistyсяпуи.

Komitet Organieaoyjny Symposjta pragnie podslękować
personelowi Powielarni Akadeali C6rnloso-Hutaics>ejt a w aso«e-
gólnośd jej kierownikowi mgr «flaaowl Penkowlosowi sa ssyblde
wydrukowania stressccań referatów ora« Materiałów Symposj».
Dziękujemy r«5wnl»± panien M. Piekło orae H. Smotrsyk • Insty-
tutu Fisykl 1 Techniki Jądrowej ca pruepieanle wszystkich
prac na Mtryoaelu

M. Wesllaweka



Editorial Notice

The proceedings of the FolAsh SyKpoeduct os "Erogres»
In Nuclear Technique and Applications in 4tr\iwm end Industry"
will appear la the subsequent tea Reports CUT 91/1 - 1O0/I)
cf the Institute of Hueleer Physios and Techniques of the
University of Mini tig and Metallurgy In Cresow. They «ill be
published In the order of their presentation at the Symposium
In the following five group*:

1. Application of radioactive tracers In the technolo-
gio a 1 processes inrestigatioxu

2. Use of radiometrie aetheds to geology» hydrogeolog?
and bydr©transport.

3«. Rsdiation detectors, Inetrueentatltat.
4. Applicetlon of radiometrio analytical Methods.
5« Activity measurements of radioeotlTb ssbstonoes*

The reports «ill contain the orlglaaJ. texts and figures
as presented toy the authors. Ко changes is the menoseKLpts
have been made by the editorial «toff.

The Organising Committee would 111» to express their
gratitude to the stall of the Printing Office of ta* Ontrer—
si ty of Mining and Metallurgy In particular to Mr A. Fantowicm,
for their efficient

They would also like to thank Mrs M. Piekło end
Miss H. Smotrsyk for typing the •anoaorlpts.»

M. Wasileweke
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DWUDETEETOROKE SONDY DO POMIARU GĘSTOŚCI
I WILGOTNOŚCI GRUNTÓW

ТЙГО-DETECTOR GAUGES FOB MEASURING SOIL
DENSITY AND WATSS COIITEHT

ДВПДЕТЕКТОРШЕ ЗОЦДА ПО ИЗМЕРЕНИИ

пдотносзя я ВЛАЖНОСТИ почв

J. Gyurcsak, В. Erasowskl, A. Kreft, J. Woinlak
Instytut Fisykl 1 Techniki Jądrowej AGH, Kraków



Stresssz-enle

Omówiono koncepcje dwudetektorawycb sond dc pomiaru gęs-
tośoi i wilgotności gruntów ores opisano prototypowe konstruk-
cje takich sond wykonane w Instytucie KŁsyki i Techniki Jądro-
wej AGH. Sond}' dwudetektorowe charakteryzują się ty», iż ва-
wierają dwa niezależne detektory (kwantów ьзшшв, względnie
neutronów termicznych). umiesEcsone w różnych odległościach
od źródła. Za sygnał sondy przyjmuje się ilorac częstości
zliczeń poszczególnych detektorów. Roswląsenla dwudetektorowe
pozwalają wydetnie zmniejszyć wpływ czynników zakłócających
pomlarV> takich jak zmienność składa chemicznego, zmienność
grubości rur csłonnych, naruszenie struktury gruntu w pobliżu
otworu ora2 rozszerzyć zakres oznacKecla gęstości i wilgotnoś-
ci. Zwiększenie zakresu jest szczególnie wyraźne n przypadku
pomiaru gęstości: możliwy jest pomiar w zakresie C-,6 -1,4
g/co (torfy), nieosiągalnym dla sond s jednym detektorem.

Przedstawiono wyniki badań nad eliminacją wpi.. .vu
nionych czynników ubocznych 1 sposób określania opt
odległości detektorów»

Ideas of two-detector soil density and moisture content
meesurIng techniques have bees discussed and prototypes of
such gauges constructed in INT Academy of Uinlng and Metallur-
gy, Cracow have been described. Two-detector gauges contain
two independent detectors (of gamma rays or thermal neutrons
respectively) speced at different distances froa source * The
ratio of the count rates of these detectors is treated as the
probe response. The two-detector probe responses are much
less influenced by such factors as: changes of soil composi-
tion, changes of casing thickness, disturbance of a soil struc-
ture caused by the easing tube. On the other hand the two de-
tector probes are very sensitive to the changes of the soil

10



density and moisture содtent,

'.„ Results of experiments and methods of łhe optimization
of the source-detector distances have been presented. f „ /

i /.', '_ '_••

Резюме

Представлено идею двухдехекторных зондов DO измерении плот-
ности и влажности почв я описано конструкции таких зондов. Зонда
характеризуется тек, что имеет два независимые счётчики гамма
лучей ЕЛИ медленных нейтронов находящиеся в разных расстояниях
от источника. Как сигнал зонда принимается отношение частот счё-
тов отдельных счётчиков. Эти решения позвалязт значительно умень-
шить влияние факторов» которые нарушают измерения, таких как:
изменённый химический состав» разница толщины обсадных труб, на-
рушение структуры почвы вблизи отверствия в расширять сферу опре-
деления плотности и влажности. Представлено результата исследо-
ваний по исключению влияния выше определённых фактором и метод
определения самых лучших расстояний счётчиков*
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Dv/udetektorowa sonda do pomiarów wilgotności gruntów

• Spośród efektów zakłócających, jakie występują ргву po-
miarach wilgotności gruntów metodą neutronową szczególnie
trudny do wyeliminowania jest wpływ składu chemicznego grunta,
а zwłaszcza zawartych w aim silnych absorbentów neutronów ter-
micznych В i Gd. Pierwiastki te występują w ilościach ślado-
wych, niemożliwych do określenie na podstawie cech litologicz-
nych, ale wywierają wpływ na sygnał sondy, gdyż ich udeieł
w makroskopowym przekroju czynnym absorpcji 2I 8 gruntu jest
bardzo duży.

Efekt silnych absorbentów możne wyeliminować poprzez re-
jestrację neutronów epitermicznych, ale wówcaas pogarszają się
inna parametry sondy (wydłuża się czas pomiaru, maleje czułość
sondy na zmiany wilgotaości). Inne rozwiązanie'konstrukcyjne
pozwalająoe wyeliminować wpływ mian 2g podane przez
Allen'a £ij polega na zastosowaniu w sondzie dwu detektorów
neutronów termicznych umieszczonych w różnych, dostatecznie
dużych odległościach (powyżej 70 om) od źródła. Stosunek
częstości slicsen tych dwu detektorów słabo zależy od zmian

У , będąc jednocześnie bardzo czułym na zmiany zawartości
wody w ośrodku. Jeżeli detektory umieścić.- blisko źródła, son-
da traci swoje zalety. Wynika to stąd, że czułość względna
detektora na zmiany 2 ^ sc '"'le wraz % jego odległością od
źródła, a dopiero przy dużych odległościach ustala' się»

Rysunek 1 (wg Krefta £2.J) przedstawia względne zmiany
sygnału 'zmierzonego w ośrodku piasek + roztwór kwasu bornego
w stosunku do sygnału uzyskanego * ośrodku piasek + czysta
woda* W przypadku gdy detektory są umieszczone blisko źródła
czułość sondy dwudetektorowej na zmiany > będąca różnicą
czułości względnych poszczególnych detektorów jest wyraźnie
różna od zera. Okazało się jedsak, że konstrukcję sondy dwu-
detektorowej można korzystnie «modyfikować; poprzez zróżnicowa-
nie charakterystyk wydajności detektorów* Doświadczalnie
stwierdzono, że czułość licznika proporcjonalnego ж BF-j na
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wodnionym piasku, "о" овпаова konoentraoję wogową kwasu
bornego w roBtworee nasyonjąoym piasek



zmiany у p ośrodka można wyraźnie zmniejszyć poprzez osło-
nięcie go kilkomilimetrową warstwą polietylenu. Wpływ osłony
polietylenowej ilustruje rys. 2 (wg 14a_'to szewskiego £jQ)»
Parametr В jest stosunkiem sygnału detektora osłonięteFO
polietylenem do sygnału detektora "gołego" zmierzonym w zbior-
niku в roztworem wodnym tarasu bornego «normalizowanym oddziel-
nie dla każdej grubości osłony do stosunku sygnałów-uzyskanego
w zbiorniku s czystą wodą. Parametr В jest w przybliżeniu
liniową funkcją stosunku przekroju czynnego.absorpcji do zdol-
ności spowalniania.

Osłona spowalniająca może więc znacznie zmniejszyć czułość
detektora na zmiany zawartości silnych absorbentów w ośrodku.

W celu polepszenia własności sondy dwudetektorowej należy
osłaniać oczywiście licznik położony dalej od źródła. Pranie
die każdych dwu odległości nożna dobrać taką grubość osłony,
aby sonda dwudetelctorowa nie była czuła na zmiany £_a .

W oparciu с uzyskane wyniki (przedstawione as rys. 1 1 2)
wykonana została w IF1TJ sonda, w której detektory (liczniki
proporcjonalne i BFj) znajdują się w od(|>głościBch 18 1 34 cm,
a osłona polietylenowa wokół dalssego в niob. ma grubość 3,7mm.
Kle można było dać osłony optymalnej — około 6 mm - ponieważ
sonda nie mogła mleć średnicy większej rilż 22 mnu Ha rys. 3
porównane są względne zmieny sygnałów eondy dwudetektorowej
i sondy в jednym detektorem, spowodowane zmianami koncentra-
cji boru w piasku. W przypadka sond; dwudetektorowej efekt
jest około O-krotnie mniejszy. Biorąc pod uwagę, że czułość
sondy dwudstektorowej na smiany wilgotności jest cnaoznle
większa, usyskuje się ponad 5-krotne zmniejszenie błędu ozna-
czenia wilgotności* Ha leży podkreślić, że sonda wykazuje takie
czułości przy pomiarze w otworach suchych.
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Hys. 2. Zeleżnośó pernmetru R od
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Dwudetektorowe sond; У-}£~ do pomiaru gęstości gruntów

Zasada fizyczna, na której opiera s ię działanie dwudetefc-
tox-owych sond |Г~)Г* pozwalających na częściowe wyelimino-
wanie wpływu czynników ubocznych w pomiarze gęstości gruntów
(a Batem umożliwiających dokładniejszy pomiar) jest następu-
jąco:

Krzywą cechowania sondy ]f"—j (wyposaźc-sej w jeden
detektor uaieszoiony w odległości r od źródła) można s do-
brym przybliżenie» opisać rónnaniem (jodenyii prses Czubka

^ g p [ gp , ^ ] (1)
gdzie: •

r — odległoćć detektora od zródł»,
g — gęstość grunta*
p -- średni» Z/A gFimtn»
Z„>„ - ekwiwalentna liosoa atoKiw* gruntu,

в ч • • • ' • • • •

i C- s tałe dla danej aondj, zależne od geometrii
ровЛаги» konstrukcji sondy, aktywności źródła,
wydajności detektora i energii początkowej
tarantó»

Tak więc dla śpńdy posiadającej dwa identyczne detektory ale
umieszczone w różnych odległościach r 1 i r 2 od źródła,
stosunek częstości zl iczeń impulsów B\j 1 Hg zarejestrowa-
nych przez: oba detektory przy pomiarse w danym ośrodka nie
zależy od wartośoi Z ośrodka, co w oparciu o wzór (1)
można zapisać*:

(2)

gdzie i , i I j aą dla ustalonych odległości r 1

s t a ł e , przy czyo.:



T9
Kj .-v In y= ; ^«v r 2 - r 1 (3)

1
Wskazania sondy dwudetektorowej określane zależnością (<»)

można z dobrym przybliżeniem uważać za funkcję wyłącznie gęs-
tości gdyż |3 dla gruntów zmienia się w niewielkich granicach
(za wyjątkiem gruntów silnie zawodnionych — dla których należy
wprowadzać odpowiedMe poprawki). -

Wyniki pomiarów potwierdzające właściwość niezależności
!

i 6.
wskazań sond dwudetektorowych od Z podane są na Rys. 4, 5

Нуsunęк 4 pokazuje względne zmiany częstości zliczeń re-
jestrowanych przez poszczególne detektory sondy (liczniki GM
umieszczone w odległościach 27 i 49 cm od źródła Cs) oraz
względną zmieng stosunku częstości zliczeń Д w funkcji Z
ośrodka, przy zmianie Z w granicach 7*6 Ц19. Pomiar był
realizowany w ośrodku wodnym, w którym «miena Z dokonywana
była przez dodawanie BaClg, w odpowiednia stężenia.

Na rys* 5 podano krzywą cechowania tej samej sondy dwu-
detektorowej, zaś na rys. 6 krzywe cechowania dla wskazań po-
szczególnych detektorów tej sondy C 53* Widać, że punkty pomia-
rowe na tym rysunku dla gęstości 1,23 i 1,40 g/cm wyraźnie od-
skakują od krzywych, co spowodowane jest tym, że Z ośrod-
ków, na których wykonywano pomiary wynosiły odpowiednio 15,2
i 8»7, podczas gdy Z pozostałych ośrodków miało wartość 10.
Natomiast dla sondy dwudetektorowej wszystkie punkty układają
się gładko na jednej kr&ywej (rys. 5).

