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A közlemények Írót:

DR. BALLÁ BÉLA DR.
a kémiai tudományok kandidátusa
BENKO LAZAR DR.

OR. BIRÖ TAMÁS
a fizikai tudományok kandidátusa DR.

OR. BURSICS LÁSZLÓ DR.
a kémiai tudományok kandidátusa
CSERÉP GYÖRGY
DEMJÉN IMRE
DOBROVOLSZKY ANDRASNft
ESZTERLB MATILD DR,
FEKETE ZOLTÁN

OR. FORSTER TIBOR
DR. FÖLDIÁK GÁBOR

a kémiai tudományok doktora DR.
DR. FRIEDRICH VILMOS

GAUSZ PÉTER
DR. GUCZI LÁSZLÓ

a kémiai tudományok doktora
DR. GYÖRGY ISTVÁN

a kémiai tudományok kandidátusa DR,
HARGITTAI JÁNOS

DR. HARGITTAI PÉTER DR.
DR. HIRLING JÓZSEF DK.

a műszaki tudományok kandidátusa
HORVÁTH IMRE

DR. HORVÁTH LASZLÖ
DR. KIRÁLY JÓZSEF
DR. KLING FERENC

1 KUTNYANSZKY ZOLTÁN DR.
DR. LEHOFER KORNÉL DR.

a műszaki tudományok kandidátusa

MANNINGER ISTVÁN
MATUSEK KAROLY
MINK JÁNOS
a kémiai tudományok kandidátusa
MUCHA ISTVÁN
PAAL ZOLTÁN
a kémiai tudományok doktora
PAVLICSEK ISTVÁN
PAVLIK OSZKÁR
PATKAI GYÖRGY
POZSAR BÉLA
a biológiai tudományok kandidátusa
RÉTI GYÖRGY
ROZSA SÁNDOR
SCHAY ZOLTÁN
a kémiai tudományok kandidátusa
SÍPOS TAMÁS
STENGER VILMOS
SZABÓ GYULA
SZAKKAY TAMASNÉ
SZARVAS TIBOR
SZEM ISTVÁN
SZILI SÁNDOR
SZIRTES LASZLÖ
a kémiai tudományok kandidátusa
TÉTÉNYI PAL
a Magyar Tudományos Akadémia
rendes tagja
VERECZKY LÁSZLÓ
VÉGH GERZSON
WOJNAROVITS LÁSZLÓ
a kémiai tudományok kandidátusa
ZSINKA LASZLÖ

A közlemények lektorai:

DR. BAKOS MIKLÓS
a kémiai tudományok kandidátusa

DR. BÁLINT TIBOR
a kémiai tudományok kandidátusa

DR. BIRÖ TAMÁS
a fizikai tudományok kandidátusa

DR. DEME SÁNDOR
a fizikai tudományok kandidátusa

DR. DÉSI ILLÉS
az orvostudományok kandidátusa

DR. DÉVAY MARTA
a biológiai tudományok doktora

DR. FEHÉR LÁSZLÓ
DR. KAFFKA KAROLY

a műszaki tudományok kandidátusa
DR. MAKRA ZSIGMOND

a fizikai tudományok kandidátusa

MARKÖ LASZLÖ
a Magyar Tudományos Akadémia
levelező tagja
MORENT ANDRÁS

DR. NAGY LAJOS GYÖRGY
a kémiai tudományok doktora

DR. NOVAK LAJOS
a kémiai tudományok kandidátusa

DR. ÖTVÖS LASZLÖ
a kémiai tudományok doktora

DR. RACZ GYÖRGY
a kémiai tudományok kandidátusa

DR. SCHILLER RÓBERT
a kémiai tudományok doktora
SIMON SÁNDOR
a Magyar Tudományos Akadémia
levelező tagja

DR. SZŐKE JÓZSEF
a kémiai tudományok kandidátusa í
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KÁLIUM ÉS NÁTRIUM ÖNDIFFÚZIÓJA KRISTÁLYOS CIRKONIUM-FOSZFAT
ALKÁLIFÉM FORMÁIN
SZIRTES LÁSZLÓ, ZSINKA LÁSZLÓ

X. BEVEZETÉS

Korábban, még a szerves ioncserélők tanulmányozása során tapasztal-

ták, hogy a diffúzió fontos szerepet játszik az ioncsere folyamatában.

Megállapították, hogy egyik lényeges befolyásold tényezője a cserefolya-

matnak. Ennek megfelelő figyelmet fordítottak a témának a különféle

zeolit, illetve zeolit tipusu szervetlen ioncserélő tanulmányozásával

foglalkozó kutatók.

A szervetlen ioncserélők és a révükön végbemenő cserefolyamat ta-

nulmányozásában uj fejezet kezdődött a mesterségesen előállított szervet-

len ioncserélők vizsgálatával [l]. Köztük kiemelkedő helyet foglal el a

cirkónium-foszfát, amelynek különböző kristálymódosulatait Clearfield és

munkatársai állították elő [2-4].

