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Sammanfattning

Projektet omfattar utredningar och beskrivningar inom de två delprojekten:

1. Detektorsystem
2. Givarsystem

Det första delprojektet omfattar en inventering av a) möjligheterna att
utnyttja små enkla komponenter som detektorer för joniserande strålning
och b) metoder och komponenter för strålfältsavbildande system, bl a
baserade på positionskänsliga detektorer. Utredningen har resulterat 1
a) en rekommendation att närmare undersöka möjligheterna att använda viss?
nyutvecklade komponenter och i b) en vidareutveckling av ett "avbildande"
system för stendetektering i virke, som utnyttjats inom ett annat projekt.

Det andra delprojektet omfattar tillämpning av isotopexciterad röntgen-
fluorescens för analys av från maskindelar bortslitet material. En analys-
utrustning har byggts upp och vissa provmätningar utförts. Inventeringen
av tänkbar metodik för fortlöpande slitagekontroll med möjligheterjtt
förutsäga och förhindra haverier har resulterat 1 en rekommendation till
experimentella undersökningar, där Idéer som rHr inverkan av slitage-
partiklarnas form följs upp. I förlängningen finns möjligheter till ut-
veckling av en fältmässig utrustning för driftkontroll.



Inledning

Det finns ett ständigt behov att ni utanför de väletablerade provnings-
metodernas prestanda till följd av att kvalitetskraven, eller ibland
kraven på kvalitetsangivelserna, skärps, inte minst på grund av de allt
större ekonomiska konsekvenser ett haveri medför, ökad mät- och provnings-
snabbhet krävs, nya material tas i bruk, material och komponenter anvärds
i nya omgivningar, där nya påfrestningar möter eller där gängse provnings-
metoder slår slint.

Isotoptekniska metoder, både i form av instrument och spårämnen, har sedan
länge haft tillämpning inom provningstekniken. Som exempel kan nämnas
gammaradiografi, radiometrisk materialprovning, täthetskontroll och lack-
sökning och spricksökning.

På senare tid har emellertid utvecklingen inom framför allt haivledarteknik,
elektronik och optoelektronik skapat förutsättning för ett ökat utnyttjande
av isotopmetoder inom provnings- och tillförlitlighetstekniken.

FBreiiggande arbete utgör en inventering av tillgängliga komponenter och
metoder upDdelac! i två delprojekt:

1. Detektorsystem, där a) små enkla komponenter används som detektorer
för joniserande strålning oci b) stråifäitsavbiidande system kan byggas upp,
bl a baserade på positionskänsliga detektorer.

2. Givarsystem baserade på röntgenfluorescensanalytisk bestämning av
kritiska haltvärden.



Detektorsystemen enligt det första delprojektet är av betydelse i kombi-
nation med strålkällor i givare av olika slag, exempelvis för kontroll av
läge, avstånd, nivå etc, för "filmlös" radiografering och för direkt
visuell presentation av fördelningen av ett radioaktivt spårämne vid t ex
autoradiografering och sprickdetektering.

Det andra delprojektet omfattar tillämpning av isotopexciterad röntgen-
fluorescansanalys för slitagekontroll genom analys av material som slits
från komponenter i konstruktionen eller från speciella slitkroppar. Genom
förtlöpande kontroll är det möjligt att observera när onormala drifts-
situationer uppstår i den mån de ger UDphov till signifikanta kritiska
halter eller mängder. Slitagekontroll är av betydelse för att förhindra
haverier t ex till följd av skärninq av maskindelar. Analystekniken kan
också användas för övervakning och bestämning av kritiska halter av tung-
metaller i industriavlopp.

Båda delprojekten har omfattat litteratursammanställningar, kontakter med
högskoleinstitutioner och företag inom halvledarteknik och provnii.gs- och
kontrollverksamhet, samt experimentellt arbete, huvudsakligen inom röntgen-
fluorescensanaiystekni k.

Delprojekt 1: Detektorsystem

3 ) Små_enkXa_komgonenter^som_dctoktgrer

Vid inventering av komponenter som är kommersiellt tillgängliga eller
under utveckling och som är avsedda för detektorer för mätning av y~ och
röntgenstrålning har en del intressant material framkommit. En samman-
ställning (med hänvisning till litteraturen) över de vanligast förekommande
och några av de nyutveckiado detektortyperna redovisas i tabell 1 nedan.
Engelska termer har använts f'6r samstämmighet med referenserna.
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ISOTOPGIVARE OCH STRALNHKSDETEKTOREt I HOT' PROVNINGS- OCH TILLRffiLITLIGHETS-
TEKNIK - ETT IDÉPROJEKT

Rapport för perioden 1975-10-01—1975-09-30

(Projektledare tekn l«c Roland Christell)

Sammanfattning

Projektet omfattar utredningar och beskrivningar inoa de tvi delprojekten:

1. Detektorsystec
2. Givarsysten

Det första delprojektet omfattar en inventering av a) Möjligheterna att
utiiyttja små enkla komponenter SOM detektorer för joniserande strålning
och b) Metoder och koMponenter för strålfältsavbildande systeM, bl a
baserade på positionskänsliga detektorer. Utredningen har resulterat i
a) en rekommendation att närmre undersöka Möjligheterna att använda vissa
nyutveckiade komponenter och i b) en vidareutveckling av ett "avbildande"
system fcr stendetektering 1 virke, SOM utnyttjats inom ett annat projekt.

Det andra delprojektet oafattar tillämpning ev isotopexciterad röntgen-
fluorescens för analys av från oa<?:indelar bortslitet Material. En analys-
utrustning har byggts upp och vissa provmätningar utförts. Inventeringen
av tänkbar metodik för fortlöpande slitagekontroll Med Möjligheter att
frfr-j?sä«ja och förhindra haverier har resulterat 1 en rekommendation till
experimentella undersökningar, ds> idéer som rör inverkan av slitage-
partiklamas f o m följs upp. I förlängningen finns Möjligheter till ut-
veckling av en fältmässig utrustning för driftkontroll.



Inledning

Det finns ett ständigt behov att nå utanför de väletablerade provnings-
metodernas prestanda till följd av att kvalitetskraven, eller ibland
kraven på kvalitetsangivelserna, skärps, inte minst på grund av de allt
större ekonomiska konsekvenser ett haveri medför, ökad mät- och provnings-
snabbhet krävs, nya material tas i bruk, material och komponenter används
i nya omgivningar, där nya påfrestningar möter eller där gängse provnings-
metoder slår slint.

Isotoptekniska metoder, både i fora av instrument och spårämnen, har sedan
länge haft tillämpning inom provningstekniken. Som exempel kan nämnas
gammaradiografi, radiometrisk materialprovning, täthetskontroll och lack-
sökning och spricksökning.

På senare tid har emellertid utvecklingen inom framför allt halvledarteknik,
elektronik och optoeiektronik skapat förutsättning för ett ökat utnyttjande
av isotopmetoder inom provnings- och tillförlitlighetstekniken.

Föreliggande arbete utgör en inventering av tillgängliga komponenter och
metoder upodclad i två delprojekt:

1. Oetektorsystan, där a) små enkla komponenter används som detektorer
för joniserande strålning och b) stråifåltsavbildande system kan byggas upp,
bl a baserade på positionskänsliga detektorer.

2. Givarsystem baserade på röntgenfluorescensanalytisk bestämning av
kritiska haltvärden.



Oetektorsystemen enligt det första delprojektet är av betydelse i kombi-
nation med strålkällor i givare av olika slag, exempelvis for kontroll av
läge, avstånd, nivå etc, för "filmlös" radiografering och för direkt
visuell presentation av rördelningen av ett radioaktivt spårämne vid t ex
autoradiografering och sprickdetektering.