Stwierdzono również dośwledczalnie, że sondy dwudetekto-
rowe pozwalają częściowo wyeliminować wpływ strefy ośrodka le-
żącej: w najbliższym sąsiedztwie sondy, zawierającej np. rury
osłonne, bądć warstwę ośrodka zagęszczoną przy wykonywaniu ot-
woru; wiertniczego (rys» 7) oraz wpływ zmiennej średnicy suchego
otworu (rys* 8). -

18
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Rye* 4* Wpływ Zg- ośrodka na względne częstości zliczeń
dla poszczególnych detektorów sondy dwudetektorowej (dol-
ne krzywe) oraz względny stosunek częstości «liczeń
R * H-t/Hn (górna krzywa). Pomiar w ośrodku HgO + B
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Rys. 5» Krzywe cechowania sond; dwtidetektorowej. Źr<5dło 137-Ce,
odległości detektorów 27 i 49 ca [5]
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йув. б. Krzywe cechowania dla wskazań poszczególnych detektorów sondy dwude-
tektorowej. Źródło 137«Ce, odległości detektorów 27 i 49 cm [5]
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Rys. 7. Wpły* grubości oałonnych rur stalcmrch w otworze
na względne wskazania sondy dwudetektorowej (góiam krzy-
wa) oraz wzglęine wskazania poszczególnych detektorów
sondy (dolne krzywe)» Ośrodek* HgOj źródło 137-Csf odle-
głości detektorów od źródła 27 i 49 c»
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Rye. 8. Wpływ średnicy suchego otworu na względne wskaza-
nia sondy dwudetektorowej (dolna krzywa) oraz względne
wskazania poszczególnych detektorów sondy (g<5rne krzywe).
Ośrodek: H~0{ źródło 137-Csj odległości detektorów od
źrddła 27 I 49 cm



Pomiary wykonywane były w wodzie wyżej już wspomnianą
sondą. Podobne pomiary potwierdzające własności sond dwudetek-
torowych, dotyczące «pływa Z i Innych czynników ubocznych
były wykonywane również die źródła Co, dla innych odległości
detektorów od źródła i na innych niż woda ośrodkach, zarówno
die geometrii 4tr jak i 2 f .

Dodatkową Kaletą sond dwudetektorowych jest to,-że i uwa-
gi na rejestrowanie stosunku zliczeń nie są wymagane dodstkowe
pomiary standaryzacyjne*

Optymalne odległości fródło-detektor należy dobierać doś-
wiadczalnie. Czułość wskazań, sondy dwudetektorowej na zmiany

gęstości С * ̂ jS / £&• zalaży - «godnie z (2) - od różnicy
odległośoi detektorów^ r 2 - *j» Meleży jednak Искус" się
E faktea, że nedEie^ne rossowanl* detektorów prowadzi do sbyt-
nlego obniżenia stosunku cseetości сИсмп rejestrowanych
przes dalscy i blićsijr detektor, oo stwarsa niedogodności po-
legające na wydłuieEiu csasu poolaru* Cso2ośol sondy dwudetek-
torowej £ dla źródeł Л370я 1 ^Co 1 różnych odległości
źródło-detektor, podane są na rys* 9* Poniery wykonywano na
modela o gęstości 2 g/o»r • Zssoacsono na ty» rysunku nP< «mrt
przerywanymi wartości stosunku *•)/*£ ^*o* 5»7 1 10« Jeko
kryterium doboru odległości detektorów шо£па zalecić takie
wartości r 1 i r 2, priyvktorych osiąga się oaksymalną csn-
łośó ргву wartości Н^/Я^^Ю (dla gęstości będącej górną
granicą zakres») •

W ubiegłych latach opracowano 1 wykonano w IHPiTJ A5H
kilka prototypów sond dwodetektorowych ]f*»Y" przeznaczonych
do pomiarów gęstości w zakresie 1,4 -r 2,3 g/сяг w ma2odymensyj-
nych otworach wiertniczych do głęboki iśol 20 «• Średnice sond
wynoszą 20 i 22 вши Sonda GO-2-69 0 0 wyposażona jest w licz-
niki SM typu STS-5, uniessózone w odległościach 27 1 49 cm od
źródła 6 0Co. Sonda 60-2-72 posiada jtródło 1 3 7Cs 1 detektory
scyntylaoyjne BaJ~(Tl) (odległośoi an, logicвпе)»

Sondy współpracują z typowymi przelicznikami polowymi
F
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Rye; 9. Czułości eondy dwudetektorowej dla r<5Anych odległości de-
tektorów r t i r 2 • ^ ł^r die źródeł 137-Ce i 60-Co. Liniami
przerywanyni zaznaczono określone wartości stosunku zliczeń de-
tektorów Bj/Hg



wsglęanie z przelicznikami polowymi wykonanymi w KIFITJ", reje-
strującymi wprost ilores częstości zliczeń.

Sondę }p-)f GOT-71 do pomiarów gęstości gruntów w zakresie

0,6 - 1,4 g/enr

Jej przeznaczeniem jest pomiar gęstości gruntów w prze-
dziale 0,6 - 1,4 g/cm (torfy, namuły), tj. w obszarze, w któ-
rym dla większości zwykłych jednolicznikowych sond Sp-Jf"
występuje maksimum w uogólnionej kraywej cechowania, co unie-
możliwia jednoznaczny pomiar*

W pracy Q73 pokazano, że zastosowanie sondy dwudetektoro-
wej 2 tak rozmieszczonymi licznikami, że bliższy źródłu licz-
nik pracuje w zadanym przedziale gęstości na wznoszącej się
części krzywej cechowania, в dalszy na opadającej - posr.sle
na pomiar z dobrą czułością.

Rysunek 10 podaje krzywą cechowania dla wskazań sondy
dwudetektorowej (ilores aliczeń) skonstruowaną ze wskazań de-
tektorów odległych od źródła 'Cso 10125 cm.

N8 rys. 11 pokazano czułości sondy dwudetektorowej oras
czułości dla wskazań poszczególnych detektorów.

26
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Rys* 10. Krzywa cechowanie dla sondy GOT-71 (źródło 137-Ge,
detektory GM typu STS-5 unieezczone w odległościach 19 i
25 cm od iródim C7]



Rye. 11. Czułości sondy dwudetelctorowej QOT-71 oraz czułości
poszczególnych detektorów tej eondyjna zmiany gęstości gruntum
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Stresscaesie

W pracy przedsteniono urządzenie ores metodę do ciągłego
radiometrycsnego oznaczania miedzi w zawiesinach flotacyjnych
nadawy, koncentratów i odpadów w sakręsie zawartości miedsi
od 0«1 do 25S6 Cu. Urządsecie składa się я dwu zanurzeniowych
głowic radiometryoznyoh tea. sondy fluorescencyjnej, i sondy
gęstcściowej, oraz elektronicznej aparatur; spe ktrometrycanej
1 cyfrowego układu wylicsającą-rejestrującego. W metodzie wy-
korsystuje się pomiar natężenie rentgenowskiego promieniowacla
fluorescencyjnego serii К miedsi. Błąd względny pomiaru (1s)
wynosi 6-8* dla oznaczanie miedzi w nadawie, 3-6* w koncentra-
tach i 5-10* w odpadach. Urządzenie kalibrowano i sprawdzono
w zakładzie przeróbki rud*

Aa "on stream" analyser and a redioisotope X-ray fluores-
oenoe method for continuous determination of copper in feed»
concentrates end tailings i/Г described. The Cu concentration
range is 0.1 - 25*. The.analyser consists essentially of two
immersion radiometrie heads, i*e., a radloisotope X-ray flu-
orescence measuring head, gemma-density head and a spectrometer
together with a- digital processor and printer» The method is
based oa the measurement of the characteristic radiation of
Cu-E series. - She total relation error (1 r.m.s.) of copper de-
termination in feed varies from 6 .to 856, the respective values
In concentrates and t si Hags are 3-6% and 5-1056 depending on
the concentration. The "on-streao* analyser has been calibra-
ted and Bucoessfully tested in a mineral processing plant.



Резане

В статье представлено устройство для непрерывного радио-
метрического анализа кеда в флотационных пульпах исходных ма-
териалов, концентратов и хвостов для проб содержавших 0,1-25^
меди. Устройство состоит из двух погружающих зондов - рентгене-
флуоресцентного прибора с радиоизотопом я зонда плотности -j
Электронной аппаратуры я цифрогого вычислительно-регистрирующе-
го прибора. Целы» определения концентрации меди использовано
измерение интенсивности рентгеновского флуоресцентного излучения
серии К меди. Точность измерения соответствует 6-8# для опреде-
ления меда в исходных материалах, 3-65$ в концентратах и 5-10%
в хвостах. Калибровку и проверку устройства сделано в заводе
флотации пород меди.



Do ciągłej kontroli zawartości miedai * zawiesinach flota»
cyjnych stosowane są urządzenia wykorzystujące metodę fluores-
pencji rentgenowskiej. Są to urządzenia stacjonarne, wymagają-
ce doprowadzenia reprezentatywnego strumienia analizowanego ma-
teriału в kontrolowanych punktów procesu technologicznego»

Zastosowanie rsdiometrycznych głowic pomiarowych zenurao—
nych w zewiesinie flotacyjnej pozwala na wyeliminowanie kłopot-
liwego i często zawodnego systemu transportu materiału do urzą-
dzenia stacjonarnego. Przykładami takich rozwiązań są radiome-
try с zne sondy zanurzeniowe produkcji firmy Philips, stosowane
w zakładach przeróbki rud w Australii £1, 2j oraz sondy przed-
stawione w niniejszej pracy СЗД. Te ostatnie zostały zaprojek-
towane i wykonane w Instytucie Fizyki 1 Techniki Jądrowej Aka-
demii G-órnic&o-Hutnicżej w Krakowie.

OT>1S urządzenia pomiarowego

Schemat blokowy pojedynczego zestawu pomiarowego przezna-
czonego do ciągłego oznaczania sawartośoi miedai w zawiesinie
prsedstawia rys. 1.% Zestaw zawiera sondę fluorescencyjną i
sondę gęstościową połączone kablami długoćsi około 200 a z e-
lektroniczną aparaturą spektrometrycsną typu SSANDARI>-70 firmy
ZŻUJ POLON. Sonda fluorescencyjne współpracuje ze spektrome-
trem trójkanełowym, a sonda gęstośdowa ze spektrometrem jefi-
nokanałowym ке stabilizacją położenie pika fotoelektrycsnego.
Prototypowy zestaw pomiarowy zostanie wyposażony w specjalizo-
wany układ wyliczające—rejestrujący produkcji firmy Ш K3RA-
-BLZA3. .

Sonda fluorescencyjna pokazana jest na rysunkach 2 1 3 .
Antykorozyjna 1 hermetyczna obudowa sondy zawiera wkręcany
wkład я okienkiem pomiarowym в folii poliestrowej o grubości
około 30 yum 1 średnicy 60'mm. Wewnątn obudowy» centrycznie
względem okienka, umieszczone jest radioizotopowe źródło 1 ^
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Bye. 2. Zanurseniowa sonda fluorescencyjna



Rys. 3. Schemat budowy naturseniowej sondy
fluorescencyjnej



с aktywności ckołc 3 mCi (1,/2 x 1 » 5 г о к и ) i u t 2 4 1*-E o aktyw-
ności 5 mCl (2^/2 * 470 1st). Poć źródłem znajduje się licznik
proporc jonslny argonowy E praedwzmecniacsem.

Sonas gęstościowa, pokąsana ns rysunkach 4 15 » przezna-
czona jest dc pozciaru zawartości suchego składnika zawiesiny*
Зк>гдг się one г antykorozyjnego i heraetycrnego pojemnika
miessoBącego radioisotop 1 3 7 C s (aktywność*10 «Ci) i licsnika
soynt;.lacyjnego я krysstaiee HaJ(Tl) w sscselsej obudowie po-
łączonej prętami dystansowymi % pojeanikiea.

Metoda pociŁa?u

Optymalizacje prooesu flotacji wymaga koptreli zawartości
miedzi w kilka etrunieniach flotacyjnych t»n. w naaswie orss
odpeaecb i koncentratach sarówno stopni pośrednich jek i koń-
cowych.. Konieczna jest caejoaośf sawertoaci aieasi r/ suchym
składniku, zawiesiny, podesaa gdy dostepoys obiektem pomiaru
jest pulpa o «miennej «ewartości «ody, oeaeczsnego rstćlu i po-
zostałych składników rudy. Zslesitoić składu trzech pcastawo-

typów pulp flotacyjnych sestawiono w tabeli I.

Te be la I

lyp pulpy

Nad swa
wstępna

Odpad
końcowy

Koncentrat
końcowy

Składy pulp

« Cn

0,5 - 2,0

0,1 - 0,35

12 - 26

flotacyjnych

0,5 - 1,2

0,3 - \,2

1,5 - 5,0

% CaO

8-20

8 -16

brak
daoyob;

% suchego
składnika

12-25

15 - 3C

20 - 35



Rys. 4. Zanurzeniowa sosde gęstościowa



Rys* 5. Schemat budowy sanursenlowej sondy gęstoź-
oiowej



Do oznaczenia zawartości usiedzi w zawiesinie wykors^szj .-•
się pomiar natężenia I C u wzbudzonego prodieniowania charakte-
rystycznego serii CuK Bledsi. Dodatkowe pomiary nstężenia lr_,
promieniowanie serii FeE żelaza i natężenia IR гоаргозгосзго
promieniowanie X Ев źródła 10*Cd (lab "*1im) umożliwiają eli-
ninaoję efektów matrycy spowodowanych głównie zmiennością za-
wartości żelace eras minerałów wapnia i kreemu. Pomiary natę-
żeń I. , Ipe отав Ig wykonuje się w kanałach energetycznych,
których seerokość i położenie dobierano doświadczalnie.

Do oznaczenia zawartośći w—j suchego składnika pulpy
można wykorzystać pomiar natężenia Ig rozproszonego promie-
niowania X lab natężenia Ц promieniowania gamma przecho-
dzącego przez warstwę pulpv. Dla wszystkich typów analizowa-
nych pulp zawartość w~. może być określona s doświadczalnej
zależności C O

natomiast dla nadaw i odpadów o niewielkiej imienności składu
suchego składnika nożna wykoriystać poaiar natężenia I H pro-
mieniowania rozproszonego według doświadczalnej relacji:

gdzie: а, Ъ, a*, b* — stałe wyznaczone doświadczalnie.

W aeleżności od typu analizowanego materiału i zmian jego
składu ustalono różne sposoby pomiaru i interpretacji danych*

Do oznaczania zawartości » С ц miedzi w suchym składniku
pulp, nadaw 1 odpadów przyjęto następującą zależność £4* 5, 6j



lr - 3:

gdzie: А, В, С - stałe wyznaczane doświadczalnie na podsta-
wie pomiarów kelibrsoyjnych,

«„„ - zawartość suchego skłedniks określana
s relacji Ы 1иЪ (2).

Koncentraty

W przypadku oznaczanie zawartości « С ц miedzi w koncen-
tratach, błędy metody spowodowane aą głównie zmiennością zawar-
tości żelaza oraz suchego składnika pulpy. Stosunkowo niewiel-
ka zmienność eawartości żelaza pozwoliła na zastosowanie pros-
tego równania kallbracyjnego następującej postaci:

*Co ж A1 W ? * " B1 ТС + C1 ( 4 )

gdzie: A., B.., C^ - stałe wyznaczane doświadczalnie.

