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Stres2czerde

Celen zbadania możliwości zmniejszenia sy^iału pochodzącego

оп tlsnu z powierzchni prćbek, zastosowano travienie przed

i po aktywacji, a także transport przy użyciu azotu. Fotwier-

dsono skuteczność trawienia po aktywacji, jrtóre ucuwa ilo&ć

tlenu równoważną 45 jisJz * (Ha próbek aluainiua oraz 6 Ĵ j/g

dla niedzi. Transport azoten, Ъег trav/ietiia, usuwa A- fig/z

\r przypadku miedzi, natoisiast dla aluminium nie daje wystarcza-

jącego efektu.

To exauine possible \даув of reduction of the signal originating

fron the sanple surface, the etching before and after activation

and/or nitrogen transport were applied. Hie efficiency of post

activation etcliing v;as confirned. T M s procedure removes

quaiitity of oaygen еа.и!лга1е^ to 45 Jig/s for aluminium and

6 /*s/g for copper samples. The nitrogen transport v/itiiout .

etcldng removes as nuch as 4 »g/g in case of copper, however

it turned out to be inefficient for aluminium sanples./ di'ThnT/

Резюме

Для исследования возкохности уменьшения сигнала, исходящего
от кислорода на поверхности образцов, проводилось травление
перед и после их активации, а также транспорт при использо-
вании азота. Подтверждено эффективность травления после
активации, удаляющего количество кислорода, соответствующее
45 икг/г для алюминевых образцов и 6 мкг/г для медных.
Транспорт азотом без травления удаляет 4 мкг/г в случае меди,
в то время как для яяимштя не приносит нужного эффекта.



Aktywacyjne oznaczanie tlenu w metalach prey użyciu genera-

tora neutronów jest techniką dobrze znaną i stosowaną prak-

tycznie, lechnika ta, opraeov/ana najpierw dla stali a następnie

dla miedzi, napotkała na istotne trudnouei przy analizowaniu

aluminium. Stwierdzono występowanie sygnału pochodzącego od

powierzchni próbek, odpowiadającego 10-20 jig tlenu/g próbki

L1,2] . Sygnał ten wprowadza poważny błąd systematyczny w przy-

padku oznaczania zawartości tlenu poniżej kilkudziesięciu jig/g.

Za źródła tego sygnału uważa się zarówno warstewkę tlenku

glinu [jf] jak również zjawisko wbijania jąder ii z warstwy

powietrza znajdującej się przed próbką do jej czołowej

powierzchni, przez neutrony o energii 14- HeV L^tO •

Wyniki badań efektów powierzchniowych, przeprowadzonych

v.' warunkach laboratorium Eracowni Analizy Aktywacyjne j IUPiJ?J

AGE oraz v.-nioski v̂ rpływające z tych badań, są treścią niniej-

szego raportu.

Opis pomiarów

Pomiary wykonano przy użyciu aparatury opisanej wcześniej

[33 » Do detekcji zastosowano dwa jednokanałowe spektrometry

scyntylacyjne z kryształami EaJ/EL/ o roziiiarach 3" x 3" ,

których sygnaJy sumovfano.

Badane próbki w kształcie walców o średnicy 20,6 mn

i \."ysokości 11,5 mm wykonano z я.1шп1тИш i.niedzi v̂ rsokiej

czystości. Kasy próbek aluminiowych wynosiJy ol:. 10 g, a

dzianych ok. 34 g. Używano v.rzorcó\'; opisanych w cyto-.anej

pov»yżej pracy [ Д •

Pooiary przeprov/adzono v/ następujących wariantach:



1. Sposób standartowy. Próbka nie była poddana żadnej

specjalnej obróbce povd.erzciini. Jako gazu transyortov/eso

użyto powietrza.

2. Azot jako gaz transportowy. Obróbka próbki jak w p.1.

Do transportu próbki na stanowisko aktywacji w poczcie pneuna-

tycznej użyto azotu. Podmuch azotem trwał przez cały czas

aktywacji.

3. trawienie przed aktywacją. Próbka trawiona przed akty-

wacją, transport próbki jak w p.1.

4. Trawienie przed aktywacją, azot jako gaz transportowy.

Obróbka próbki ja): w p.3. transport próbki jak w p.2.

5. Irawienie po aktywacji. Obróbka i transport próbki

jak w.p.1. Po aktywacji próbką wyjmowano ręcznie z poczty

pneumatycznej, trawiono przez około 6 e i płukano w wodzie

przed rozpoczęciem poniaru aktywności. Czas studzenia w tyn

wariancie wynosił 15 s.

We wszystkich wyiaieiiionych wariantach stosowano następu-

jące czasy w cyklu aktywacyjno-poniarowyn:

czas aktyv.'acji 20 s

czas studzenia I' - 2 s /13 s/

czas poaiaru I 20 в

czas studzenia II - 60 s

czas pomiaru II 20 s •

Drugi poniar służył do wyznaczenia tła dla każdej próbla..

Ua skutek spiętrzania iupulsów {j>»0 pochodzących, od aktywności

natrycyaluniniov/ej bądś iaiedzianej, v;ielkość tła po kilku

akty.ra.cyjacłi tej sanej próbki wzrasta, nie nożna zatem jedno-

razowo wyznaczyć tła dla wszystkich poiaiarów.



Próbki trawiono w roztworach o temperaturze ok. 95 С

Aluninio'.'e w wodnym roztworze liaOH - 160 g/l £2,7,3 »

a miedziane w 1Q,J roztworze nadsiarczanu aaonu - (HH.^ S_Og

LsJ . 'u' czasie 6 s trawienia usuwano ok. 10 mg materiału

powierzchni. Hależy zaznaczyć, że w odróżnieniu od aluainium

^2,7^ t dla miedzi niewiadomo czy takie trawienie wystarcza •

do zupełnego usunięcia tlenu powierzchniowego.