Det andra delorojektet omfattar tillämpning av isotopexciterad röntgen-
fluoresc^nsanalys för sii tagekontroll genom analys av material som slits
från komponenter i konstruktionen eller från speciella slitkroppar. Genom
förtlöpande kontroll är det möjligt att observera när onormala drifts-
situationer uppstår i den mån de ger upphov till signifikanta kritiska
halter eller mängder. Slitagekontroll är av betydelse för att förhindra
haverier t ex till följd av skäminq av maskindelar. Analystekniken kan
också användas för övervakning och bestämning av kritiska halter av tung-
metaller i industriavlopp.

Båda delprojekten har omfattat litteratursammanställningar, kontakter med
högskoleinstitutioner och företag inom halvledarteknik och provnings- och
kontrollverksamhet, samt experimentellt arbete, huvudsakligen inom röntgen-
fluorescensanalystekni k.

Delprojekt 1: Detektorsystem

a)

Vid inventering av komponenter som är kommersiellt tillgängliga eller
under utveckling och som är avsedda för detektorer för mätning av y- och
röntgenstrålning har en del intressant material framkommit. En samman-
ställning (med hänvisning till litteraturen) över de vanligast förekommande
och några av de nyutvecklade detektortyperna redovisas i tabell 1 nedan.
Engelska termer har använts for samst^ownighet med referenserna.



Tabon T.

Type of Density Total abs coeff Relative Energy resolution Decay Signal
detector q/cm3 cm"1 efficiency FV HM in keV time V/'leV

122keV 1.33MeV (1.33 ;<eV) 5.9keV 122keV 1.33MeV ns

1 2 3 4 5 6 7 8 9

l i I (T l ) 3 . 7 U / 31 2 ' C.18*2' 100 3 20 100 25Ou ; 0 .5 l e ;

75 x 75 mm

Plastic NE 111 LO*1* 0.16 0.06 24 60^7^ 1.7^^

Liquid NE 224 0.9^^ 0.15 0.05 35 60^7^ 2.6^^

BGO 7 . 1 ^ 2 ^ 3 0 ^ 2 ^ 0 . 4 5 ^ 2 ^ 270 3 5 ^ ) 1 5 0 ^ 2 ^ 300^ 2 ^

Ionization 4.5 15 10*
chamber

*91 tube 1 105

Sc(Li)8Ocm3 5.3 2^5^ 0.18^5^ 12 2.5(
coaxial well

Si(Li) « 10 x 2.4 0.3(s) 0.15(s) 0.18(u)0.5
5 mm -183°C

CdTe(Cl) 6.2 8(s) 0.20(s) 1.5(s) 8.5(s)

* 10 x 2 mm

Anm. Do små siffrorna inom parentes är litteraturhänvisningar.

.(s)



Kolumn 1 anger densiteten i g/c«3.

Kolumn 2 och 3 ancjer den totala absorptionskoefficienten per cm får y-
strålning av energin 122 keV reso 1,33 H?v.

Kolumn 4 anger effektiviteten relativt en * 75 x 75 mm Wal(Tl) scintiila-
tionsdetektor. Vid bestämningen används ep Co-60 strålkälla c' 25 cm
avstånd från detektom och arean under 1,33 »feV fototoi.*«n jämförs för resp
detektor.

Kolumn 5, 6 och 7 anger energiupplösningen som fototoppens bredd i keV
mätt vid halva höjden av toppen för 5,9 teV, 122 koV resp 1,33 -cV.

Kolumn 8 ancpr lyskonstanten fir scintillaticrsdetektorer och dödtiden för
övriga detektorer.

Kolumn 9 anger den ungefärliga pulshvjden från detéktorn i volt per MeV.
(Scintillationsdetektorerna inkluderar en fotomultiplikator med t 106 gqr
förstärkning).

Ur sammanställningen framgår att en nyutvecklad vismutgermaniumoxid-kristall
(BGO) har en på grund av den höga densiteten hög effektivitet och att enerci-
upplösningen är jämförbar med NaI(TI)-kristallens. BGO-kristallcn bör med
fördel kunna användas vid tillämpningar där små detektorer av olika anled-
niniar är önskvärda. Den finns kommersiellt tillgänglig (2).

En annan intressant detektor består av halogendopad kadnriumtellurid (CdTe)
(5). Denna dotGktor framställs genomtiepnini av CdTe-kristallen med klor.
Dotcktorn arbetar som en halvledardetaktor. På grund av den relativt höga
densiteten kan detektorer nid ondist några mm:s tjocklek användas för
dotektering av y- och röntgenstrålning. Detoktorspänningen verkar också
vara av moderat storleksordning, nämligen 5 - 150 V. Energiupplösningen
är något bättre än för en motsvarande NaI(Tl)-detektor. En ytterligare för-
del med CdTa-detektorn är att don kan användas i rumstemperatur.

Den befinner sig f n under utveckling och det verkar som om vissa problem
Återstår att lösa, bl a sammanhängandG med polarisationsfenomen.

CdTo-detektorn kan förväntas bli mycket använder för medicinska till-
Iämpninfj3r samt för portable små battaridrivna instrument, t <••/. ffir
oersondosimotri.



Eftersom an viktiq detektortyp byq<N»r på scintillation, dvs ljusutsindnini,

inventeringen också owfUtat fotcnultiplikatorer och ljusdetektorer.

Po viktigaste dsta för nhnrs konventionalIn resp néqri nyutvecklade

fotomultiDlik^torer finns saimanställda i tafx-il 2 nedan. Där finns också

jämförelsedata för två tyosr av ljusdatektoror.

Tabell 2.

Type of photo-
•ultiDlior or
photocell

Cathode

Dian Sensitivity
Gain Dark- Rise Electron fenufact.

current tine transit
tiac
nsnfl ns

XP 2020

r*I 9524

32 50

23 SO

108 50 1.8 47 Philips

2.5O06 1.5 15 70 EHI

VPM-192M

CPE'!

BPY 70

PIN -25

20 500

20 W

20 10" 1

14 4-103 1

10

IO* 10*

3-103 50

2.5

Varian

Telefunken

Saven AB

XP 2020 och EMI 9524 är två fotonultioiikatorer med typiska data for använd-

ning i olika Y- och r^tnenstrSlnin'jsdetektorer. VP--192M är on robust foto-

multiplikator mod en faAs fotoH^tod med ca 5 ggr större känslighet än de

nyssnämnda.

En intressant nyutvecklino beskriven av bl a Bateman och Apsimon 1976 i

"uclear Instruments and "ethods (8) är en elektronmultiplikator kallad CPEM.

OS den koranor i produktion kan don på grund av sin snabbhet och ringa stor-

lok förväntas b l i mycket användbar som dstektorkomponent.

70 är ött kisel-NP-fotoelcsnent (solcell) och ?V -25 är en kisel-

Schottky-barriär-fotocel^. Dessa tyo-?r är känsligast frtr ljus mad våglängder

omkring 800-900 nm, medan do vanli^a?te se intillatonviateri al en lämnar ljus



mc?d 400 nn våglängd. Med ca 1O3 gqr förstärkning skulle man visserligen
uonnå samma känslighet som med fotomultiolikatorer, me!? den höna mörk-
strömmen medför att mar? endast skulle kunna använda en sådan detektortyp
vid mycket hö?a y- ellsr rir.tgenstrålniftnsnivåer.

b) Strå If^

Strålfiltsavbildande system är intressanta för tiliämpninqsfali av typ

- Radiorirafi med direkt visuell inspektion av radiogrammet, exempelvis i
samband med översyn av bärande konstruktioner i flygplan och vägfordon,
för kontrtll av dragkrokar för fordonssläp 3tc.