Łączny pomiar natężenia ^•nm.vm promieniowanie charakterysty-
cznego serii CuE i FeE spowodowany niewielką rozdzielcsoś-
cią energetyczną licznika proporcjonalnego pozwala aa częścio-
wą eliminację efektu matrycy związanego se zmiennością lawai—
tości żelaza w koncentratach.

Wyniki pomiarowe

Wybraną metodę oznaczania zawartości miedzi sprawdzono
w warunkach laboratoryjnych die serii przemysłowych próbek na-
da*, odpadów i koncentratów o rozszerzonym zakresie smiazi skła-
da matrycy. Pomiary wykonane dla modelowanych próbek* w których
zmienność wody Imitowano dodatkiem Н^ВСЦ ores pomiary ciągłe



dla pulp wykazały przydatność zastosowanej techniki
oraz metod interpretacji danych.

Wstępną kalibrację urządzenia oraz próby mechaniczne gło-
wic zanurzeniowych przeprowadzono w warunlrech przemysłowych
w Zakładzie Przeróbki Rud Miedzi.

Próby mechaniczne głowic wykazały dobrą ich odporność me-
chaniczną i korozyjną. Ckienkc pomiarowe sondy fluorescencyj-
nej przy ustawieniu równoległym do kierunku prędkości pulpy
nie wykazuje widocznych uszkodzeń po 10-dniowej ciągłej eks-
ploatacji.

Do celów каИЪгасуjnych obie sondy zostały uciessczone
w strumieniu pulpy (o wydatku 50 - 200 l/min) w miejscu dru-
giego stopnia podziału w systemie opróbowania urządzenia rent-
genowskiego "Courier 300" £7j. Kalibracje oparto na wynikach
oznaczeń zawartości miedzi za pomocą urządzenia "Courier 300"
rutynowo stosowanego do ciągłej kontroli procesu flotacji
w Zekłsdsch Przeróbki Rud Miedzi. Dodatkowo wykonywano kon-
trolne oznaczenia chemiczne zawartości miedzi. Przy kalibra-
cji nie wykorzystano wskazań sondy gestościowej z uwagi na
doświadczalnie stwierdzoną korelację (rys. 6) między radiome-
try eznymi oznaczeniami zawartości suchego składnika nadaw i od-
padów z wykorzystaniem rozproszonego promieniowanie X i promie-
niowania gamma.

Ha rysunkach.7» 8 1 9 przedstawiono przykładowo diagramy
czasowe oznaczeń zawartości miedzi odpowiednio w nadswie, od-
padzie końcowym 1 koncentracie końcowym. Dla porównania za-
mieszczono na tych rysunkach wyniki oznaczeń urządzeniem.
•Courier 300 я 1 wyniki kontrolnych analiz chemicznych.

W tabeli 17 zestawione zakresy zmienności zawartości mie-
dzi w analizowanyoh pulpach oraz bezwzględne i względne błędy
(1s) pojedynczego oznaczenia (t ж -jOOs) zewartości miedzi
stosowaną techniką. . ^



12 14 16 18 20 V<,[%]wg absorpcji

Rys. 6* Korelacje radioaetryosnych огаасжей lawartoćcl
*a suohego ekładoika odpadów 1 nadaw s wykoreys-
tanlem roiprosiooego promieniowania X 1 promie-
niowania gamma
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Rys* 8» Porównanie wyników ossnaoaenia BawartoSoi miedzi w odpadele
коńoowym ва pomooą eondy fluorescencyjnej (• ) 1 ureądBenis
Courier 300 ( o ) ) wynik ans Иву chemioanej (x)

0.25

0.20

0.15

Q20

0.15

0.Ю

15

22.04.75

24.04.75

16 17 18
czas

19 20



24
Cu
22

20

18

16

U

12

Am

"15 16 17 18 19 20 21 22
czas

Rys. 9. Porównanie wyników OEneoaenia Bswartośol miedBi w koncen-
tracie końcowym га pomooą aondy fluorescencyjnej ( • )
i ureądBenia Courier 300 (o ); wynik onaliay ohemioanej



-T'Sbele II

Błędy metody oznaczenie miedzi ss pomocą
soady zanurzeniowej

Materiał

Odpad końoowy
ciąg I
Odpad końcowy
ciąg I I

Nadana na flot*
wstępną

Nadawe aa f l o t .
główaą

Koncentrat35*^
końcowy

Zakres
zawartości

miedzi
* Ca

0,16 - 0,23

0,15 - 0,22

1,9 - 2,35:

0,43 - 0,62

13 - 25
0

Błąd pojedynczego oEna-
czenia (1s)

bezwzględny
56 Cu

0,007

0,009

0,135

0,044

0,49

—i
'względny '

4,0 *

5,0 56

6,5 4

8,0 *

2,6 *

z) Obliczony dla wartości średniej zawartości miedzi.
xx) Radioisotop im o aktywności 5 mCi.

Wnioski końcowe \

Przeprowadzone badania wskazują na przydatność przedsta-
wionej techniki pomiarowej i metody interpretacji danych do
ciągłej kontroli zawartości miedzi w Bawiesinach flotacyjnych.

Długoterminowa eksploatacja sond zanurzeniowych w warun-
kach przemysłowych pozwoli na określenie możliwości całkowitej
eliminacji sondy gestościowej z zestawu pomiarowego oraz uprosz-
czenie zależności (3) 1 (4) do liniowej postaoi względem mie-
rzonych sygnałów. Przesłanką do powyższych uproszczeń jest
stosunkowo niewielka zmienność zawartości miedzi i składu ma-
trycy w pojedynczym strumieniu flotacyjnym.
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Hależy również nadmienić, że prsedstswiony Tsr
zestaw pomiarowy może znale£6 zastosowanie » tyoh arocesaci
technologicznych, -я których interesująca jest kontrole за-яаг-
tości użytecznego pierwiastka o l iczbie porządkowe;) Z> 20
w roztworach lab zawiesinach.
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8 pracy przedstawiono urządzenia do ciągłego radiometryce-
nsgo pomiaru zawartości wspnia i żełasa w sslamach i * mące su-
rowcowej. Ursądzenie składają się z głowic; pomiarowej z iso-
topem Cd-109, aparatur; elektronicenej i układu wyliceająco-re-
jestrującego.

Opisano również prototypowe urządzenie do oenecsania
krsemu i glinu w mące surowcowej metodą neutronowej analiz;
sktywacyjnej z użyciem źródła Pa-Be.

'Sunnaarj-

The equipments for the сontinous measurement of the lime
and iron content in eemeut raw slurry and meal, is described.
The analysers consists of a redioisotope X-ray fluorescence
measuring head, electronic systen with computing unit and di-
gital register of tł>a determined concentrations. ~~

The characteristic radiation of Ca-K and Fe-E series
is excited by '^^Cd radiation source.

-The paper presents also prototype equipment for the de-
termination of SI and ill In cement raw meal based on the neu-
tron activation method with Pu-B» radloisotope source./ . ? ; . r j

Представлено устройства для вепреркэвого раджометрического
анализа содержания. F i ^ f » * железа в взвесххсшх д™ш?г и сы-
рьевой муке. Тстройстжа состоятся аз рентгенефлуоресдевтного при-
бора с радиоисточншсом Cd-109, электронной аппаратурк в выяислн-
тельно-регястрирухщей системы.

Описано тоже устройство для определеши содерхавая кремния
и алюминия в сырьевой муке методом вевтроявого активационного
анализа с использованием ралвовсточввка, Pw-Be*



Wstęp

W przemyśle cementowym przygotowanie szlamu lub mąki su-
roweowej o znanym składzie jest operacją bardzo ważną i wyma-
gającą stałej kontroli. Poniżej przedstawiono przykładowo
schemat procesu technologicznego wytwarzania klinkieru,
w którym mąka surowcowa stanowi półprodukt:

SURO-
WIEC 1

DOZOWNIK .
SUROWCA 1

SURO-
WISC 2

DOZOCTIK
SUROWCA Z

SURO-
WIEC 3 - DOZOV/NIK

SUROWCA 3

• UEZ4DZE-
.KIE SU-
SZACO-
MIELACB

ZBIORNIK
ZAPASOWY

ZBIOK-
NIKI
HOMO-
ffiSNI-
ZACYJ-
№

PIEC
OBHO-
TOWY

PONEP P0MIA3U
ZAWARTOŚCI Ca
Pe, Sl i Al

W laboratorium chemicznym cementowni wykonuje się oznaczanie
zawartości podstawowych składników surowca (wapń, żelazo,
krzem, glin i straty prażenia), spośród których najczęściej
przeprowadzane"jest oznaczanie wapnia*

Zasadniczą wadą stosowanych dotąd do oznaczania wapnia
metod chemicznych jest długi czas analizy (około 1 godziny),
co wyklucza możliwość bieżącej kontroli procesu technologicz-
nego.

Zastosowanie szybkich radiometrycsnych metod oznaczania
wapnia i żelaza w surowcach do produkcji cementu pozwala ca
skrócenie czasu jednej analizy do kilku minut, a nawet prowa-



daenle jej w- sposób ciągły, co umożliwi prawidłowe dozowanie
surowców podawanych do młyna dla zapewnienia stałej zawartoś-
ci wapnia w przygotowywanym półprodukcie.

Przędzenie do ciągłej radlometrycznej analizy zawartości
wapnia i żelaaa w szlamach wapiennych

Do oznaczania zawartości wapnie 1 żelaza w surowcach do
produkcji cementu wykorzystano radioizotopową metodę fluores-
cencji rentgenowskiej, a do pomiaru zawartości wody w szlamach
użyto promieniowanie rozproszone ze źródła Cd-109. Natężenie
promieniowania charakterystycznego serii E wapnia 1 serii К
żelaza oraz promieniowania rozproszonego mierzono licznikiem .
proporcjonalnym typu ЕХД 76x38. Urządzenie do radiometrycznego
oznaczania składu chemicznego szlamów wapiennych £1, 2j składa
się z następujących csęści:

1) głowicy pomiarowej {źródło promieniotwórcze Cć-109 o aktyw-
ności 3 mCi oraz licznik proporcjonalny z przedwzraacni8caem%
układu transportu szlamu, próbki standardowej oraz elektro-
mechanicznego układu automatycznej kontroli urządzenia -
umieszczonych we wspólnej obudowie - a zaprojektowanych
i wykonanych przeв IFŁTJ AGHj

2) elektronicznej aparatury pomiarowej SPANDARD-70 w pyłoszcze-
lnej obudowie;

3} prototypowego układu wyliczejąco-rejestrującego wykonanego
przez Zakłady Urządzeń Komputerowych Mera-Elzab.

Na rys. 1 przedstawiono geometrię pomiaru oraz schemat
blokowy эparatury. Zdjęcie układu transportu szlamu materiału
z głowicą pomiarową i próbką standardową podano na rysunku 2.
Układ wyliozająco rejestrujący oparty na kalkulatorze Mefa-203
służy do wyliczania 1 rejestracji wartości funkcji o następu-
jącej postaci
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-
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Rys. 1. Geometrie pomiaru oraa schemat blokowy aparatury
elektronicznej ureądeenia do radiometrycanej ana-
lizy składu chemicznego szlamów



Ttys, 2. Zdjęcie układu tressportu sclamu s giowioą pomiarową
i próbką standardową.
Oznacuenia; 1 - BDlornllc sslamu, 2 — przełącznik do
automatycznej kontroli pracy aparatur;» 3 - próbka
standardowa, 4 - licznik proporcjonalny ze źródłea
Cd-109, 5 i 6 — elektromeohaniOMiy układ napędu gło-
wicy pomiarowej ora» próbki standardowej» 7 - odpływ
SBłamu ' . .
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gdzie:

wCa* wFe f " H O ~ w y l L o z o n e zawartości oznaczanych skład-
ników szlamu,

I C a, Ip e) Ir - zmierzone częstości impulsów na wyjściu
analizatorów (na wejściu układu wylicza-

. jącego),
^ast' IFest' *rst ~ miersone okresowo i eapamiętywane częs-

tości impulsów dla próbki standardowej,
A1» B1» C1» Di» E1» '
A2» B 2 ' ̂ 3' B3 ~ współczynniki stałe wprowadzane do pamię-

ci, (s klawiatury kalkulatora) z dokład-
nością 4 miejsc znaczących.

Schemat blokowy układu wyliozająco-геjestrującego przed-
stawiono na rysunku 3. Całkowity błąd pomiaru (1s) wapnia
i żelaza jest równy + 0,7* CaO i + 0,15* Р е

2°з
 d-'-a ss^smów

wapiennych w zakresie zawartości wapnia od 39$ do 46* CaO
i żelaza od 0,6* do 3,6* Fe2°3

 p r s y zswa'''bości wody zmienia-
jącej się od 35* do 45* HgO.

Urządzenie zostało sprawdzone w warunkach przemysłowych.
w Cementowni "Przyjaźń" w Wierabicy i jest praewidaisne do
wdrożenie*



8
Rys,3. Sohemat blokowy urządzenia wylioBająoo-rejestrująoego współpracującego z zestawem

pomiarowym do ciągłego radiometrycznego oznaczania wapnia i że aza w szlamach
surowcowych do produkcji cementu.
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Urządzenie do rediomefrrycznego ognacasnla zawartości wapnia
i żelaza w mace surowcowej

Urządzenie do radiometrycznej analizy składu chemicznego
mąki surowcowej wykorzystujące radioizotopową metodę f luores-
cencji rentgenowskiej Z?3* składa s ię к następujących częśoi:

1) podajnika mąki surowcowej wraa z głowicą pomiarową QQ
zaprojektowanego i wykonanego w IFiTJ AGH,

2) aparatury elektronicznej firmy Nuclear Enterpr ises ,
3) układu wy licząjąco-rejestrującego wykonanego przes Zakłady

Urządzeń Komputerowych Mera Elzab.