Vyniki omówionych wyżeć isomiarów zebrane są v/ Satilicy 1.

Tablica 1

Wp-tyw procedury analitycznej na wynik oznaczania tlenu

, ЗуювоЪ
praeprove—
dseniaanalizy

Standar-
towy

Azot jako
gaz t rans-
portowy
Xrawienie
przed
aktywacją
SrawieTiie
przed atfcy-
v;acją, azot
jako gaz
transportowy

trawienie po
aktjrvmcji

Oznaczona zawartość
v aluminium

próbka
1 •

497
+10

353
+10

505
+35

-

30
+30

próbka
2

453

—

595

-

20
i20

średnia

470
+6

353
+10

521
±32

-

23
+17

tlenu **

w
próbka

• 1

396
+15

260
+.40 •

550
+80

250
+30

160 •
+50

miedzi
próbka

2
400
+40

—

480
+40

23?
+17

240
+65

średniJ

396
±H
260
i40

494
+36

237
+15

190
£40

l;a podstawie 6 pomiarów.



Рузкиз.1а wyników

Anulissa wyników liczbowych zamieszczonych w 2abliey I

wskazuje, że:

1. Wariant 3 nie przynosi pożądanego efektu w postaci zmniej-

szenia szkodliwego sygnału od powierzchni próbki. Powoduje nawet

znaczący wzrost tego sygnału, co nożna próbować wyjaśnić

zwiększeniem rzeczywistej powierzchni próbki /v/ viyniku trav:ierJ.E./

i jej szybkim utlenieniem jeszcze przed aktywacją.

2. lis jslruteezniejozyn sposoben zmniejszania sskodlii.-ê o

sygnału jest metoda opisana w wariancie 5. której zastosowanie

do elu^iniuia usuwa całkowicie aktywną warstwę powierzchniową

L2f7J odx)ov/iauającą zav/artoici ok. 450 ng tlenu.

Dla niedzi nie ma natomiast pewności czy stosowany czas

trav/ienia był vłystarczający do całkowitego usunięcia tej v/arct'.:y.

Trawienie nie BogŁo jednak być przedłużone uobee lajótkie^o csasu

po£ov;icsnego rozpadu izotopu i;. Usuwana w tych warunkach

warstwa pov.rierzchniov;a odpovdada zawarto&ci ok. 200 ug tlenu.

3. Zastosowanie azotu do transportu próbek /variant 2/

zmniejsza oznaczaną zawartość tlenu o około 140 ug zarówno

w przypadku aluminium jak i miedzi. Tal: dużej wartości nie

uzasadnia samo usuniecie zjawiska wbijania jąder ii do czołowej

powierzchni próbki, ponieważ masa tlenu xi szczelinie o grubo-

ści 0,2 mm pomiędzy tą powierzchnią a ścianą poesty pneumatycz-

nej nie przekracza 20 ug. ITawet przy uwzględnianiu gradientu

gęstości strunienia neutronów przy tarczy generatora ilość ta

nie zrówno'.;aży 140 ug, zwłaszcza, że nie można zakładać iż
16

wszyst]d.e powstałe w szczelinie jądra II docierają do próU:i.

Sugeruje to istnienie dodatkowego usuwania tlenu z powierzchni

próbki przez stosowanie podmuchu azotowego, ilie aoże to być

usuwanie tlenku, pozostaje więc wytłumaczenie tego efektu jako



wymywania asotem tlenu zaadsorbowanego fizycznie na powierzchni
metalu..

4. Trawienie próbek miedzianych przed akt jamo ją, przy równo-
czesnym zastosowaniu azotu do transportu /wariant 4/, nie popra-
wia sytuacji v stosunku do wariantu 2.

Wnioski

Ha podstawie przeprov,-adzonej dyskusji wyników oraz dostępnej
literatury można wyciągnąć następujące wnioski faktyczne:

• 1. Trawienie przed aktywacją jest zbyteczne.
2. Trawienie po aktywacji okazuje się jedyną-spośród

zastoBOwanycb-ekuteczną procedurą uauv/ania szkodliwego sygnału.
Usunięta ilość tlenu jest równoważna ok. 45 Rg/g dla użytych
próbek aluminiowych oraz ok. 6 jig/g dla miedzianych.

2. Zastosowanie azotu jako gazu transportowego powoduje
częściowe zmniejszenie askodliwego sygnalni skutkiem usunięcia
efektu wbijania jąder H do czołowej powierzchni próbek oraz
' przypuszczalnie skutkiem tdyisywania tlenu zaadsorDot/ańego fi-
zypznie na powierzchni metalu. Zmniejszenie to odpowiada
.ok. 4 Pg/g tlenu dla próbek miedzi, co jest wartością рогс\'щу-
vralna z 6 pg/g usuwanymi przez trawienie. Stosowanie azotu
zamiast trawienia po aktywacji nie byłoby jednak wystarczające
gdyby przez bardziej skuteczne trawienie wartość odpowiadająca
usuniętemu tlenowi uległa wyrainenw powiększeniu po;;y&ej 6 ug/g.
Zmniejszenie szkodliv/ego sygnału przez zastosov.>anie azotu
w przypadku aluminium odpowiada ok. 14. Bg/g tlenu. U por owianiu
z 45 p&/& usuwanymi przez trawienie, jeet to wartość wskazująca
na niewystarczające działanie azotu w przypadku

a
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