- Direkt visuell presentation av fördelningen av ett radioaktivt material
i en yta (som ersättnina for autoradiografisk registrering) t ex i samband
med metallurgiska undersöknignar av stelningsförlopp.

- Direkt visuell presentation av fördalninnen av en radioaktiv gaspenetrant
(i första hand 85Kr) i en yta i avsikt ?tt kartlägga förekomsten av sprickor,
speciellt mikrosprickor, i olika cbjekt, där ett eventuellt brott skulle
få allvarliga konsekvenser.

Mycket arbete har lagts ned på att komplettera fl ler- ersätta radiograferings-
film med bildskärmar, från gamla tyner av fluorescensskärmar till opto-
elektroniska system som utnyttjar bildförstärkare och TV-teknik. Mycket
arbete utförs också fortlöpande inom området. Ett besvärligt problem är
att såväl TV-kamerarör som bildförstärkare har låg verkningsgrad för
röntgen- och y-strålning, ett annat allvarligt problem är den jämfört mad
film dåliga upplösningsförnriaan. Den stora fördelon är givetvis systemens
snabbhet.

De elektroniska direktavbildande detektorsystemen är uppbyggda av kolli-
matorer, scintillatorer, bildfdrstärkare, ljusledare och TV-kamerarör med
extremt hög ljuskänslighet. Högkänsliga kameror är av stor betydelse inom
militär- och rymdteknik samt medicinsk teknik, varför en stor mängd litte-
ratur återfinns inom dessa teknikområden. Ett intressant kamerarör är SEC-
vidikonen (SEC = Secondary Electron Conduction) som har en ljusintegrerande
funktinn och uppges vara ca 1.000 ogr ljuskänsligare än fotografisk film
(c, 10). Andra komponenter och sy?tom beskrivs fortlöpande i optiska
konferenshandlingar (11).



Som nämnts är d^t sv*rt att dirpkt ?e först;»rkningsskärmar och kamerarör
3n tillfredsställande verkningsgrad för dstektering av röntgen- och y-
str51ninq, varför mar rc*ste gå omvägar över någon scintillator av läimligt
sla^. Om man i stallet för elektronisk avsökning i en kamera använder sig
av avlänkninj av den primärt utsända röntgen- eller y-strSlningen kan man
utnyttja radiometri ned konventionell? scintillationsdetektorsr med hög
vorknimsgrad. Ett exomoel pä denna teknik, kallad "Flying Snot X-Ray",
är den som utvecklats for inspektion av resgods på flygplatser (12). I
ett av Tokr.iska P.öntgencentralen AB och ITL gemensamt bedrivet utvecklings-
projekt för sten^etektering i virke (13), senare utvidgat till att omfatta
ävsn kvalit2tssortering av virke, har flying-spot-tekniken vidareutvecklats
på såväl strålavlänkningssidan som detektor- och signalbehandlingssidan.
Vi har härvid lyckats få fram ett praktiskt fungerande system som med ett
förenklat "avbildningsförfarande" mycket snabbt kan "känna igen" stenar
och skilja dom från t ex kvistar.

Vi lämnar här avsöknings- och avlänkningstekniken och övergår till att
rapportera om de möjligheter som finns 3tt framställa bildförstärknings-
skärmar eller strålfältsavbildande enheter med hjälp av optokomponenter
samt enstaka positionskänsliga komponenter och detektorer eller mosaiker
av dylika. Dessa enheter kan å andra sidan givetvis även användas som
dalar av ett mer komplext avsökningssystem.

Rymdteknikens krav på omfattande och extremt noggranna material- och kompo-
nentkontroller har medfört att man sökt en billig, enkel och samtidigt
funktionssäker ersättning för fotografisk film vid de otaliga och rutin-
mässiga radiograferingar som utförs, t ex på elektroniska kretsar och
komponenter. Utvecklingsarbete med oförstörande provning för rymdtill-
lämpningar har bedrivits av Marshall Space Flight Center i USA, som kon-
tnkterat Westinghouse Electric Corp för utveckling av en ersättning för
radior.T*.ferings-film baserad på halvledartoknologi. Man har också, enligt
Real och Brown (10), lyckats taga fram två typer av "sclid-state radio-
graphic X-ray imago amplifiers". Den ena typen är icke-bildkvarhållande
och den andra bildkvarhållande. De fungerar ungefär sorr fluorescens-
skHrmar med inbyggd förstärkning, 'lan utnyttjar ljus- och strålnings-
känsliga halvledare kopplade till ljusemitterande komponenter. ("PC-EL
pairs"; PC = photoconduetor, EL - electroluminescent). Materialen kan
utbredas i skikt <iå en platta; tillverkningen uppges enkel och billig.
För driften erfordras endast en mycket enkel försörjning med 100-200 V
växelspänning och ca 0,16 mA/cm2.



Skärmen är känslig för elektromagnetisk strålning från infraröd- till
rrintqenomr*det. Upplösningsförmigan är 3 ggr bättre och kontrasten 2-6
ggr högre än hos fluorescensskärm-bildförstärkars.ystem. Den minimisträl-
ning som kan detekteras är 20 m°./min (= 1,2 R/h) vid 70 keV och kontinuer-
lig betraktning. Skärmarna uppges finnas koranersielIt tillgängliga i
storlekar från 7,5 cm x 7,5 en till 25 cm x 25 cm och med en tjocklek av
5-6 mm.

På senare år har läges- och ; iktnir.gsk?:ns1iqa strålningsdetektorer till-
dragit sig intressa för användning i masspektremetrar, elektrostatiska
analysatorer, peofysis!; instrumentering och bildalstrande detektorsystem.
SAdana detektorer kan forut.cn en rtrål ningens energi även lämna informa-
tion om partiklarnas rosnoktivo st.-ålningskvantas position. I detektorsr
av halvledartyp utnyttjar man o n ka möjligheter att åstadkomma en resistiv
laddningsdelning som ken kännas av i tv3 riktningar eller också "strimlar"
man upp ytan (14-17). Man har ocksä tillverkat -y-kameror för bio-medicinskt
bruk som utnyttjar positionskänsliga högrena germaniumdetektorer (18, 19).
Utvecklingen inom området gar mycket snabbt och sista ordet är nog inte
sagt ännu på ett tag.

Som avslutning på detta avsnitt skall nämnas att man också arbetar med
mångtrådsproportionaldotoktorer son positionskänsliga detektorer. Dessa
är vanligen utformade som stora plattor, vars interna mångtrSdssystem
avsöks i x- och y-led. De har provats fur röntgenradiografi, neutronradio-
grafi och radioisotopavbiidnincj.(20-23).

Av de möjligheter till att utprova och vidareutveckla nya enkla detektorer
eller stora komplicerade system cm redovisats har redan en utvecklings-
linje nämnts i sanband mod stondotekterings- och kvalitetssorterings-
projektet (13). Utvecklingslinjer på "srcådetektorsidan" som är av int-
resse ur isotopteknisk synpunkt är detekterar av CdTe-typen (5), samt ds
nya fotomultiplikatorcrn^ (S) och fotoelcmenten, t ex BPY 70 och PIN -25.
Om tillfälla ges, avser vi att närmare undersöka dessa komponenters
mojligheter.



n

Delprojekt 2: rövarsystem b?,serad? pä rintgenfluorescensanalys

jgtodik

Slitage iv vitali komponenter är ofta den livsiängdsbegränsande faktorn i
rörliga mekaniska konstruktioner. Speciellt i onormala situationer, när
t ex smbr.ininq bortfaller, kan det ökade slitaget snabbt leda till skärning
med ty åtföljande haveri.