Geometrię pomiaru oraz schemat blokowy zastosowanej apa-
ratury elektronicznej £5Д podano na rysunku 4 . Okład wylicza-
jąco-rejestrujacy, którego schemat blokowy pokazano na
ku 5, oblicza i re jes t ru je następujące funkcje:

• A. + A-

*Ca « I - • Ł,. . <*>
• A. + A c

(5)
Test - .

gdzie:

w,,,.. w-,m - wyliczane zawartości wapnia i żelaza w mące
L '9 Г e

surowcowej,
I C a , I p e - zmierzone częstości impulsów na wyjściu analiza-

torów,
*P t ' Ip-s t - mierzone okresowo i zapamietyvrane częstości im-

pulsów dla próbki standardowej,
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Rye* 5. Sohemat blokowy układu wylloeająoó-rejeetrująoego wepdZpraoująoego в eesta-
wem pomiarowym do radlometryoenagc ocnaoaania wapnie 1 żeleefl lub kreemu
i glinu w mąoe surowoowej do produkojl oementu



Лл, А.» ^з' ̂ 4* А5 o r e z ^1» °2 "" współczynniki stałe wprowa-
dzane dc pamięci(г dokładnością 4 miejsc
znaczących)z klawiatury kalkulatora.

To samo urządzenie noże służyć do wyliczania 1 rejestracji
funkcji v rsdiometrycznej analizie zewartoici krzemu i glinu:

, *si - Bsi (6).

- BS1>

gdzie:

*Si* *A1 ~ *У 1 ± с в в и в zawartości krzemu i glinu w mące surow-
cowej,

ISi» *A1 "" B m Ł e r 8 o a e częstości impulsów nfi wyjściu analizato-
rów, (na wejściu układa wyliczającego),

m - masa badanej próbki wprowadzona £c pamięci z kla-
. wiatury kalkulatora, .

B s ±, Bin - mierzone okresowo 1 zapamiętywane częstości impul-
sów tła w kanale Si i w kanale Al (co najmniej
5. pozyoji),

С -. współczynniki stałe wprowadzane do pamięci
(z dokładnością 4 miejsc snaczącycn)s klawiatury
kalkulatora.

Całkowity błąd pomiaru (is) wapnia i żelaza jest róray
+ 0,2% CaO 1 + 0,0556 F e ^ dla mąki surowcowej zawierającej
od 46% do 51$ wapnia i od 1,2 do 3* Fe20j.

Urządzenie to jest obecnie instalowane w Cementowni
"Nowa Huta". Należy nadmienić, ze w Cementowni tej jus od
2 lat jest stosowana radlometryczsa metoda oznaczania wapnia
i żelaza w mąoe surowcowej w*sposób periodyczny. Średni czas

pojedynczego oznaczania nie przekracza 2 minut.



Prototypowe urządzenie do radiometryсznego oznaczania krzemu
1 glina w mace surowcowej

Pomiar zawartości krzemu i glinu w mące surowcowej opie-
ra się ne wykorzystaniu neutronowej anaИву aktywacyjnej z u-
życiem źródła Fu-Fe. Bo oznaczenia krzemu i glinu wykorzys-
tuje się następujące reakcje:

28Si(n, P)
2 8A1,

oree
27Al(n, p)27Mg

w których pozostałe izotopy emitują promieniowanie gamma
0 energiach odpowiednio równych 1,78 HeT ( 1 1 ) oras 0,84 KeV
1 1,02 ИеТ (27Mg). Do określanie zawartości wagowe] krzemu
wykorzystuje się promieniowanie gaaas o energii 1,78 № 7 ,
a die glinu promieniowanie o energii 0,84 MeV.
Cykl analityczny przeprowadzony jest automatycznie w prototypo-
wym urządzeniu (rysunek 6) składającym się 8 magazynka próbek,
pojemnika (obliczonego dla źródła Pu-Be o wydatku 10' n/a) ze
iródłen neutronów typu {<£, n) stanowiska pomiarowego z detek-
torami scyntyleoyjnyml,elektronicznego układu sterowania cyk-
lem analitycznym oras i dwukanałowego spektrometru gamma np.
Standard 70 1 układu wyliczojąoo-rejestrującego, wykonanego
przez Zakłady Urccdsen Komputerowyoh Mera-Elzab.
Badana próbka umieszczona w neozyńku pomiarowym przesuwa się
kanałem znajdującym się w osłonie kadmowej.

Do opracowania radiometryoznej metody określania zawartoś-
ci krzemu 1 glina użyto źródło Pu-Be o wydatku 9,5*10 п/з.
Średni OBBS analizy nie przekraoea 20 minut. Precyzja (powta-
rzalność) oznaczeń radiometrycznyoh krzemu i glinu w mące su-
rowcowej wynosi odpowiednio + 0,3* SiOg 1 + 0,4* ̂ ^з w P r a e~
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Rys* 6e Sohemet usytuowania poseoBegóZnyoh elementów ureądsenla do ektyweoyjnej
anallay mąki surowcowej.
Oeneouenla: 1 - próbka w naozyńku pomiarowym, 2 - magazynek próbek,
3 - stojak pod magaeynek próbek. 4 - 'aneł do transportu próbek w kie-
runku źródła Pu-Be, 5-górua oaęśd pojemnika źródła, 6 - oaąś6 środkowa
pojemnika źródła. 7 - dolna oaęśó pojemnika, 8 - źródło Pu-Be, 9 - stó-
jek pod pojemnikiem źródła, 10 - kanał do transportu próbki w kierunku
lloaników soyntylaoyjnyoh, 11 - stanowisko pomiarowe i kaseta pomiarowa,
12 i 13 - liojaniki soyrtylaoyjne, 14 - stojak stanowiska pomiarowego,
15 - kanał odprowadeaj^oy próbkę

12 13 ti

%У//ЗДЬЖ/ДОДО/Щ^ДО/^



dslale zawartości od 11$ do 16$ SiO2 i od 256 do 6% A12C_
Opracowana metoda sosteła sprawdzona dla około 100 próbek
mąki surowcowej к Cementowni "Nowa Huta".
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MOŻLIWOŚCI ANALITYCZHE DETEKTORA WYCHWYTU BLEEEEOHÓ»
MODEL DHW-6OO

ANALYTICAL POSSIBILITIES OF THE DOT-600
ELECTRO? CAPTURE DETECTOR

АКАЖТИЧЕСЖИЕ ВОЗМОЖНОСТИ ДЕТЕКТОРА ЗАХВАТА ЭЛЕКТРОНОВ

МОДЕЛЬ ДНВ - 600

J . L e s s
I n s t y t u t F l c y k l Jądrowe j , Kraków

A. Korus, J . H o s i e k

I n s t y t u t F iByk l i T e c h n i k i Jądrowej AGH, Kraków



Streszczenie

Treścią prac; są wyniki badań detektora wychwytu elektro-
nów pracującego w dwóch układach zasilania l pomiaru sygnału.
Przedmiotem badań był detektor wychwytu elektronów, model
DNW-6OG pracujący przy stałej częstotliwości Impulsów zasila-
jących i przy stałej wartości prądu jonizacyjnego. - -
Stałoprądowy układ zasilania i pomisru sygnału pozwala na
zwiększenie zakresu dynamicznego detektora do 1 0 w porówna-
niu z 5«1G2 dla układu o stałej częstości impulsów zasilają-
cych przy tej samej progowej wykrywalności wynoszącej 10""1"̂
g dla CC1 4. ! .

Oba systemy pracy detektora porównano na przykładzie
analiz lindanu, stanowiącego jeden s głównych składników środ-
ków ochrony roślin.

-Summary—

The construction of a electrtn-capture type detector,
m o d e l DHW-60G, i s d e s c r i b e d * The 1I11I1 i I in '••• i i n i n J j t I и ViO'-'л

«X the constant current and constant frequency modes* The con-
stant current power supply system enables a linear range of
about 10* with the deteotion limit of 1O"13S for CC14 to be
achieved, while in the constant frequenoy operation the
response was linear over a range of about 5«102.

The possibilities of the detector for both supply system
were compared with relation to llndan, one of commonly used
pesticides. | ^ ,'? |--r-Vvf \

Резюме

В статье предсхавяево результаты исследований дехектора
захвата электронов, работающего в двух способах пжгання и изме-
рения сигнала» Предмет исследований эхо детектор захвата элек-
тронов модель ДНЗ - 600 работающий при постоянной частоте им-
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пульсов питания и постоянным яонвэацЕОнвыц, току. Постоянно токо-
вый способ питания в измерения сигнала позваляех ва увеличение
линеарвого диапазона до 10* в сравнению с 5.10 при режиме ик^
пульсного питания при постоянной чувствительности равной 10~ г
для CCI. . Режимы работы детектора сравнено ва примере анализ
линдана.
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Wstęp

Podstawowe własaośoi analityczne detektora wychwytu elek-
tronów, tj. poziom wykrywalności 1 sslcres dynamiczny waleta
głównie od wartości prądu jonizacyjnego detektora.
Zasadniczy wpływ ne wartość prądu jonizacyjnego detektora na
aktywność 1 rodzaj sestosowanego źródła promieniotwórczego.
Temperatura pracy detektora niesscsąca się. w przedslale od 200е-

-350cC sprawia, że zastosowany preparat promieniotwórczy masl
być odporny na działanie wysokich temperatur. Hajdogodnlejszy
do jonizacji gazów 'ze względu aa niską energię emitowanych
cząstek beta, tryt, na podłotu oyrkonowya lab tytanowym ma
ograniczony sakres temperatury do 220°C С Д . Bl stosowany
obecnie powsBeohnle w detektorach wychwytu elektronów może pra-
oowaó w temperaturze do 4OO°C, leos niska aktywność wleśclws
wynosząca około 3 md/cm nie poiwala na usyskanie dużych prą-
dów Jonizacyjnych bes wydatnego zwlękssenia cbjętoścl czynnej
detektora. .
Zwiększenie objętośoi czynnej detektora po swa la ss uanlesiecsenle
w niej źródła proalenlotwóroiege o większej powierzchni, a tym
samym o większej aktywności do 20 mCi, lecz powoduje to z dro-
giej strony wirpst stałej otasowej detektora i pogorszeni» Jego
roBdsleloiośol. ,
Idąo aa trendem światowy» w przedstawionym detektorze wychwytu
elektronów, model DHW—600, opracowanym w Sraoownl Detektorów
Chromatografiemyoh Zakłada TI Instytutu Fisyki Jądrowej 1 Pra-
cowni Chromatografii Gazowej Uiędsyresortowego Instytutu Fizyki
i Teohnlki Jądrowej AGH w Krakowie zastosowano źródło trytowe
na podkładzie erbowym, wykonane przez Biuro Dystrybucji Izcto-
póvr w Świerka. Według opinii.producenta źródło tego typu może
pracować w temperaturaoh do 350cC



Opis konstrukcji detektora DNW-600

Rozwiązanie konstrukcyjne detektora wychwytu elektronów,
model 1Ш-6ОО przedstawia rysunek 1. Detektor składa się z
korpusu .1, w którym umocowana Jest oprawa 2 źróala promienio-
twórczego 3. Korpus 1 zakończony jest w dolnej części wlotem
4, w który wprowadzona jest kolumna chromatograficzna.
У górnej części korpusu znajduje się izolator 5 mocujący elek-
trodę zbiorczą 6 połączoną z gniazdem BNC-7. Na korpus nakrę-
cona jest głowica 8 służąca do odprowadzenia ciepła wówczas,-
gdy dolna część detektora zamocowana w termostacie chromatogra-
fu pracuje w wysokiej temperaturze* Strumień gazu dodatkowego.
pozwalający na obniżenie stałe j czasowej detektora, doprowadzo-
ny jest przez wlot 9. Gaz badany 1 gas dodatkowy opuszczają
detektor przez wylot.

Znane są trzy sposoby zasilania detektora wychwytu elek-
tronów £зЗ» fctoV* w sposób zasadniczy wpływają na jego posłom
wykrywalności 1 zakres dynamiczny (2 definicje):

a - zasilanie napięciem stałym,
b - zasilanie napięciem impulsowym o stałej częstotliwości,
с - zasilanie napięciem Impulsowym o zmiennej częstotliwości.

Ad. a - Detektor wychwytu elektronów, będący komorą jonizacyjną
o umieszczonym wewnątrz źródle promieniotwórczym, posiada cha-
rakterystykę prądowo-napięciową przedstawioną ne rysunku 2 -
krzywa 1. Sygnał detektora mierzony jako zmiana prądu Joniza-
cyjnego dla stałego stężenia badanego składnika osiąga wartość
maksymalną dla napięć odpowiadających początkowej narastającej
części charakterystyki prądowo-naplęciowej detektora. Napięcie,
przy którym sygnał ma wartość maksymalną ms różną wartość dla
różnych składników»

Ad. Ъ - Zasilanie detektora napięciem Impulsowym o czasie trwa-
nia Impulsu w przedziale 1 - 10 /as i czasie przerwy od 1C0 do
1000 us pozwala na swlększenle poziomu wykrywalności o rząd
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Еув. 1. Konstrukcja detektora wychwytu elektronów,
model DNW-600



» g 4 « « Ю С * » & гг ж 2ti

Rys. 2. Charakterystyki detektora wychwytu elektronów,
model D5W-600 sasllanego napięciem stałym.
Krzywe 1 - I - f (D> krtywa 2 - Г • f(tr)aia
stałe j zawartości CCI. wynoseącej 10 g
« ргбЪое



w porównanie z zasilaniem napięciem stałym., Wysika to z po-
lepszenia warunków terms lisaсji energii elektronów wolnych
v detektorze i lepszego dopasowania ich średniej energii re-
zonansowej, pray której następuje ich wychwyt przez elektro-
ujemne molekuły badanych składników. N8 rysunku 2 przedste- •
wionp charakterystyki detektora zasilanego napięciem impulso-
wym. Dla pewnej częstotliwości optymalnej - f op sygnał detek-
tora I osiąga wartości maksymalne przy wzroście stężenia bada-
nego składnika od a = 0 do a • a^ (prosta A-A') rys. 3.