Genom fortlöpande kontroll av slitagot är det möjligt att observera när
onormala driftsituationer upDStår i den nrén de c;er upphov till signifi-
kant slitageökning. Åtskilliga slitningsstudier har utförts med hjälp
av radioaktiva spårämnen (24-27). Oliekonsumtionen i en maskin kan också
mätas med hjälp av märkt olja (28).

Det är också ä priori böjligt att observera när slitaget nått en s^dan
ounkt att enheten måste tas ur drift, vilket skapar förutsättningar för
ett optimalt utnyttjande utan avkall oå säkerhetskraven. En analogi utgör
den slitaqekontroll som görs på infodrinqcn i olika slag av metallurgiska
ugnar genom inläggning av punktformiga eller trådformiga radioaktiva pre-
parat, som när de löses ut, entydigt anger att slitaget nått den nivå oå
vilken preparaten placerats.

Utan tillsats av radioaktiva ämnen är det i princip möjligt att övervaka
slitage genom att ta fasta på olikheter i sammansättningen hos de olika
element som ingår i konstruktionen. Sfllunda kan en analys av smörjmedlet
i ett system med avseende på olika ingående ämnen lämna uppgift om vilka
delar som förslits och hur mycket, under förutsättning att de skiljer sig
åt i fråga om sammansättning.

Det faktum att slitaget nätt en kritisk grans skulle under liknande be-
tinqelser kunn?. fastställas nenom ett inlägg av främmande metall (spår-
ämne) vid det aktuella djupet. Av konstruktions- och materialtekniska
skäl torde det ondast i undantagsfall vira möjligt att göra sådana inlägg
i slitqodset. En annan möjlighet vore att i konstruktionen anbringa en
särskild slitkropp av lätt detekterbart material i ett utrymme mellan
konstruktionselemsnten med sådan placering och sådana dimensioner, att
don börjar förslitas just när konstruktionselomentens slitaoe nått den
kritiska gränsen.



I de icko radioaktiva f a l l m erfordras en srabb ;ch specifik analysmetod

S">n ">iHcor bistaiininr- *v d-3 •'ktuella ä«in;;m direkt i systemet ( mod f u l l -

standiq nutDrat i k i r rn nrjli-hate-rnas jrens) el lor i uttagna prov. Isotop-

rxcitorad rintgrnfluoresce-ns >'r on te-krrik, s;m ef te" långvarigt utvecklings-

arbete f rv i för "»lit i USA, Storbritannien och Australien nu är etablerad i

olika utförin^sf^rmer för ett f l e r ta l ti l länpningar. I förslinoande fa l l

tcrdi ^et-xiop. kunn^ modne sntbb och s:ikor "oest̂ mn;ng v/ det aktuclla

konstruktions- .?llcr sp^räninot unrler förutsättning } t t detta into har

l ^ t itOTiirmcr ol ler förckoitmar t i l ls i rnr . rs med •'ndra imncn rr2d närliggande

it:nnur*Ti.:?r. -fetnincen bör unde;- ric-n nämnda förutsättnin^on kunna cononföras

i industriol l n i l jo utan höcuppi^sande c!3ti!-.tcr. Aktuella til länonings-

objokt är lågor- och cylindcrslit^.r;': i r.liv?. slag iv notrrar och kraft-

överföringar.

I ?tcr andri fa l l kan det vara rncivMndict ?.tt övervaka nedbrytningen av

verktyg ol lar maskinelnnon* s°n uts : itts för s*v51 mekanisk försl i tning

som korrosion t i l l fö l jd av o-vjivervb aggressiva medier. Även det t i kan

i princip ^irns gencm nt t r>.-n i det rn-̂ diu:n som står i kontakt rred kroppen

i f r ^ - ; övsmkar balten ?.v >?tt ?~rie SCT. är indikativt för nedbrytningen.

Ex<?rroul nå donn?. tyn av '.igronn r>ch n?dbrytninc återfinns bl a i collulosa-

indurt.rin (knivir '• ' l i s h i n - T , r - f f i r?r , r f v r f rws f i l l n i no iv haivk.-rn'--

massa, bafflar i Mektorn otc).

Om halten av det aktuella ämnet understig3r den som later sig påvisas med

röntgonfljcresconsteknik i industr iel l version (0,01-0,1 %) äterstår

inöjligheten att använda hönup l̂ösands energidispersiv röntgenspektrometri

el ler att uppsamla ämnet på •'onf-vtir-.-, variqenon en hörre känsligSat

kan uDpnås n,:nom föranrikning, ''czrapvrski .^t .̂1 (29) uppgör att man med

en röntgenflucresccnsnnalysutrustnir.] bast-vcrdc -'v en 30 mCi Pu-233-kSlla

och on proportionalrc'knaro pivisat .jarn'ialtif;^ försl i tninnspartikiar i

ol.ia fr?.n narinm-?torer med en känslighet av 0,005 7, Fe.

En intressant mstnd att förutsäna kritisk"1, si it^.^eti l lstand geno^ att

studera bortslitna partiklars utsosnd? i eloktror.^ikroskop hr.r utvecklats

i Storbritannien och USA (30-33). "an h:r ocks^ utvecklat en sncciell

anriknimsmetod , kallad f i r rograf i (32), îcd vilken mannatiska partiklar

avskiljs ur STörjoljan "ch bildar at t fcrrogram, son kan avläsas mod

olika mät- och utvärderingsmetoder.



o ^ H i r ä r f n inte n*qon netod som kan användas ute p*

fältet eller i sm", mobila enheter, mon det intressanta är att man påstår

sig har sett att partiklarna ändrar karaktär och form under slitagepro-

cessen. Från att till en början ha en mer eller mindre oregelbunden form

överqår slitpartiklarna till sfärisk form < samband med att utmattning

och sprickbildning sätter in. Om denna formförändring snabbt kan påvisas

kan man alltså förutsäga kritiska tillstånd för en maskindel genom mät-

ningar oi oartiklarna i smörjoljan.

Det är inte omöjligt att mätnincsn skulls kunna göras fältmässigt ?m4

isotopexciterad röntgenfluorescsnsanalys, eftersom denna analysmetod är

känslig för partikelstorlek och koncentrationsgradienter (jfr Wpfranowski

(25), som srfarit en sedircentationseffekt vid mätning på järnpartiklar

i olja). Idén skulle alltsA vara att kombinera den rena koncentrations-

matningen med en indikering av de avvikelser fr?n det normala koncentra-

tionsförlopnet, som skulle kunna tänkas orsakas av mätmetodens känslighet

för en ändring av partiklarnas form.

Förutom att mäta direkt pä oljan finns givetvis möjligheter att samla uop

oartiklarna på filter (34).