Ad. o - Zasadniczą niedogodnością detektora wychwytu elektro-
nd w w praktyce analitycznej jest jego wąski zakres dynamiczny
wynoszący w obu powyższych systemach pracy 102 do 10 . Znacz-
nie lepszy zakres dynamiczny uzyskuje się gdy detektor zasilany
jest napięciem Impulsowym o zmiennej częstotliwości w tski spo-
sób, aby prąd jonizacyjny detektora utrzymywany był ns stałym
poziomie tak jak to przedstawia prosta B-B'na rysunku 3«

Układy zasilania detektora wychwytu przedstawione są na
rysunku 4. Rysunek 4a przedstawia układ zasilanie detektora
wychwytu elektronów, model DNW-600 napięciem stałam, źródłem
napięcia stałego jest specjalny zasilacz "wiszący" o obu bie-
gunach odizolowanych. Sygnał napięciowy powstały na oporze R
mierzony jest elektrometrem Б i rejestrowany aa rejestratorze
E. Rysunek 4b pr&edstawie sposób zasilanie detektora napięciem
impulsowym. Impulsy o polarnośoi dodatniej z generatora G po-
dawane są na elektrodę zbiorczą detektora prses pojemność C^.
Impulsowy prąd detektora ładuje pojemność C£ prze» diodę d.
Napięcie na pojemności C o mierzone jest elektrometrem Б i «e-

jestrowane na rejestratorze £• ,
! ' *

Zasilanie detektora napięciem impulsowym o zmiennej częs-
totl iwości realizowane jest w układnie przedstawionym na rys.
40 в opracowanym uprzednio przez Maggsa 1 wsp. £*~|. Prąd joni-
zacyjny detektora wychwytu elektronów, model DNW-600, mierzony
elektrometrem E przetwarza prze twór rjik P1 (przetwornik napięcie <•
ozęstotliwość), który z kolei sterune częstotliwość Impulsów
napięciowych generatora GI zasilającego detektor D.



Hys. 3. Charakterystyki detektora wychwytu elektronów
zasilanego napięciem impulsowym o częstotli-
wości f. i-A' praca detektora zasilanego na-
pięciem impulsowym o stałej częstotliwości}
B-B' - preca detektora aa stałą wartością
prądu jonizacyjnego

77



Rys. 4* Sposoby saailania detektora wychwytu elektronów,
model ШГ-600. a - ses i lenie napięciem stełym,
b - «asilanie napięciem Impulsowym o stałe j Cbcsto-
tllwoóol, e - яаsilenie napięciem impulsowym o smlea-
nej oisęstotliwoźoi. D - detektor, ZV ~ sasl lacs
"wlsgąoy", Б - elelrtrometr, В - орбг pomiarowy
elektrometru, K- rejestrator, fil - generator im-
pulsów, d - dioda, P4 - prsetworaik napiecie-свез-
totliwoód, P~ - prseiworaik onęstotllwoJc-napiecie,
DN - dBielsiK napicoia, GUc — generator impulsów
kompensacyjnych, U^ - źródło napięcia fcompensaoyj-
nego, C1, C2t С - pojemności



Początkowa częstotliwość impulsów generatora GI - f zależy
od wybranej wartości prądu detektora, określonej za pomocą
dodatkowego prądu kompensacyjnego, płynącego przez opór pomia-
rowy elektrometru ze źródła napięcie kompensującego П..
Częstotliwość impulsów przetwornika P. zamieniona jest w przet-
worniku P 2 (przetwornik częstotllwość-napięcie) na sygnał na-
pięciowy podawany przez dzielnik'napięcia DN пэ rejestrator K.
Początkowe częstotliwość tQ preetwornika P1 kompensowana
jest z dodatkowego generatora impulsów GI k, tak, aby dla stę-
żenia badanej substanojl a » 0, napięcie wyjściowe przetworni-
ka Pp było równe zeru. Pojawienie się w detektorze badanej
substancji spowoduje spadek prądu jonizacyjnego. Zmiana sygna-
łu na wyjściu elektrometru spowoduje zwiększenie częstotliwoś-
ci przetwornika P.̂ , który zwiększy częstotliwość generatora GI
tak, eby sygnał wyjściowy elektrometru, a tym samym prąd detek-
tora nie uległ zmianie•

Sygnałem detektore wyohwytu elektronów, pracującego w u-
kładeie Bssilania, przedstawionym na rysunku 4c jest przyrost
częstotliwości impulsów zasilających niezbędny dla zachowania
stałej: wartości prądu jonizacyjnego detektora przy wzrastają-
cym stężeniu badanej substancji a*

Charakterystyczne paremetry detektora DHW-600

Wpływ sposobu zasilania aa charakterystykę detektora wy-
chwytu elektronów przedstawia rysunek 5. Linia przerywana na
rysunku 5 przedstawia zależność powierzchni piku od ilości CC1 4

dla detektora zasilanego napięciem impulsowym w układzie z ry-
sunku 4b. Linia ciągła przedstawia tę samą zależność dla de-
tektora pracującego w systemie stałego prądu zrealizowanego
w układzie przedstawionym ns rysunku 4o. Widać", że zmiana sys-
temu pracy powoduje zwiększenie zakresu dynamicznego detektora
5*10* (krzywa przerywana) do 10* (krzywa ciągła - rysunek 5)#

Wpływ systemu zasilania detektora na kształt piKu ilustru-
ją rysunki 6 1 7 » Na rysunku 6 przedstawiono sygnał dla linda-
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Rys. 5. Zależność powieraohnl piku od eawertośol CCI. w próboe.
Kraywe ciągłe - detektor DNW-600 praoująoy wg układu в ry-
sunku 4o, krsywe prserywena - detektor praoująoy wg ukła-
du в rysunku 4b
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Rys* 7* Ksatałt pilcu dla różnych zawartości llndanu-
w ргбЪое dla detelctors DEW-6OO zasilanego na-
pięciem impulsowym o zmiennej częstotliwości



BU s detektora zasilanego napięciem Impulsowym o stałej często-
t l iwości. Widać, żo prdblca zawierająca 4,4*10 g lindana
pik o obciętym wierzchołku.- Detektor precujący w systemie
stałego prądu Jonizacyjnego nie zniekształca sygnału jeszcze
dla próbki zawierającej 2,2«10""'g.

Wykrywalność detektora wychwytu elektronów, model DNW-600
dla pestycydów chlorowcowych wynosi:

Heptachlor
Aldrln
DDT

вне
Lindan

0*53 pg
0,40 pg
2,60 pg
2,4 pg
1,0 pg

Erektyczne gastosowanle detektora wychwytu elektronów DNW-600

Oprócz klasycznych zastosowań detektora do detekcji po~
Bo?tało*ści pestycydów analizowanych metodą chromatografii ga-
zowej detektor wychwytu elektronów może służyć do analizy za-
wartości freonu i CCI. w powietrzu i wodach, do detekcji związ-
ków elektroujemnych, stosowanych j£ko wskaźniki w badaniach,
hydrogeologicznych 1 serologicznych.
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MOŻLIWOŚCI WYKORZYSTANIA HADIOJONIZACYJNYCH DETEKTORÓW
STOSOWANYCH W CHROMATOGRAFII GAZOWEJ DO POMIARÓW STAŁYCH

FIZYCZNYCH

POSSIBILITIES OF UTILIZATION OF THE RADIO-IONIZATION
DETECTORS IB MEASUREMENTS OF PHYSICAL CONSTANTS

ВОЗИСЕНОСТЬ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ адишонизАционных ДЕТЖТОРОВ

ДЛЯ ОПРЕДЕЛЕНИЯ ФИЗИЧЕСКИХ ПОСТОЯННЫХ

J. Lasa
Instytut Pliyki Jądrowej w Krakowie



Stresaogenie

W pracy podano prsykłady wykorzystania radibnizaoyjnych
detektorów stosowanych w chromatografii gazowej do pomiarów
stałych fizycznych. Opisano sposób pomiaru względnych prze-
krojów czynnych na jonizację, współczynników jonizacji pen-
ningowskiej, stałej wychwytu elektronowego. Podano.sposób
identyfikacji dysocjaoyjnego i niedysocjacyjnego wychwytu.
Podano również możliwości zastosowania detektorów do pomiaru
współczynników przenikania gazów przei ciała stałe»

Ezamplee of gas-cbromatography detectors applications
for determining physical constants are presented. The rela-
tive cross—sections for lonlcatlon, the Penning ionization
coefficients and the electron-capture constants of attaching
molecules can Ъе determined with the use of the 'radioloniza-
tlon detectors. The type of electron capture can be Identi-
fied. Gas diffusion through the solids can also be evaluated»
The physical and experimental principles of those measurements
are given In the paper. (_ {ХдДиог)

В статьи представлены примеры использования радиоиониааци-
онных детекторов применяемых в газовой хроматографии для изме-
рения относительных эффективных ионизационных сечений, .коэффи-
центов ионизации Пенинга а тоже постоянной захвата электронов
электроотрицательными молекулами. Передан способ идентификация
дисеоцшщионного и антидиссоцияционнЬго захвата электронов.
Представлены тоже возможности применения радиоионизационннх
детекторов к измерению коэффнцентов проникания газов через твёр-
дые тела. i
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Chromatograficzna metoda analizy mieszania gazowych, i par
cieczy lotnych charakteryzuje się progiem wykrywalności na po-
Eiomie 10**%. Tak wysoka'wykrywalność możliwa jest dzięki do-
godnemu układowi pomiarowemu, w którym poszczególne składniki
analizowanej mieszaniny pojawiają się kolejno w gazie nośnym
przepływającym przes detektor. Praca detektora polega na
transformacji zmiennych stężeń rozdzielonych, na kolumnie chro-
matograficznej składników próbki na sygnał elektryczny. Dzię-
ki obecności dwuskładnikowej mieszaniny gazowej w detektorze
możliwe jest wykorzystanie do detekcji tych ajawisk fizycznych,
lub tych własności fizycznych gazów, które je najbardziej róż-
nią. ^

Jonizacja penningowska, wychwyt elektronów, ruchliwość
elektronów i jonów, esy jonizacje elektronowa to zasadnicze
procesy fizyczne stanowiące podstawę działanie radiojoniza-
cyjnych detektorów. Selektywność* detektorów, poziom wykrywal-
ności, zakres dynamiczny, zależą w sposób zasadniczy od warun-
ków pracy detektora, w których wymienione procesy mocą prze-
biegać" w sposób.optymalny.

W detektorze helowym 1 argonowym muszą być spełnione wa-
runki do wydajnej jonizacji penningowskiej charakteryzowanej
współczynnikiem populacji atomów metastsbilnych i współczyn-
nikiem jonizacji penningowskiej ku orae współczynnikiem des-
trukcji nlejonizacyjnej lc-. W detektorze wychwytu elektronów
optymalne warunki detekojl wystąpią; gdy sostanie zapewniona
zgodność między średnią energią elektronów w detektorze, a e—
nergią rezonansowego wychwytu elektronów prises molekuły badanej
substancji charakteryzowanego stałą wychwytu K. W detektorze
przekroju czynnego, różnice w przekroju czynnym aa jonizację
molekuł badanego skład&ika i gazu nośnego decydują o wykrywal-
ności detektora*

Niektóre wielkości fizyczne określające ilościowo procesy
występujące w detektorach, takie J&lb£(pierwszy współczynnik
jonizacji Townsenda), ©"(współczynnik populacji atomów meta-
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stabilnych), K (współczynnik wychwytu elektronów)ltp. snane
są ъ pomiarów prowadzonych w niskich ciśnieniach i przeważ-
nie dla pojedynczych gazów.

Tak określonych wartości współczynników dla wymienionyoh gazów
nie zawsze można transformować do ciśnień normalnych.

Pomiar wymienionych współczynników, których znajomość
jest ważna we współczesnej fizyce, jest możliwy przy pomocy
radiojonizacyjnych detektorów pod warunkiem właściwie przepro-
wadzonego eksperymentu.

Pomiar wzglednyoh przekrojów czynnych na .jonizację

Prąd jonizacyjny detektora przekroju czynnego określa
zależność.:

1 ' T T [°* ' X + °° к - *)| <1>
gdzie: E - stała uwzględniająca aktywność źródła promienio-

twórczego i geometrię detektora,
p - ciśnienie gazu w detektorze,
V - objętość czynn8 detektora,
ftg» Q o - molekularne przekroje czynne na jonizację

gazu badanego 1 gazu nośnego,
X - stężenie gazu badanego w detektorze.

Przyrost prądu jonizacyjnego detektora związany ш obec-
nością gazu x*o stężeniu Z wyniesie:

Д 1 « I X Ы - 1 (2)
«o

gdzie: I o - prąd jonizacyjny detektora dla gazu nośnego,,

Wprowadzając w zależności (2) w miejsce molekularnych przekro-
jów czynnych względne przekroje czynne, np. określone w stosus^
ku do wodoru otrzymamy:
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Q

Д 1 - 1OĄ^- - i ) (2a)
°w

Z należności (ga) można określić względny przekrój czynny
gazu i :

AI 1

Stężenie gazu badanego w detektorze X można określić

gdzie: xtg - mesa gazu ba dr ae go,
m Q - mesę gazu nośnego przepływającego przez

. detektor podozss przepływu przez niego gazu x,
V - objętość wprowadzonego gasu xt

&x, d Q -gęstość gaza badanego i nośnego w warunkach
pomiaru,

Vi - wydatek gazu nośnego płynącego przez detektor
At - szerokość w połowie wysokości piku składnika z.

W rezultacie końcowym względny przekrój czynny gazu lub pary
z

Л.1 a. ił- At»
(5)\

w stosunku do dowolnego gazu Q można określić wprowadza-
°w

jąc do kolumny chromatograficznej znaną objętość gazu V
i mierząc odpowiadający jej przyrost prądu jonizacyjnego I.

Metoda ta jest szczególnie przydatna do t>Kreślenia prze-
krojów czynnych ргг lotnych cieczy, ponieważ detektor może
pracować w podwyższonej temperaturze. Oczywistym jest, że
jednym z warunków poprawności pomiarów jest aby zasięg cząs-
tek jonizacyjnych był większy od odległości elektrod detek-
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Syznsceenie współczynników IŁ 1 kg jonizacji

penningowskiej

Eraoa detektora argonowego i helowego polege na wykorzys-
taniu jonizacji molekuł badanego gazu w zderzeniach z metasta-
nilnymi atomami argonu lub aelu, czy11 tzw.zjawiska Penninga.
Oczywiście w detektorze argonowym jonizowane mogą być gazy
i pary o potencjale jonizacji niższym od 11.72 eV (stan brvo
atomu argonu).

W detektorze helowym mogą być jonizowane gazy o potencja-
le jonizaoji niższym od 20*61 eV (stan 2 Se atomu helu). -

Atomy metastebilne argonu lub helu mogą być mierzone
w następujących procesach:

a — Am + M->tf̂  + i: -к е jonizacja penningowska,

procesy destrukcyjne.- I ю + A%A5 + A + e

- hv

Prawdopodobieństwo wystąpienia procesu a wynosi:

l x i ID;

a procesów b i c:

gdzie: H i 1 - i lość atomów gazu nośnego i badanego w 1 cm j
(j-. i й - przekrój овуппу na jonizację w procesie

Penninga i w procesach destrukcyjnych}
1Г> î Tfl - weajemne prędkości atomów w obu procesach.

Prawdopodobieństwo wystąpienia obu procesów można wyrazić:

gdzie: С - stężenie domieszki.



Zskładając, że detektor pracuje w zakresie nasycenia
charakterystyki prądowo—napięciowej, oraz że poziom zanieczysz-
czeń gazu nośnego (helu lub argonu) jest bardzo niski, możne
określić stosunek kj/kg następująco: wprowadzająo do detek-
tora próbki jazu o różnym stężeniu znajdujemy krzywą I = f(.Cj
- rys. 1. Krzyw8 ta osiąga nasycenie. Przyjmując, że dlr
С в 0 nie występuje produkcja jonów w procesie Pennlnga, na-
tomiast dla С wszystkie atomy metastabilne uległy zniszcze-
niu w procesie jonizacji penningowsldej, znajdujemy taką war-
tość С dis której prąd jonizacyjny ша wartość pośrednią mię-
dzy I - С • 0, a I dla C-JOO.Stężenie to wprost określa .
stosunek к./к, zgodnie s równaniem 8.

Tak określone wartości k,/k, według pracy Jesse
i SadauslcLs'a JjQ a l e ^ - ^ u ga^ów w helu wynoszą:

argon kj/ka • 5,7*10
krypton • ш 16,7*10
wodór • « 0,5-Ю3

asot • я 0,5*10'

Opisaną metodą można wyzaaczyć również ^Ц/̂ л d ^ 8 Pa i'
cieczy lotnych, a snająo rozkład prędkości molekuł można ob-
liczyć przekroje czynne dla wymienionych procesów.

Współczynnik określający produkcję atomów metastabilnych
można wyznaczyć stosując równanie Sterne-Tolmera

1 к л 1 1 1
- » Л + —" • (9)

Д1 Ł o L С <*.„
Wprowadzając do detektora badany składnik o zmiennym stę-

żeniu C, znajdujemy odpowiadający mu przyrost prądu A.t* Wy-
kreślając ду » f(£] enajdujemy dla 1/C •»• O odciętą j~- ,

gdzie cC - poozątkowa liczba atemów metastabllnych, oraz
"̂- nachylenie prostej równe:
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Rys. 1. Zależność prądu jonizacyjnego od stężenia
domieszki С w detektorach: helowym 1 argo-
nowym, pracujących w zakresie nasycenie
charakterystyki prądowo-napięeiowej



Wykres równania (9) przedstawia rys. 2.

Podobne pomiary można wykonać dla napięć zasilających
detektor powodujących wystąpienie wzmocnienie gazowego.
W procesie wzmocnienia gajowego produkowane będą również ato-
my metastabilne, których udział w ogólnym prądzie określa za-
leżność podana przez Kneppa i Meyera

ил
I o e (11)

cC- et, * £ ш ^ Д ^ е (12)

gdzie: <J~- pierwszy «^półczynnlk Jonizacji Town send a,
сЦ r- wspóZczynnik JoniZBCji "bezpośredniej",

- współczynnik produkcji atomów metastabilnych
w procesie wzmocnienia gazowego.

Z równań (11) 1 (12) możne wyznaczyć współczynnik<=C dla mie-
szanin gazowych oraz jego składniki cC1 1 dC. znając a poprzed-
nich pomiarów

Określenie stałej wychwytu elektronów

Zjawisko wychwytu elektronów przss elektroujemne molekuły
stanowi podstawę działania detektora zwanego detektorem wychwy
tu elektronów. Prąd jonizacyjny detektora według Lovej.ocka
określony jest zależnością:

X, - I o • e
 x (O)



Bys. 2 . Wykres Sterse-Tolffiers dla jonizacji
penningowskle£



gdzie: Ix - prąd detektora w obecności składnika x, o stęże-
nia cx,

IQ - prąd detektora die gazu nośnego»
E — stała wychwytu elektronów «definiowana jako

stała reakcji:

^ Ł . - K a . C x • (1*)

Cle małych stężeń C% można napisać wyrażenie na sygnał
detektora:

Д1 » I o KCX (15)

Z powyższego równania nożna wyznaczyć" stałą Ł wprowadzając
znane stężenie składnika C x 1 alersąo odpowiadającą mu zmia-
nę prądu jonizacyjnego .Д1. .

W.E. Wentworth 1 wsp. C+J wykorzysta U detektor wychwytu
elektronów do pomiaru energii powinowactwa elektronowego praż
identyfikacji produktów wychwytu.
Korzystając в równania Arrheniusa w postaci:

-3/2 - 4 ' .
К « Zlt e "L (16)

gdzie: £ - energia wyzwalana prsy forsowania jonu ujemnego,
esyli energia powinowactwa So elektronu,

T - temperatura bezwzględna ga*uf

к - stała Boltzmana,
Z - stałe niezależna od temperatury*

Po Blogarytmowaniu otriymany:
та

In ET3''2 > lsZ — (17)

Znając E powyższych pomiarów stałą К ores wykreślając
In Ш^2 ш f(^(rys« 3) możnB в nachylenia krzywych okreJlid
energię Б огав wartość stałej Z. Praktyczne pomiary wyka-
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Rys. 3 . In ET 3 ' 2 w funkcji 1/T detektora wychwytu
elektronów dla czterochlorku węgla, sajTta— -
lenu i ЪгошоЪепгепа według pracy Wentworth'a
i wsp.



aały, że przebieg powyższych krzywych może ml<?ó różne nachyle-
nie . Związki, die których In K3r'2 rośnie ие warostem tempe-
ratury w procesie wychwytu elektronów ulegają dysocjacji.
Proces odwrotny przypisuje s ię wychwytowi, w którym sformo-
wany zostaje stabilny molekularny jon. Składniki dla których
In ЕГ ' nie zależy od temperatury formują w procesie wychwy-
tu pseudostsbilny jon t który następnie ulega dysocjacji.

Tak więc detektor wychwytu elektronów pozwala na pomia?
stałe j wychwytu, a przyznanym rozkładzie energii elektronów,
na pomiar przekroju czynnego na wychwyt elektronu, energii po-
winowactws do elektronu oraz na identyfikację produktów wych-
wytu.

Pomiar współczynnika przepuszczalności f o l i i polimerowych

Wysoka wykrywalność detektora helowego gasów trwałych
umożliwia wykorzystanie go do poolaru współczynnika przepusz-
czalności (dyfuzji) gazów przez ciała s t a ł e . Rysunek 4 przed-
stawia schemat aparatury pomiarowej przeznaczonej do pomiaru
współczynnika przepuszczalności f o l i i polimerowych. Komora
zawiera badaną f o l i ę . Z jednej strony szczelnie umocowanej
f o l i i doprowadzony jest gas, którego przepuszczalność badano,
z drugiej strony przepływa hel o wysokiej czystości, który
s kolei jest wprowadzony prze* dozownik do układu analityczne-
go chromatografu wyposażonego w detektor helowy. Analizując
i l o ś ć gazu badaeego w helu w funkcji jego eiduienia i tempera-
tury» można wyznaczyó współczynnik przepuszczalności danego
gazu ptrze» f o l i ę . Praktyсsny przykład uzyskanych resultatów
przedstawia rysunek 5 dla f o l i i ęstrofelowej. Interesującym
je e t , że fo l ia taka przepuszcza t len i wodór, a zupełnie nie
przepuszcza azotu.



Rys. 4* Układ pomiarowy prtsepusBozalnoóol genów ргвев folie
polimerowe. F - badana folia, m - manometr, g.b. -
gas badany, Не - wlot helu, D - dooownik, К - kolumna
ohroma.tografioisna, T - termostat, DH - detektor helo-
wy, E - elektrometr, H - rejestrator
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Rys. 5. Przykład przepuszczalności fo l i i estrofolowej
o grubości 0,1 mm dla asotu, tlenu i wodoru
w funkcji ciśnienia tych gazów
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Zakońosenie

W niniejszej pracy podano tylko kilka przykładów wyko-
rzystania detektorów radiojonizacyjnych do pomiarów stałych
fizycznych. Na uwagę sasługuje fakt, że pomiar; łatwo mogą
być wykonane z gazami o wysokiej czystości mimo stosowania
gazów o niskiej czystości. Zastosowanie kolumny chromatogra-
ficznej powoduje, że w eksperymencie biorą udział kolejno
składniki próbki. Wymagania wysokiej czystości dotyesą tylko
gszu nośnego.
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DEFEKTOSKOP RADIOIZOTOPOWY W SYSTEMIE СЛМАС
NA BAZIE WISLODRUTOWEJ KOMORY PROPORCJONALNEJ

INDUSTRIAL DEFECTOSCOPE BASED ON MULTIWIRE
PROPORTIONAL CHAMBER IN CAUAC SYSTEM

P. Brzeski • •

Instytut Elektrotechniki) Zakład Badań Nieniszczącycb

U. Kssubek, J. Mirkowskl, R. Sśaoetin.
Instytut Radioelektroniki Politechniki Warszawskiej,



Streszczenie

W Instytucie Radioelektroniki został opracowany w koope-
racji E Instytutem Elektrotechniki defektoskop do badań nie-
niszczących. Defektoskop ten składa się в następujących
części:

1. detektora promieniowania gamma - wielodrutowej komory
proporcjonalnej в przetwornikiem promieniowania Y~ na
elektrony,

2. układu prEedwzmacniaczy, dołącsonego bezpośrednio do
drutów komory,

3* bloku logiki? zorganizowanej w systemie CAMAC,
4. minikomputera serii lfEBA-300*

PrEesnacseniea defektoskopu jest wykrywanie wad w badanych
prBedmiotach, prseswietlanyoh zewnętrznym źródłem promieniowa-
nia. Użycie minikomputera umożliwia obróbkę danych staaowią-
cych radiologiosny ooras badanego przedmiotu 1 zgromadzonych
w pamięci mascyny po eakończeslu pomiaru. I tek możliwe jest
wyświetlanie BgromadBonego оЪгави przedmiotu ca monitorze te-
lewizyjnym, wyświetlanie dowolnego przekroju obrazu na oscylos-
kopie, wydruk "mapy" pocsąwszy od sedanej liczby impulsów na
drukaroe noeaikowej 1 inne*

The defeotoscope for non-destrućtire testing has been
built st the Institute of Radio»lectronics with* collaboration
with the Electrotechnical Instltifte, Non-destructive Division.
She defectoseope consists of the following parts:

m gamma radiation detector, multlwire proportionei chamber
with jp-e converter, — ~>
preamplifier system^ attached directly; to the chamber
wires, ' ^
logic module of CAUAC philosophy,
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Ч/MERA 300 minicomputer.

The' defectoscope i s used to detect material flaws in tested
objects, irradiated from a internal radiation source. Mini-
computer used enables data processing* The data collected
in minicomputer memory are the radiological image of a tested
object. I t i s possible to display the collected image on
a televis ion monitor, to display any profile of the inage on
a oscil loscope, to print the map of the image on a mosaic
printer. (оомЛЦог )

Резюме не предложено.
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Od chwili skonstruowania pierwszej wielodrutowej komory
proporcjonalnej dla potrzeb fizyki wysokich energii nastąpił
burzliwy rozwój zastosowań tego typu detektora w innych dzie-
dzinach fizyki 1 techniki jądrowej. Opracowano też szereg ty-
pów wielo drut owych komór proporcjonalnych różniących, się roz-
miarami, Ilością 1 konfiguracją eiektrod, rodzajem gazu. Pow-
stało tei wiele elektroniecnych układów odesjtu Informacji
z komory«
Zastosowanie wielodratowej komory proporcjonalnej do celów de-
fektoskopii przemysłowej jest zagadnieniem nowym, w Polsce je-
szcze nieopreoowanyau
Kwestia budowy tego typu defektoskopu była omawiane na Kongre-
sie Badań Nieniszczących - Warszawa, czerwiec 1973 r oraz na
II Sympozjum Elektroniki Jądrowej we Włoszech — Stresa, maj
1975 r.

W Instytucie Radioelektroniki Politechniki Warszawskiej
podjęto pracę nad «budowaniem defektoskopu przemysłowego z wy-
korzystaniem wielodrutowej komory proporcjonalnej jako detek-
tora. Układ odczyta Informacji postanowiono sbedowad w syste-
mie САНЛС 1 w sprzężeniu в minikomputerem HERA-~O2.
Bo zalet tego typu defektoskopu należy ealicsyó:

1. wysoka rozdzielczość powierzchniowa,
2. bieżąca wizualizacja wyników w postaci obraca oscylo-

skopowego,
3. możliwość obróbki sgromadsonej informacji i elimina-

cji, tła, - -
4. obiektywna ocena wady*

gomory wielodratowe dla oelów defelrtjoskopll

W cela zbudowanie odpowiednich ,komór nadających się. do de-
fektoskopii podjęto współpracę ж Instytutem Fizyki Uniwersytetu
Warszawskiego oraz • Instytutem Fizyki i Techniki Jądrowej
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Akademii (rórnicso-Hutnlczej. Został; opracowane 4- konicry;
2 komory przepływowe orar 2 komory zamknięte.
Na rys. 1 1 2 przedstawione są schematycznie komory wieloćru-
towe. Komory przepływowe w czasie pracy przedmuchiwane są sta-
le mieszanką argonu i dwutlenku węgla w proporcji 4:1*
Komory zamknięte napełnione są mieszanką genów: ksenonu, kryp-
tonu i wodór a.