Med medel frSn Knut och Alice Wallenbergs Stiftelse och Arbetarskyddsfondan

har vid ITL byggts upp en högupplösande röntgenfluorescensspektrometer med

SiLi-detektorsystem. Genom att göra speciella mäthuvuden, där såväl detek-

tor som exciterande strålkälla sammanbyggts, har vi kunnat utveckla snabfc-

analysmetoder för ett flertal grundämnen. Genom att använda flera strål-

källor - med olika excUationsenergi - kan vi f n bestämma alla element

i periodiska systemet från och med kalcium, fted medel från STU har vi inom

det föreliggande projektets ram kunnat komplettera antalet strålkällor och

utföra viss del av instrumentupnbynonadsarbetet, samt utföra en del prov-

mätninoar DS de i slitaqesammanhanq intressanta elementen krom, mangan,

järn, kobolt, nickel, koppar och zink. De ungefärliga känslinhetsgränserna

(i ug) för dessa metaller redovisas i tabell 3 nedan.
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Tabell 3.

Kanslicjhetscjräns, ug

Metall Pu-Z38-källa Cd-109-källa

Cr 0,4 1,3

Mn 0,3 1,0

F2 0,4 1,1

Co 0,3 0,6

"i 0,2 0,5

Cu 0,2 0,5

Zn 0,2 0,5

Fortsatt arbete

Tillrjinqiiga resurser och tid har medgivit uppbyggnad av röntgenfluorescens-
utrustningen, litteraturundersökningar och grundläggande provmätningar.
Det har emellertid ännu inte varit möjligt att utföra några provmätningar
oå metallpartiklar i smörjolja. Sådana mätningar måste för att bli
meningsfylld! korreleras till något känt slitageförlopp. Vi föreslår
därför att det fortsatta arbetet inriktas på att medelst experimentella
undersökningar utreda om slitageförlopp kan följas och krissituationer
förutsägas genom mätningar med röntgenflucrescensanalys. Särskild
uppmärksamhet bor därvid ägnas eventuella "spräng" i förloppets halt/
tidkurva, snm skulle kunna bern nå uppträdandet av partiklar med kritisk
form.

Lyckas man fA fram entydiga samband, kunde det kanske bli möjligt att ta
fram en föranklad analysutrustning som kunde fungera kontinuerligt under
fältmässiga förhållanden, t ex för driftkontroll av en flygmotor.

Stockholm den 31 mars 1977
ISOTOPTEKNISKA LABORATORIET

Höland Christ2ll

ITL W-Z/STU 753732
1Q77-O3-31
PCH/IWE



litteraturförteckning

(1) '"'icl -?r Enterprises" Scintillator Catalogue 1975.

(2) Hirsh?'/, datahlad för BGO-detektorer.

(3) AB Atomen?rqis användarhandbok för (Je(Li)-detektorer.

(4) Princeton y-techn., Instruction Manual.

(5) Serreze, H B, et al., Advances in CdTe oaimw-ray detectors. 1FEE Trans

Nucl Sci :S-21 (1974) 404.

(6) Fcnyvos, E, Hainan, 0, Tho Physical Principles of .Nuclear Radiation

Measurements. Akadéniai Ki*dö, Budapest 1059.

(7) Mine, G J, Cardarelli, J A, Conical plastic scintillators show total

gamma absorption. Nucleonics 28:9 (1960) 92.

(8) Batonan, J E, Apsimon, R J, A now photomultiplier tube utilising

channel plate electron multipliers as the gain producing elements.

Nucl Inst and ^eth 137 (1976) 61.

(9) Sternglass, E J, Keller, E L, High-resolution electronic gamma-ray

imaging, pp 44-71 of Advances in Dynamic Radioactive Scanning; Ed:

Yen Wang, Springfield, 111, 1968.

(10) Rfjal, J B, Brow, R L, Advanced radiographic imaging techniques, 'later

Eval l\ (1973) 133.

(11) Proc of tho Society of Photo-Ootical Instrumentation Engineers

Meoting, >!arch 1°76. Vol 78: Low Light Level Devices.

(12) Str>in, J A, Swift, R D, Flying snot X-ray imaging systems, "ater Eval

30 (1972) 137.

(13) flyström, G, Stondetektering i virke. STU-rapport 75-57M (1976).



15

( H ) El ad, E, Sareen, R, Lov temperature characteristics of ion implanted
silicon position sensitive detectors. IEEE Tr?.ns tfucl Sci NS-21 (1974)
75.

(15) Borning^r, a H, Pulsod ontical and electron beam excitation of silicon
position sensitive detectors. Ibid, p 386.

(16) Gigante, J R, Si(Li) position sensitive detector. Nucl Instr and M2th
V n (1973) 315.

(17) Lamport, J t, et al., A large area circular position sensitive Si
detector. Nucl Instr and 'teth J_34 (1975) 71.

(18) Kaufman, L, ot al., Imaging with a smill ultra pure germanium garnna-
camera. IEEE Trans Nucl Sci NS-22 (1975) 395.

(19) Gerber, 1 S, £t al., Instrumentation for a high purity germanijn
position sensing gamma ray detector. Ibid, p £76.

(20) Burns, K B, et a7., Construction and performance of 1 m x 1 m multinlo
wire proportional chambers. Nucl Instr and f'eth 106 (1973) 171.

(21) Kaplan, S N, et al., Multiwiro proportional chambers for biomedical
application. Ibid, D 397.

(22) Valentino, K, Kaplan, S, A multiwire proportional chamber for imaging
thermal, epicadmium, and fast neutrons. IEEE Trans Nu'.i Sci flS-21
(1974) 173.

(23) Charpak, G, et al., The sphoric^l drift chamber for X-ray imiginq
applications. IEEE Trans f-'ud Sci NS-22 (1975) 26?.

(21) Gumbieton, 0 J, Applying radioisotopi techniques to engine voar
ni?asuroments. General "iotors Eng J (Ju1y-Aug-Ser>t 1961) 7.

(25) Wagner, K, Oio Anwendung von Radionukiidon fiir Vsrschloiss- und
Schmierunnsuntersuchungon (Zusamnunfassender Bericht). Isotoponnraxis
1 (1%8) 35.



16

(26) Essig, G, .".ctivaticn of machine parts for wear measurements. Kerntec'inik
2§ (1976) MO.

(27) Lausch, W, Radionuclide measuring systems and irrorov?d methods of
evaluation for the measurement of wear in stationary and mobile systems.
Ibid, n 175.

(28) Fritzsche, R, Measurement of the oil consumption of compressors.
Ibid, o 485.

(29) Wefranowski, E, et al., Bestimmung von eisenhaltigen Verschleiss-
teilchen in Olon mit Hilfe einer X-X-Fluoreszenzmethode. Isotopen-
praxis ]2_ (1976) 155.

(30) Scott, D, Mills, G H, Debris examination in the scanning electron
microscooe: A prognostic approach to failure prevention. NEL Report
No 574. national Engineering Laboratory, Glasgow 1974.

(31) Scott, 0, Debris examination - A prognostic approach to failure
prevention. Wear 34 (1975) 15.

(32) Scott, D, et al., Ferrography - An advanced design aid for the 80"s.
Ibid, p 251.

(33) Reda, A !\, et al., Characteristics of particles generated at the
interface between sliding steel surfaces. Ibid, p 261.

(34) Fitch, E C, Tossman, R K, Controlling contaminant wear through
filtration. Ibid, p 319.

ITL 28*2/STU 753732
l°77-03-31
RCH/IWE



Tabell 1.

.ype of Density Total abs coeff Relative Energy resolution Decay Signal
detector q/cm3 cm'1 efficiency FW HM in keV time V/MeV

122keV 1.33MeV (1.33 !<eV) 5.9koV 122keV 1.33MeV ns
%

23 4 5 6 7 8

Go(Li)80cm3 5.3 2 { s ) 0 .18 ( s ) 12 2.5<
coaxial well

Si(Li) • 10 x 2.4 0.3(s) 0.15(s) O . ! ^ 0.5
5 nm -188°C

CdTe(Cl) 6.2
i 10 x 2 mm

Anm. Pe små siffrorna inom parentes är Utteraturhänvisningar.

Mal(Tl) 3.7(l) 3 ( z ) 0.18(::) 100 3 20 100 250(l) 0.5(e)

75 x 75 mm

Plastic NE 111 LO*1* 0.16 0.06 24 60*7* 1.7(l^

Liquid NE 224 0.9^) 0.15 0.05 35 6 0 ^ 2.6^^

BGO 7.1^2^ 30*2> 0.45^2^ 270 35^2^ ^^ **

Ionization 4.5 15 10"
chamber

GM tube 1 105



Kolumn 1 anger densiteten i g/cm3.

Kolumn 2 och 3 anger den totala absorptionskoefficienten per cm för y-
strålning av energin 122 keV resp 1,33 P

Kolumn 4 anger effektiviteten relativt en <j> 75 x 75 mm Nal(Tl) scintilla-
tionsdetsktor. Vid bestämningen används en Co-60 strålkälla på 25 cm
avstånd från detektorn och arean under 1,33 MeV fototopnen jämförs for resp
detektor.

Kolumn 5, 6 och 7 anger energiupplösningen som fototoppens bredd i keV
mätt vid halva höjden av toppen för 5,9 koV, 122 keV res? 1,33 :oV.

Kolumn 8 anger lyskonstanten för scintillationsdetektorer ocn dödtiden för
övriga detektorer.

Kolumn 9 anger den ungefärliga pulshöjden från detektorn i volt per MeV.
(Scintiilationsdetektorerna inkluderar en fotomultiplikator med <v 106 ggr
förstärkning).

Ur sammanställningen framgår att on nyutveckiad vismutgermaniumoxid-kristall
(BGO) har en på grund av den höga densiteten hög effektivitet cch att energi-
upplösningen är jämförbar med NaI(Tl)-kristallens. BGO-kristallen bör med
fördel kunna användas vid tillämpningar där små detektorer av olika anled-
ninoar är önskvärda. Den finns kommersiellt tillgänglig (2).

En annan intressant detektor består av halogendopad kadmiumtellurid (CdTe)
(5). Denna detektor framställs genom donnin* av CdTe-kristallen med klor.
Dotektorn arbetar som en halvledardetsktor. På grund av den relativt höga
densiteten kan detektorer m d ondast några mm:s tjocklek användas för
dotektering av y- och röntgenstrålning. Detoktorspänningen verkar också
vara av moderat storleksordning, nämligen 5 - 150 V. Energiupplösningen
är något bättre än för en motsvarande NaI(Tl)-detektor. En ytterligare för-
del med CdTa-detektorn är att den kan användas i rumstemperatur.

Den befinner sig f n under utveckling och det verkar som om vissa problem
återstår att lösa, bl a sammanhängande mad polarisationsfenomen.

CdTo-dstektorn kan förväntas bli nyckot användbar för medicinska till-
lämpningar samt för portabla små battsridrivna instrument, t DX för
nersondosimetri.



Eftersom an viktig detektortyp byqoer på scintillation, dvs 1jusutsandninq,
har inventeringen också omfattat fotomultiplikatorer och ljusdetektorer.

De viktigaste data för nånra konventionell* resp néqra nyutvecklade
fotomultiplikatorer finns sammanställda i tabell 2 nedan. Där finns också
jämförelsedata för två typer av ljusdatektorer.

l ibel1 2.

Type of photo-
multipliGr or
photocell

XP 2020

F'll 9524

VPM-192M

CPE't

BPY 70

PIN -25

Cathode

Diam 5
mro

32

23

20

20

20

14

vpfisitivitv
yA/lm

50

80

500

10*

4«103

Rain
f

108

2.5.106

106

107

1

1

Dark-
current

nA

50

1.5

10-

3-103

Rise
time
ns

1.8

15

10

1

10*

50

Electron
transit

time
ns

47

70

2.5

•fenufact.

Philips

EMI

Varian

.o

Telefunken

Saven AB

XP 2020 och EMI 9524 är två fotomultiplikatorer med typiska data fö" använd-
ning i olika Y- och röntgpnstrSlningsdetektorer. VP?'-192M är on robust foto-
multiplikator med en GaAs fotokatod mad ca 5 ggr större känslighet än de
nyssnämnda.

En intressant nyutveckling beskriven av bl a Batenan och Apsiroon 1976 i
Nuclear Instruments and "ethods (8) är en elektronmultiplikator kallad CPEM.
Då den kommur i produktion kan don på grund av sin snabbhet och ringa stor-
lok förväntas bli mycket användbar som detektorkomponent.

RPY 70 'Ar ett kisel-NP-fotoeleraent (solcell) och PIN -25 är en kisel-
Schottky-barriär-fotocell. Dessa typ-ir år känsligast för ljus med våglängder
omkring 800-900 nm, medan de vanligaste scintillatormaterialen lämnar ljus



mod 400 nr» våglänqd. ?*ed ca in2 gnr förstärkning skulle man visserlifjon
uoonå samma känsligt son med fotonultiolikatorer, men den höra nbrk-
strönnen medför att man endast skulle kunna använda en sådan detektortyp
vid mycket höna y- ellsr röntrjenstrainin^snivåer.

Strålfiitsavbildande system är intressanta för tillämpnirxtsfail av typ

- Radionrafi med direkt visuell inspektion av radiogrammet, exempelvis i
samband med översyn av bärande konstruktioner i flygplan och vägfordon,
för kontroll av dragkrokar fcr fordonsslä? 2tc.

- Direkt visuell presentation av fnrdolninpc-n av ett radioaktivt material

i en yta (son ers'lttnina för autoradio;;rafisk registrering) t ex i samband
med metallurgiska undersöknipnar av stelningstorlopt».

- Direkt visuell presentation av fördslninnen av en radioaktiv gaspenetrant
(i första hand 95Kr) i en yta i avsikt att kartlägga förekomsten av sprickor,
speciellt mikrosprickor, i olika objekt, där ett eventuellt brott skulle
få allvarliga konsekvenser.

Mycket arbete har lagts ned på att komplettera eller ersätta radiograferings-
film med bildskärmar, från rattla tyner iv fluorescensskärwar till opto-
elektroniska system som utnyttjar bildförstärkaro och TV-teknik. Mycket
arbete utförs också fortlöpande inom området. Ett besvärligt problem är
att såväl TV-kamerarör som bildförstarkaro har llo vorkninosgrad för
röntgen- och y-strålning, ett annat ^llvirlint prnblcro a'r den jämfört mod
film dåliga uoplösninnsförnrtian. Don stora fcrdolcn är givetvis systemens
snabbhet.

Oe elektroniska direktavbildands dotektorsystomsn är uonbyr.gda av kolli-
matorer, scintillatorer, bildfdrstärkare, ljuslodaro och TV-kamerarör med
extremt hö^ ljuskänslighet. Högkénsliga kameror är av stor betydelse inom
militär- och rymdtcknik samt medicinsk teknik, varför on stor mån^d litte-
ratur Harfinns inom dessa teknikområden. Ett intressant kamerarör är SEC-
vidikonon (SEC = Secondary Electron Conduction) som har an ljusintegrerande
funktion och uppfes vara ca 1.000 oqr Ijuskänslijare än fotografisk film
(̂ , 10). Andra komponenter och surtorn beskrivs fortlöpande i optiska
konferonshandlin^ar (11).