Ze względu na problem SEczelności, komory przepływowe mogą
osiągać większe rozmiary 1 posiadać większą ilość drutów niż
komory zamknięte. Podjęto budowę defektoskopu w oparciu o kc-
mory przepływowe»

Komora przedstawiona aa rys. 1 służy do badania materia-
łów o małym ciężarze właściwym, zbudowana jest z trzech ramek
z laminatu. Ne ramkach druty rozpięte co 1 ma. zajmują powierz-
chnię 20x20 ca2 (200 drutów), średnica drutów wykonanych
z wolframu przeciąganego przez słoto wynosi 50 junu Odległość
między płaszczyznami obu katod wynosi 16 mm. V środku między
nimi znajduje się anoda wykonana również s drutów wolframowych
ale o średnicy 20 pat. Wszystkie druty anodowe są zwarte mię-
dzy sobą 1 wyprowadzone na zewnątrz. Sygnał odbierany в tej
elektrody służy do strobowania elektroniki odbiorczej. Posz-
czególne druty obu katod, są wyprowadzone niezależnie od siebie,
• tym, że są zwarte po dwa sąsiednie. V ten sposób uzyskano
po 100 wyjść в współrzędnych z i у a więc rozdzielczość, wnoszo-
na przez komorę wynosi 2 rau

Napięcie pracy komory przepływowej wynosi 3,5 kV. Przy
tym napięciu amplituda impulsów na drutach katodowych wynosi
ok. 0,3 mir.

Komora przedstawiona aa rys* 2 posiada anelogiczną budowę
s tym, że nad górną katodą wmontowany jest, dopasowany do kon-
strukcji komory przetwornik gemma-elektron, Przetwornik ma
umożliwiać rejestrację w komorze wysokoenergetycznych kwantów»
gamma в typowych źródeł defektoskopowych Cs~137 i Co-60.
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System odczytu

Elektroniczny układ odczytu informecjl i wielodrutowej
koni orу proporcjonalnej zbudowany został w postaci bloku CAMAC
i współpracuje z blokiem sprzężenia (CONTROLLER) z minikorapu-
terem MERA-302.
Schemat blokowy systemu odczytu przedstawiony jest na rys. 3.
Zgodnie ze schematem blokowym możne wyróżnić następujące caęś-
ci funkcjonalne bloku:

- układ multiplexorow stanowiących 1-szy etap kodowanie
adresu współrzędnej,

- układ logiki przeł/.csników, służący do wyboru odpowied-
niej ćwiartki z całego obszaru komory,

- zatrzaski 3 najmłodszych i 4 starszych bitów danej,
- dodatkowa logika, służąca do formowania ostatecznego
adresu a adresów obu współrzędnych»

- logika САЫАС-owska, obejmująca dessyfrat NAF-n (B-adres
bloku, A-adres rejestrów w bloku, F-funkcja), generator
służący do przemiatania multiplexorów*

Impulsy wejściowe są podawane na 12 multiplexorów (12x8=96)
przemiatanaoh przez generator. Generator wytwarza kombinację
trzech impulsów odpowiadających adresom od O do 7 na multiple-
xor ach. W momencie pojawienia się Impulsu na którymkolwiek
z multiplexorow impulsy zegarowe są zatrzaskiwenę w zatrzas-
kach 3 najmłodszych bitów. Jednocześnie numer multiplexors
jest kodowany i zapamiętywany w zatrzaskach 4 najstarszych
bitów. .
Przełącznik wybiera w każdej współrzędnej 48 drutów (z 96) po-
cząwszy od numeru n, 24, 48 (3 pozycje). Dodatkowa pozycje
przełącznika pozwala na zarejestrowanie danych, в całego ob-
szaru komory, z tym, że 2 najbliższej druty są traktowane przez
logikę jako jeden (0-1, 2-3, -.# It
podawany jest na magistralę pod warunkiem koincydencji rejes-

)• Sygnał gotowości bloku

tracji adresu współrzędnej х, у orai
Możliwe jest jeszcze dodatkowe stra
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tors amplitudy (służącym do wyboru właściwej energii impulsów).
Dans padswene są ns maszyny В magistrali pod werunklem deszyf-
racji właściwego NAF-u F (2) A(0).

v ..-_-"•'

Przedwgmaoniacz '"'

Przedwsmacnieez służy do wzmocnienia sygnału z drutu ko-
mory. Sygnał jest zbierany z tzw. drutu Indukcyjnego komory.
Wielkość tego sygnału indukowanego 3est rzędu 0,1 mV—1 mV w za-
leżności od napięcie w komorze i energii kwantów. Próg Badziała-
nia przedwemacniaczs jest ustawiony aa 0,3 mV. Przedwzmacnlacz
jest zbudowany na podwójnym komparatorze typu uA 711. Pierwszy
komparator jest wykorsystany jako wzmacniacz liniowy o wzmoc-
nieniu кц * 100. Drugi komparator stanowi unlwibrator o pro-
gu eadsiałanis 30 mV. Uolwibratoi? wytwarza Impuls dodatni
o szerokości 1,5 us 1 amplitudzie ЗУ*
W celu przesłania Impulsu ns odległość rzędu 10 a zastosowano
na wyjściu tranzystor s otwartym kolektorem. Ze względu na
dużą ilość (31) przedwzmaeaiacsy umieszczonych na jednej płyt-
ce drukowanej, zastosowano specjalne układy filtrujące oraz
ekranowanie między płytkami.

Oprogramowanie ' *
ч

W celu obsługi defektoskopu oraz obróbki danych zebranych
z wielourutowej komory proporcjonalnej dokonano specjalnego
oprogramowania minikomputera MERA-302. Progremy zastały napi-
sane w języku wewnętrznym i umożliwiają:

1. gromadzenie danych w pamięci maszyny,
2. wydruk mapy,
3. wykreślenie zadanego profilu,
4* wyświetlanie sadanego profilu,
5* wydruk danych w postaci liczbowej na drukarce wier-

szowej, odpowiednio profilu lab wszystkich danych,
6. wyprowadzenie danych w posted binarnej na taśmę

perforowaną. '
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Rys. 5» Sohemat blokowy programu obsługa wielodrutoweJ
komory proporcjonalnej;

BLOK WPROWADZEŃ
DANYCH WE1*C«OWVCH

PRZYGOTOWANIE «E3ESTRU
DANYCH I SVSTEMU

i

ł
BLOK WYBORU
RODZAJU PRACY

— - 1 1
ł \ i i ł . • 1

SROM.
DANYCH

WYDRUK
МАРУ

IWYBÓR
(PROFILU

IWVPROWADZENIE
IPROPILU MPiD1

DUtfP
NA Ы

CZYTANIE
DANYCH SPRMJDZEMI



POWCB
SUPPLY

TZS 30

CAM AC OATAWAY

Rys. 6. Zestaw CAMAC do defektoskopu в wlelodrutową komorą
proporojonaIną



Zakończenie

Cały sestaw defektoskopu został opracowany jak juź wspom-
nieliśmy w systemie CAMAC. Wszystkie bloki umożliwiające ob-
sługę defektoskopu oprecowaae zostały w Zakładzie Elektroniki
Jądrowej Isutytutu Radioelektroniki Politechniki Warszawskiej.
W skład zestawu wchodzą następujące urządzenie:

1. minikomputer MERA-3Q0 wraz z perforatorem, czytnikiem
i drukarką iwierszo*%>

2. kaseta CAHAC z zasilaczem i z następującymi blokami:
a) blok sprzężenia (CONTROLLER) typ P11-1O5
b) blok sterowania wyświetlaniem typ P11-529
o) blok odczyta typ P11-569

3*oscyloskop,
4. 200 wzmacniaczy typu M2-1,
5, wielodrutowa komora proporcjonalna 100 x 100.

Aktualnie omówiony zestaw, poddawany jest badaniom mającym na
celu określenie jego parametrów defektoskopowych..



WĄSA IZOTOPOWA 2f DETEKTOREM SCYNTYLACYJHYM
• W GEOMETRII SKROMNEJ

ISOTOPE WEIGHER WITH SCINTILLATION DETECTOR
,- ' IK TRANSMISSION GEOMETRY

ИЗОТОПНЫЕ КОНВЕЕРШВ ВЕСЫ

С СЩНТШШЩЙОББЫИ ДЕТЕКТОРОИ В ТРАНСИИССИОЕНОЙ ГЕОМЕТРИЙ

В. Machaj, W. Antoniak
Instytut Badań Jądrowych, Zakład Х7А, Warssana



Streszczenie

Głowice wagi izotopowej zawiera punktowe źródło pramienio-p
wsnis gaiame 1^Cs iub ?°c0 0 aktywności nie większej ni* 5 aCi,
oraz długi seyntylator plastikowy jeko detektor promieniowania
1 generator tachometrycany jako miernik szybkości taśmy trans-
porters. Pomiar ilości materiału na taśmie transportera odby-
wa się metodą osłabiania promieniowania gamma w geometrii
transmisyjnej. Sygnał pochodzący od promieniowania gemma jest
linearysowany a następnie mnożony prsez szybkość taśmy trans-
portera, dając na wyjściu okłada mnożącego sygjiał proporcjo-
nalny do masy materiału przesyłanego taśmociągiem* Dokładność
ważenia materiału nie gorąca niż 2*. Szerokość taśmy trans-
porters 30 - 180 cm»

Summary

Measuring head of isotope conveyor belt weigher contains
gamma radiation source 'Cs or Co harlng actlTity less than
5 mCi, long plastic sointilletor as a radiation detector and
tachometer as a belt speed sensor. Measurement of Instanta-
neous belt loading la based on the principle of radiation at—
tenuation In transmission geometry* Electronic signal origi-
nated by gemma radiation is first linearised and then autltlp-
lied by signal whloh is proportional to belt speed, thus gi-
ring at the multiplier output signal which. Is proportional
to the mass being oonreyed. Mass weighing accuracy is not
worse than 256. Belt width of соптеуог belt 30 - 180 om. ' O}.f;{J
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Измерительная головка ховвеерных весов имеет пунктирный
источник гамма-излучения CS-137 или Со-бО активностью ^омки,
длинный пластический ециняыиятор в качестве детектора излучения
и тахометрическнй генератор в качестве измерителя скорости ленты.
Измерение количества нагрузки ленты основано на принципе ослабле-
ния излучения гамма в трансмиссионной геометрии. Сигнал походя-
щий от излучения гамма линеаризирован и потом умножен на скорость
ленты, подавая на выходе множащего устройства сигнал пропор-
циональный массе нагрузки. Точность взвешивания материала •£ 2%.
Ширина ленты ленты конвеераых весов 30-180 см.
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Wprowedgenle

Wzrastające potrseby ważenie materiałów przesyłanych przy

porno oy taśmociągów, różna wymagane dokładność ważenia, orać

różne warunki środowiskowe pracy, spowodowały opracowanie sze-

regu rodsajów wag taśmociągowych* Stosowane obecnie wagi taś-

mociągowe podzielić można na trzy sesądnieее grupy:, wagi me*

chanlczne, wagi elektro-mechaniczne 1 wsgi isotopowe.

Do najszerzej stosowanych zaliczyć* należy wagi elektro-

meohanicEEie i izotopowe* Wagi mechaniczne ecskolwiek dokładne,

ве względu na wrażliwość na brudf kurs i korozję, oraz bardziej

kłopotliwą konserwację, stosowane są rzadziej*

W£»3i elektro-aeohanicsne dokonują ważenia materiału рггев

pomiar nacisku wybranego odcinka taśmociągu na rolki, przy

czym wartość nacisku mierzona Jest na drodse elektrycznej.

Wynik ważenia Jest niesaieżay od- roasaja naterio?.». 5e wynik

ważenia wpływa natomiast naciąg taśmy transportera esy nierów-

nomlernoćć ułożenia rolek* Dla sapemlenia prawidłowej pracy

waga wymaga horycontalnego ułożenia taśmociągu* solidnej beto-

nowej podstawy* oras dość csęstej konserwacji wagi sscsegtflnle

w warunkach zajjylenia i brudu. Dokładność wagi ełelrtromecha-

nloznej wg praoy ^1Д porównywalna Jest s dokładnością wsgi

izotopowej, 4.

Waga isotopowa należy do najmniej wrażliwych na ciężki*

warunki środowiskowe, oraz do najbardziej niezawodnych* Według

badań prowadzonych w Anglii £2^ dokładność ważenia wag izoto-

powych zawiera się w granicach 0,36* — 3,256 zależnie od granu-

lacji 1 rodzaju materiału, oo w wielu przypadkach Jest dokład-

nością zadawalającą* Ieh dodatkową zaletą to prostota montażu

nie wymagająca modyfikacji istniejących taśmociągów, oraz łat-

wość konserwacji. Waga izotopowa pracuje równie dobrze przy

taśmociągach biegnących horyzontalnie jak i pod pewnym kątem

n stosunku do poziomu. Brak ruchomych mechanizmów czyni Ją

SECzególnle przydatną do ważenia materiałów w ciężkich warun-

kach środowiskowych z dużą niezawodnością pracy.



.ażnlejsze sagadnienia głowicy pomiarowe1

7/ażenle materiału U na taśmie transportera równoważne
jest obliczania całki:

J-.Ć
0"

gdzie ш jest masą materiału spoczywającą na elementarnym
odcinku transportera. Zauważając,te szybkość taśmy transpor
tera wyraża się jako т » dl/dt, wyrażenie na całkowitą masę
materiału rf może byr przepisane w pcstscl:

U « ] a.Y-dt
О

Waga taśmociągowa musi satem dokonywać pomiaru masy materiału
na elementarnym odcinku taśmy transportera, zwanej także chwi-
lowym obciążeniem taśmy transportera, pomiaru szybkości taśmy
transportera, oraz dokonywać obróbki obu tych wielkości, tzn.
dokonywać Ich mnożenia 1 całkowania.

Pomiar szybkości taśmy transportera nie nastręcza więk-
szych trudności i w omawianym przypadku dokonuje się go przy
pomocy impulsowego generatora tachometrycznego sprzężonego
mechanicznie z taśmą transportera. Poważnym natomiast proble-
mem jest pomiar chwilowego obciążenie taśmy transportera, któ-
remu poświęcone zostanie nieco więcej uwagi.