Som nämnts är d?t sv?rt att direkt ge förstärkningsskärmar och kamerarör
an tillfredsställande verkningsnrad för dstektering av rönt>;r:n- och y-
strålninq, varför man miste gä omvägar över någon scintillator av Jämoligt
sia-. Om man i stället för elektronisk avsökning i en kamera arvänder sig
av avlänkning av den primärt utsända röntgen- eller ^-strålningen kan man
utnyttja radiometri ined konventionella scintillationsdetektorsr med hög
verkningsgrad. Ett exemoel på denna taknik, kallad "Flying Spot X-Ray",
är den som utvecklats för inspsktion av resgods på flygplatser (12). I
ett av Tekniska Röntgencentralen AB och ITL gemensamt bedrivet utvecklings-
projekt för stendetektering i virke (13), senare utvidgat till att omfatta
även kvalitetssortering av virke, har flying-spot-tekniken vidareutvecklats
på såväl strålavlänkningssidan som detektor- och signalbehar.dlinjssidan.
Vi har härvid lyckats få fram ett praktiskt fungerande system som med ett
förenklat "avbildningsförfarande" mycket snabbt kan "känna igen" stenar
och skilja dem från t ex kvistar.

Vi lämnar här avsöknings- och avlänkningstekniken och övergår till att
rippcrtera om de möjligheter som finns att framställa bildförstärknings-
skärmar eller strålfältsavbildande enheter med hjälp av optokomponenter
samt enstaka positionskänsliga komponenter och detektorer eller mosaiker
av dylika. Dessa enheter kan å andra sidan givetvis även användas som
delar av ett mer komplext avsökningssystem.

Rymdteknikens krav på omfattande och extremt noggranna material- och kompo-
nentknntroller har medfört att man sökt en billig, enkel och samtidigt
funktionssäker ersättning för fotografisk film vid de otaliga och rutin-
mässiga radiograferingar som utförs, t ex på elektroniska kretsar och
komponenter. Utvecklingsarbete med oförstörande provning för rymdtill-
lämpningar har bedrivits av Marshall Space Flinht Center i USA, som kon-
trakterat Westinghouse Electric Corn för utveckling av en ersättning för
radiograferings-film baserad på halvledarteknologi. Man nar också, enligt
Beal och Brown (10), lyckats taga fram två typer av "solid-state radio-
graphic X-ray image amplifiers". Den ena typen är icke-bildkvarhållande
och den andra bildkvarhållande. De fungerar ungefär som fluorescens-
skärmar med inbyggd förstärkning. Man utnyttjar ljus- och strålnings-
känsliga halvledare kopplade till ljusemitterande komponenter. ("PC-EL
P^irs"; PC = photoconduetor, EL = electroluminescent). Materialen kan
utbredas i skikt på en platta; tillverkningen uppges enkel och billig.
För driften erfordras endast en mycket enkel försörjning med 100-200 V
växelspänning och ca 0,16 mA/cm2.



Skärmen ar kanslio för elektromagnetisk strålning från infraröd- till
* ™tqenomHdet. Upplösningsförmågan i"r 3 ggr bättre och kontraster, 2-5
ogr högre än hos fluorescensskärm-bildförstärkarsystem. Den minimistrål-
ninr sen kan detekteras är 29 mR/min (= 1,2 R/h) vid 70 keV o d kontinuer-
lig betraktning. Skärmarna uppges finnas kommersiellt tillgängliga i
storlekai från 7,5 cm x 7,5 cm till 25 cm x 25 cm och med en tjocklek av
5-6 mm.

På senare år har läges- och riktningskänsliga strålningsdetektorer till-
dragit sig intresse för användning i masspcktrcmetrar, elektrcstatiska
analysatorer, gsofysisk instrumentering och bildalstrande detektorsystem.
Sådana detektorer kan förutom om strålningens energi även lämna informa-
tion om partiklarnas resnektive strålningskvantas position. I detektorer
av halvledartyp utnyttjar man olika möjligheter att åstadkomma en resistiv
laddningsdel ning som kan kännas av i två riktningar eller också "strimlar"
man upp ytan (14-17). Man har också tillverkat y-kameror för bio-medicinskt
bruk som utnyttjar positionskänsliga högrena germaniumdetektorer (18, 19).
Utvecklingen inom området går mycket snabbt och sista ordet är nog inte
sagt ännu på ett tag.

Som avslutning på detta avsnitt skall nämnas att man också arbetar med
mångtrådsproportionaldetektorer som positionskänsliga detektorer. Dessa
är vanligen utformade som stora plattor, vars interna må ngtra" ds system
avsöks i x- och y~led. De har provats för röntgenradiografi, neutronradio-
grafi och radioisotopavbildning.(20-23).

.Av de möjligheter till att utprova och vidareutveckla nya enkla detektorer
eller stora komplicerade system som redovisats har redan en utvecklings-
linje nämnts i sa-nband mod stendotekterings- och kvalitetssorterinqs-
projektet (13). Utvecklingslinjer på "smådetcktorsidan" som är av int-
resse ur isotopteknisk synpunkt är detektorsr av CdTe-typen (5), samt da
nya fotomultiplikatorcrm (S) och fotoelementen, t ex BPY 70 och PIM -25.
Om tillfälla nes, avser vi att närmare undersöka dessa komponenters
möjligheter.
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Delprojekt 2: Givarsystem baserada på röntggnfluorescensanalys

!j3todik

Slitage av vital* komponenter är ofta den livslängdsbegränsande faktorn i
rörliga mekaniska konstruktioner. Speciellt i onormala situationer, när
t ex smörjning bortfaller, kan det ökade slitaget snabbt leda till skärning
med ty åtföljande haveri.

Genom fortlöpande kontroll av slitaget är det möjligt att observera när
onormala driftsituationer upDStSr i den mån de qer upphov till signifi-
kant slitageökning. Åtskilliga slitningsstudier har utförts med hjälp
av radioaktiva spårämnen (24-27). 01 iekonsumtionen i en maskin kan också
mätas med hjälp av märkt olja (28).

Det är också ä priori möjligt att observera när slitaget nått en s^dan
ounkt att enheten nréste tas ur drift, vilket skapar förutsättningar för
ett optimalt utnyttjande utan avkall nA säkerhetskraven. En analogi utgör
den slitagekontroll som görs på infodrinnen i olika slag av metallurgiska
ugnar genom inläggning av punktformiga eller trådformiga radioaktiva pre-
parat, som när de löses ut, entydigt angör att slitaget nått den nivå Då
vilken preparaten placerats.

Utan tillsats av radioaktiva ämnen är det i princip möjligt att övervaka
slitage genom att ta fasta på olikheter i sammansättningen hos de olika
element som ingår i konstruktionen. Sålunda kan en analys av smörjmedlet
i ett system med avseende på olika ingående ämnen lämna uppgift om vilka
delar som förslits och hur mycket, undor förutsättning att de skiljer sig
åt i fråga om sammansättning.