Geometria pomiaru

Do pomiaru chwilowego obciążenia taśmy transportera, wy-
korzystuje się w głowicy wagi izotopowej zjawisko rozpraszania
promieniowanie £3^ lub osłabiania promieniowania £4, 5j. Wadą
wagi opartej na wykorzystaniu rozpraszania promieniowania jest
gwałtowne zakrzywienie krzywej szybkości liczenia Impulsów
w funkcji obciążenia t8Śmy transportera dla obciążeń powyżej
100 kg/m. Ogranicza to sakres stosowalności wagi do małych
obciążeń. Zjawiska tego nie wykazuje skrośna geometria pomis-
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ru, taką też geometrię pomiaru przyjęto w omawianej wadze»

Transmisyjną geometrię pomiaru realizować możne r dwa
wersjach: z liniowym lub punktowym źródłem promieniowanie,
eras wspólnym dla obu przypadków liniowym detektorem promie-
niowania. Liniowe fródło promieniowania zapewnia mniejsze
różnice mocy dawki ne powierzchni detektora aniżeli ńróalo
punktowe, jest sa to droższe, ores bardziej kłopotliwa jest
osłona takiego źródła. Nierównomierność moc; dawki i tak
w obu przypadkach jest zbyt duża i wymaga dodstkowej kompen-
sacji. Zdecydowano więc stosować jedno punktowe źródło pro-
mieniowania.

Jako detektor promieniowania jonizującego nożna stosować
szereg komór jonlzeoyjnyob. lub liczników GM uformowanych w pos-
tać detektora liniowego, wsględnie pojedyncsą sondę scyntylę-
cyjną. Kino wysokiej stabilności oraz odporności mechanicznej
komór jonizacyjnych i licsników GMf Ich poważną wadą to niska
wydajność detekcji, co prowadzi do dużych aktywności źródeł
promieniowania. Dodatkową wadą takiego łączenie szeregu komór
lub licsnlków se sobą, to trudność w «auważeaiu uszkodzenia
gdy tylko jeden в licsników etaje się alesprawcy, oras swiąea-
ne E/tya błędy ważenia. Pojedyncsą sonda ecyntylacyjna wyka-
zuje pod tym wssględea prsewagę. Zapewnia ona o około 2 rsędy
wyższą wydajność detekcji, promieslowanla w stosunku do detek-
torów gazowych. Opracowane układy- autonatycsnej regulscjl
wzmocnienia są w etanie sapewnić sadewa!8jąeą stabilność precy
sondy. Same saś soyntylatory oras współczesne fotopowielacse,
które z powodzeniem stosowane są nawet m rakietacb kosmicznych,
są wystarczająco odporne aa występujące w warunkach przemysło-
wych wibraoje 1 udary mechaniczne. Względy te ssdecydowały,
że w omawianej wadse sastosowano sondę soyntylacyjną.

Charakterystyka cgułoścl detektora

W praktyce struga ważonego materiału może przemieszcBać*
się w poprzek na boki taśmy transportera. Przemieszczanie się
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materiału spowoduje biedne zmiany szybkości liczenia impulsów
ns skutek:

— wspomnianej nie jednorodności mocy dawki promieniowania
padającego ве źródła punktowego,

- niejednakowej czułości detekcji detektora wywołanej kątem
padanie fotonów gamma, a głównie na skutek osłabiania świat-
ła scyntylacjl przez ośrodek soyntylatora.

Efektem osłabiania światła scyntalcji wzbudzonych w róż-
nych, odcinkach soyntyletora położonych bliżej lub dalej od fo-
tokatody fotopowlelecsa jest różny kształt rejestrowanego widma
promieniowania, petrz rys. 1. Przemieszczanie się materiału
na boki taśmy transportera powoduje przesłanianie różnych częś-
ci scyntylótora 1 niejednakową szybkość liczenia impulsów powy-
żej określonego progu dyskryminacji.

Błąd wywołany wspomnianymi efektami na skutek przemiesz-
czania się strugi materiału jest skutecznie kompensowany pray
pomocy dodatkowych ebscrbentów Fe promieniowania, rys. 2.
Na rysunku tym przedstawiono zalsżność błędu .wywołanego prze-
mieszczaniem się strugi materiału ze. środka taśmy na beki
o + 1С cm w funkcji obciążenia taśmy transportera. Bł-dy wy-
kreślono dla trzech przypadków: -i) charakterystyka czułości
detektora nie formowane, 2) płaska charakterystyka czułości
oraz 3) czułość detektora zmniejszona przy jego końcaen. Naj-
mniejsze błędy wykazała głowica pomiarowa wyposażona w dete-
ktor o płaskiej charakterystyce ceułpści. Kryterium doboru
grubości dodetkowych absorbentów Pe dla płaskiej charakterys-
tyki czułości było uzyskanie jednakowej szybkości liczenia im-
pulsów gdy próbkę kontrolną (Fe t 20 mm, szer* 130 mm.) przesu-
wano wzdłuż detektora, a taśma transportera razem г materiałem
była usunięta. Kryterium zaś doboru grubości absorbentów dla
charakterystyki o umniejszonej czułości przy końcach detektora
było uzyskanie jednekowej szybkości liczenia impulsów prsy
przesuwaniu próbki kontrolnej (Al 0 50 mm) po powierachni stru-
gi materiału, przy 3/4 maksymalnego obciążenia taśmy transpor-
tera*
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Rye. 1. Widno różniczkowe rejestrowanego promie-
niowania padającego na scyntylator w rdżnei od-
ległości 2 od fotokatody
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С*"*' ЮО 2ОО obagżemi

•20

ctoetatkowe
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Bye. 2. Błąd wywołany przemieszczaniem się strugi
materiału o +10 cm w stronę fotopowielacza 1 -10 cm
v stronę przeciwną do fotopowielacza w funkcji ob-
ciążenia taśmy transportera» A - charakter, czułoś-
ci detekt. nie formowana, В - czułość detektora
Etmiejszona przy końcach, С - płaska charakterystyka
czułości detektora
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Energia źródła promieniowanie

Eksponencjalny (nieliniowy) charakter osłabiania promie-
niowanie jonizującego w funkcji grubości warstwy materiału po-
woduje, że część materiału przeniesiona ze środka strugi gdzie
warstws jest gruba na brzeg strugi, gdzie, warstwa jest des-
ka, lub na odwrót wywołuje zmiany szybkości liczenia impulsów
i błędy. Przenoszenie części materiału ze środka na brzeg
strugi lub odwrotnie jest równoznaczne zmianie profilu strugi
materiału 1 ma miejsce w praktyce. Zmniejszenie wielkości
tych błędów można uzyskać przez stosowanie źródła promieniowa-
nia o wyższej energii.
m . -- -....

Ha rys. 3 przedstawiono zależność błędu wywołanego defor-
macją profilu strugi materiału w funkcji obciążenia tsśmy
transportera dla źródła 'Св i Co. W czasie pomiarów prób-
kę poddawano 10% deformacji profilu strugi zdefiniowanej przez:

x - x„

s ioe

x Q - szerokość strugi materiału u podstawy wzdłuż łuku taśm;
dla standardowego profilu materiału,'

x - szerokość strugi materiału dla profilu zdeformowanego*

Z wykresu wynika, że dla,obciążeń taśmy transportera większych
niż około 100 kg/m (grubość warstwy materiału w środku taśmy
transportera około 20 g/cm — pomiary przy pomocy piasku),
winno stosować się źródło Co, jeśli zachodzi obawa zmian
profilu przez materiał ważony. ¥ pozostałych przypadkach,
za wyjątkiem bardzo dużych obciążeń taśmy transportera, ze
względu na okres półrozpadu, oraz związany z nim błąd pomiaru
należy stosować źródło 'Cs.

Nie liniowość krzywych kalibr80.TJnych

Ha rys* 4 przedstawiono krzywe kalibracyjne głowicy,
tan. krzywe szybkości liczenia impulsów w funkcji obciążenia
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Spt'efrżenie
Struci

jp/oszcxenti
tt'rugi

60 CO *"Cs

3. Błąd wywołany deformacja profilu strugi
materiału o + 10Й w funkcji obeięienis taśmy
transportera* A - dla źródła 13'Сн, В - d:ia źró-
dła 6°Co
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во аа яо мв /w»

Rys. 4* Krzywe kalibracyjne głowicy wagi dla różnych
materiałów: A - piasek, p • 1,6 g/ювЗ, В - węgiel dro-
bny, d 4 5 cm, p « 0,72.g/cm3, С - węgiel gruby, d ^
4 15 cm, p« 0,67 g/сшЗ, D - miał węglowy, d i 5 mm,
p * 0,8 g/esr, Б - maea aglomeraeyjna, d ć 5 ma,
p » 2,0 g/em3
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taśmy transporters dla węgla kamiennego o trsech różnych granu-
lacjach, piasku 1 nssy aglomeracyjnęj, zmierzone na modelu
głowioy wagi zawierającej źródło Л^'Сз. Zwraca uwagę duża
liniowość krzywych kalibracyjnych, znacznie większa niż moż-
naby tego oczekiwać na podstawie snssei sależnoścl osłabiania
promieniowania jonlcującego:

В - współczynnik narastanie,
I - intensywność promieniowania bes materiału,
u - masowy współczynnik osłabianie,
d - grubość warstwy materiału,
J? - ciężar usypowy materiału.

Powodowane jest to głównie tym, że вв wsrostem obciążenia taś-
my transportera rośnie szerokość cienia rsucanego przee stru-
gę materiału na detektor* Grubośó saś warstwy materiału roś-
nie wolniej niż obciążenie taśmy.

całkowa kreywych kalibracyjnycb. sdefiniowa-
na Jeko:

Ли
ДН « • 100

•

Д ш - maksymalne odstępstwo od prostej, wyrażone w kg/m, prse-
. chodzącej przez początek i koniec krzywej kalibracyjnej,

ш - maksymalne obciążenie taśmy transportera (końcowy punkt
krzywej kalibracyjnej) ,

wynosi:

A N « 2,25t dla węgla kamiennego, ш * 120 kg/m,
Ą.H M T% dla piasku, в * 200 kg/m.

Mimo, że nieliniowość krzywych kalibrecyjnych cle Jest duża,
niemniej celem uzyskania wysokiej dokładności ważenie materia-
łu wymagana jest Ich linearyzacja.

12?



ScaeBst blokowy i dsne techniczne

Scnercat blokowy wsgi izotopowej uwzględniający poruszone
zagadnienie, ores prezentujący zsseaą obróbki sygnału ssleżne-
go od chwilowego obciążenie teśrcy transporters, oraz sygnału
proporcjonalnego do szybkości taśay transportera, przedstawię
rys. Г .

W skład głowicy wchodzi punktowe źródło promieniowania
Cs lub Co umieszczone nad taśmą transportera, liniowy de-

tektor umieszczony pod taśmą transportera, oraz impulsowy ge-
nerator tachometryczny sprzężony mechanicznie z =̂śmą trens-
portera. Rozwiązanie konstrukcyjne głowicy wagi przewiduje
5 wykonań dla różnych szerokości tsśmy transportera, s nisnc-
wicie: 30—60 cm, 60-90 cm, 90—120 cm, 120-150 cm oraz
150-180 om. Aktywność źródła punktowego 4:5 mCl« Detektor
promieniowanie składa się ze scyntylstora plastikowego o śred-
nicy 0 50 mm i długości równej w przybliżeniu największej sze-
rokości taśmy transportera (w danym wykonaniu}, oraz fptopowie-
lacze EMI-9656B. Przy pomocy dodatkowych absorbentót? Fe for-
mowana jest płaska charakterystyka czułości detektora.

Fotopowielac» pracuje w układzie impulsowym. Impulsy
z wyjścia fotopowielacza po wzmocnieniu są dyskryminowane,
normalizowane 1 przesyłane kablem na odległość około 100 m
do bloku obróbki sygnału. Układ automatycznej regulacji wzmoc-
nienia utrzymuje stałe wzmocnienie fotopowielacaa przez zmianę
napięcie anodowego £6^» ,'VJ integratorze I impulsy zamienione
zostają ns napięcie stałe proporcjonalne do szybkości liczenia
impulsów. Ns- wyjściu układu linearyzacjl napięcie stałe zmie-
nia się liniowo w funkcji obciążenia taśray transportera.
W układzie mnożenia X dokonuje się mnożenia sygnału proporcjo-
nalnego do szybkości taśmy tran3por
żenię taśmy transportera. W układa

:era i do chwilowego obcią-

:e sumującym ^E dokonuje

się sumowania chwilowych (elementarnych) Ilości mas materiału

w dowolnie długim czasie ważenia. JDo wyjścia układu lineary-

васji podłączony jest miernik obciążenie taśmy transportera.
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Rys. 5. Schemat blokowy wagi izotopowejt 1) punktowe źródło w pojemniku Pb, 2) materiał
ważony, 3) ecyntylator plastikowy, 4) dodatkowy absorbent Pe kształtowania charakterys-
tyki detektora. PP - fotopowielacz, W - wzmacniacz impulsowy, 0 - dyskryminator, ZWN -
zasilacz wye. nap., ARW - układ autom. reg. wzmocnienia, I - integrator, Ł - układ 11-
nearyzaoji, X - układ mnożący, E - układ sumowania, T - generator tachometryczny, OT -
wskaźnik chwilowego obciążenia taómy transportera
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Ważciejsss parametry wagi iaotcpowej są następujące:

- Szybkość liosenis impulsów:
(pasts tsśna transportera)

- Tło (źródło zamknięte):
- Precysja ważenia:
- _<L-i:>8dr5csć ważenia;
- Szerokość taśay transportera:

- Ssybkość teśby transportera:
- Moc dawki na powierzchni pojemu,
- Moc dswki ns powierzchni taśmy;
- Odczyt masy materiału:
- Temperatura otoczenia

a) głowica pomiarowe:
b) blok obróbki sygnału:

- Wilgotność względna otoczenia:
- Konstrukcja głowicy:

ok. 20.000 imp/s
źródło 1 3 7 C s , 2 mCi,
scynt. fi 5x120 ca
ok. 150 sbp/8
^0,556
<2,0*

30-180 ca w pięciu poó-
zakressca
1 - 5 m/e
<10 mrem/h
^ t mreo/h

numerator 6 cyfrowy

-15°C - +45°C
+5°C - +45°C
80S6/20°C
bryegosisczelna w kształ-
Ole Utery С

,7agę wyposażono ponadto w szereg udogodnień takich jak
sumowanie lub odejmowanie wskasań. masy materiału, odczyt masy
co C,1 t lub co 1 t, sygnalisację odważonej porcji materiału
i wyjście analogowe do rejestracji chwilowego obciążenia tać-
my transportera, Rozwiązanie wagi przewiduje możliwość szyb-
kiej rekalibracji przy pomocy płytki ręka librасуjnej wbadoi
nej do głowicy.
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