Det faktum att slitaget nått en kritisk gräns skulle under liknande be-
tingelser kunn?. fastställas lenom ~tt inlägg av främmande metall (spår-
ämne) vid det aktuella djupet. Av konstruktions- och m3terialtekniska
skäl iorde det ondast i • ldantagsfali vsra möjligt att gira sådana inlägg
i slitgodset. En annan möjlighet vore att i konstruktionen anbringa en
särskild slitkropp av lätt detektorbart material i ett utrymme mellan
konstruktionselemanten med sådan placering och sådana dimensioner, att
don börjar förslitas just när konstruktionselementens slitage nått den
kritiska gränsen.
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I do icke radioaktiva fallen erfordra? on snabb och specifik analysmetod

son T»oHc.3r bistänninf] av de aktuella ämnena direkt i systemet ( med f u l l -

ständiq automatik ino"i mrvjliahotarnas gräns) el ler i uttagna prov. Isotop-

oxcitorad rint^;nfluoresc?ns är en teknik, s:m efter lånovarigt utvecklings-

arbete fr^nför a l l t i USA, Storbritannien och Australien nu är etablerad i

olik', utförir.osforrcer för ett f le r ta l tillämpningar. I fö re "ii okänds f a l l

tcrdo ret^den kunna med ne sn-bb och säker bestämning '.v det aktuella

konstruktions- el ler sparemnot unriar forutsättning att detta inte har

^"Mtxninmor oi l er vcreko~:,ic.~ tilisar.Tiar.s med andra rnr.cn ned närliggande

atonnumer. "••idinincen bör uno." åz-r. nzTi.td-j. förutsättninron fc.:nna rm

i industriol l miljö utan hönupp!ös?.nf'? dr/cokt^r. A!-.tu"ll'. t i l l ö ^

objekt ör lager- och cylinderslii:.-'^" i -~ 1 i k ."> slag av roterar och kraft-

överföringar.

I 3ter andr*. f a l l !'.;n det \'^-z r.^d'/iridi-j; att rvosvaUa nedbrytningen av

vr>rktycj el ler naskinelemont som utsatts för s'.v'.'l n:'cr.n's'< försl i tning

som korrosion t i l l fö l jd a ' om^ivanis ag-j"--35*-;;1 T.odier. Sven detta kan

i princip röras ^enen ?.tt m*.n i det mciiu.i '7 ' , s':^r i kont-k': n-:?d kroppen

i f r ^ a övervakar halten av ott ämne son ':> -indikr.tivi för r.eJbrytiTfnoen.

Exempel on" denna ty.i av nngronp nch nod^ryLninr; återfinns bl a i cellulosa

industrin (knivsr i f i ichiif jf^r, r ' f f inor. r ':<r fr-jTSt'lllnino av ^»Ivk.-nns''

nassa, bafflar i Mel'torn etc).

Om halten av det aktuella rimr.et understiger ricn son later sig p.".visas med

röntgpnfluoresconste^nik i Industrie1! version (9,01-0,1 %) ./fcerstir

nöjliqheten at t använda hönupplösande enerjirlispersiv röntgenspektrotnetri

el ler att ucns.»rnla £r.:iot D̂ . -ion^yt^r-:, vTriqonon en hönre känslighet

kan uDrjn5s n:nom för?nriknin^. Vczr^.nvvsla ot al (29) uppger att man ned

en .'öntgcnfluorosccnsinalysiitr./stnina ocet on̂ 'c av on 30 rcCi Pu-238-källa

och en proportiorf.lr^'jiaro. p;!visai: .iörn^r.lti"3. försl i tnincspartiklar i

ol.i?, fr.'.n rwrinnoLorer ned er, k'ins!io!"':t r.iV 0.C05 % Te.

En intressant mstod att fbrutsäna k r i t i sk ' slitanetil lst^.nd genom att

stu^er-" bortslitna o?rtikl.:rs utsosnde i olektroiinikroskon :ar utvecklats

i Storhri*inni::n och !'S^ (30-33). ' an h:,r ocks^ utvecklat en speciell

?.nriknir.isr-,etod , kallad forronrafi (32), ned vilken maqnotiska partiklar

avskiljs ur swrjol jan ^ bildar ett ferro^ram, SOM kan r.vläsas r:,ad

olika mät- oca jtvärdcrinnsm;t^or.
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f n inte n*.qon netod som kan användas ute p*
Taltet eller i sm-5 mobila enheter, man det intressanta är att man påstår
sig har sett att partiklarna ändrar karaktär och form under slitagepro-
cessen. Från att till en början ha en mer eller mindre oregelbunden form
övergår slitpartiklarna till sfärisk form i samband med att utmattning
och sprickbildning sätter in. Om denna formförändring snabbt kan påvisas
kan man alltså förutsäga kritiska tillstånd för en maskindel genom mät-
ningar oå oartiklarna i smörjoljan.

Det är inte omöjligt att mätnincan skulls kunna göras fältmässiat m?d
isotopexciterad röntgenfluorescsnsanalys, eftersom denna analysmetod är
känslig för partikelstorlek och koncentrationsgradienter (jfr Vefranowski
(29), som arfarit en sedimentationseffekt vid mätning på jämpartiklar
i olja). Idén skulle alltså vara att kombinera den rena koncentrations-
matningen med en indikering av de avvikelser frSn det normala koncentra-
tionsförloDnet, som skulle kunn3 tänkas orsakas av mätmetodens känslighet
för en ändring av partiklarnas form.

Förutom att mäta direkt på oljan finns givetvis möjligheter att «amla uop
oartiklarna på filter (34).

Mod model frSn Knut och Alice Wallenbergs Stiftelse och Arbetarskyddsfonden
har vid ITL byggts upp en högupplösande röntgenfluorescensspektrometer med
SiLi-detektorsystem. Genom att göra speciella mathuvuden, där såväl detek-
tor som exciterande strålkälla sammanbyggts, har vi kunnat utveckla snabt-
analysmetoder för ett flertal grundämnen. Genom att använda flera strål-
källor - med olika excitationsenergi - Kan vi f n bestämma alla element
i periodiska systemet frän och med kalcium. Med medel från STU har vi inom
det föreliggande projektets ram kunnat komplettera antalet strålkällor och
utföra viss del av instrumentupnbyqpnadsarbetet, samt utföra en del prov-
mätninoar DÄ de i slitaqesammanhanq intressanta elementen krom, mangan,
järn, kobolt, nickel, koppar och zink. De ungefärliga känsliqhetsgrSnserna
(i pg) för dessa metaller radovisas i tabell 3 nedan.



Tabell 3.

Känslighetsgräns, yg
Metall Pu-238-källa Cd-109-källa

Cr 0,4 1,3
'In 0,3 1,0
F2 0,4 1,1
Co 0,3 0,6
Ni 0,2 0,5
Cu 0,2 0,5
Zn 0,2 0,5

Fortsatt arhete

Tillginqliga resurser och tid har medgivit uppbyggnad av röntgenfluorescens-
utrustningen, litteraturundersökningar och grundlägnande provmätningar.
Det har emellertid ännu inte varit möjligt att utföra några provmätningar
Dä metallpartiklar i smörjolja. Sådana mätningar måste för att bli
meningsfylld! korreleras till något känt slitaqcförlopp. Vi föreslår
dirför att det fortsatta arbetet inriktas pä att medelst experimentella
undersökningar utreda om slitageförlopp kan följas och krissituationer
förutsägas genom mätningar med röntgenfluorescensanalys. Särskild
uppmärksamhet bor därvid ägnas eventuella "sprSng" i förloppets halt/
tidkurva, som skulle kunna bero på uppträdandet av partiklar med kritisk
form.

Lyckas man f* fram entydiga samband, kunde dat kanske bli möjligt att ta
fram en föranklad analysutrustning som kunde fungera kontinuerligt under
fältmässiga förhållanden, t ex för driftkontroll av en flygmotor.

Stockholm den 31 mars 1077
ISOTOPTEKNISKA LABORATORIET

".olarvi Christa 11

ITL ?3'2/ST!J 753732
1077-03-31
RCH/IWE
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