Néhány évvel később az Alberti és munkatársai által végzett munka

újra felkeltette a réteges szerkezetű cirkóniunrbisz-monohidrogén-foszfát

iránti érdeklődést.

A nagy rétegtávolságu alkálifém-formák, pl. ZrLiH(PO4)2'4H2O (d =

= 1,01 nm) vagy a nátrium ionnak, mint ioncsere-katalizátornak alkalma-

zása [5-lo] lehetővé tette egy, két és három vegyértékU kationok elvá-

lasztását, illetve az elválasztás hatásfokának növelését olyan esetekben

amikor a cserének különben komoly térbeli akadálya lett volna.

Az ioncsere-folyamat további, jobb megértéséhez végső soron az al-

kalmazhatóság eldöntéséhez, ismernünk kell a folyamat kinetikáját, az

ellenionok mozgékonyságát is. Ehhez segíthet hozzá a rajtuk végbemenő

diffúzió és öndiffuziő ismerete? meglepő azonban, hogy fontossága elle-

nére csak néhány munkát találunk ebben a témakörben.

Harrie és Nancollas [11] a H +/Na + cserefolyamat diffúziós állandó-

ját határozta meg. Dyer és Ocon [12-14] számos kation öndiffuzióját ta- :

nulmányozta a cirkónium-foszfát megfelelő sóformáin. E célra olyan kris- ;

tályos anyagot használtak, amelyet amorf anyagnak 10 M foszforsavban 24 Á

történő refluálásával kaptak. Később bebizonyult [15-16] , hogy az igy |

|előállított anyag kristályossági foka kisebb, mint a (hidrogén fluor id '']
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jelenlétében) direkt lecsapással előállított anyagé, következésképp az

előbbi könnyebben (kisebb pH értéken) hidrollzál [17].

A jelenlegi helyzet Ismeretében különféle katiónok diffúziójának

cirkónium-foszfáton történő vizsgálatát kezdeményeztük, együttműködve a

Perugia1 Egyetem Szervetlen Kémiai Intézetének munkatársaival [18,19],

E munka részét képezik a jelen közleményben összefoglalt eredmények is.

2. KÍSÉRLETI RÉSZ

A kísérletek során Merck p.a. minőségű vegyszert használtunk.

A cirkónium-foszfátot direkt lecsapásos módszerrel, az AlbertL ál-

tal lairt körülmények között [l5] állítottuk elS, majd az anyagot, Bze~

dlmentáláa után, foszforpentoxld fölött tároltuk a felhasználásig. A meg-

felelő sóformákat 0,2 M MC1+M0H oldattal végzett lassú tltrálással készí-

tettük.

A kristályos anyagokat szllrtük, kloridmentesre mostuk, és telített

NaCl oldat (p/p 0,7 r.ny) felett tároltuk. A mintákat röntgendiffrakciós

módszerről, rétegtávolságuk, illetve analitikai összetételük alapján azo-

nosítottuk az alábbi összetartozó adatok alapjáni

0,76 nm 1,18 nm

NaNa.311-0

0,99 nm

KH.O,:

O,98 nm

KK.:

1,07 nm

Az alkálifém-tartalmat MOM 351 L tipusu lángfotométerrel határoztuk

meg, a röntgenfelvételeket DRON-1,5 tipusu dlffraktométerrel készítettük.

A szemeseméret vizsgálatát elektronmikroszkópos felvételekkel kezd-

tük, majd, mivel a fényképek nem mutattak egységes szemcseméretet, a ré-

szecskeeloszlást módosított, un. konífugás [20] (centrifuges aerosol)

spektrometria módszerrel határoztuk meg. A kapott értékeket az 1-4. dbnín

mutatjuk be.

Az öndiffuziót nyomjelzéssel vizsgáltuk, 2 4Na és 4 2K izotóp felhasz-

nálásával, a következők szerint: a sóforma olyan mennyiségéhez, amely kb.

5 mmól alkálifémet tartalmazott, 20O cm3 jelzett, 0,05 M koncentrációjú,

olyan MeCl oldatot adtunk (tQ időpont) amelynek pH-értékét előzőleg MeOII

oldattal közel 10-re állítottuk be. Az oldatot a kivánt hőmérsékleten

(±O, 1 °c) állandó sebességgel kevertettllk, megadott időközönként 2 cm

mintát vettünk, az oldatot O,2 m pórusátniérőjti, un. "m.tllipore" szűrőn

szűrtük (a művelet időigénye max. 15 mp), majd a tiszta oldat radioakti-

vitását NE Sealer Ratameter SR-3 ttpu9U műszerrel mértük.

; \
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Az egyensúlyi állapot elérését az alábbi összefüggéssel számoltuk kli

w " 1 -

ahol W t, « B - a t éa I:, idő alatt cserélődött izotóp mennyisége,

C és C„ - az oldat fajlagos aktivitása t és t Időben. y

Azokban az esetekben, amikor C értéke kísérletileg nem volt mégha- (

tárózható, a

°° ° M+V+mv

egyenletből számítottuk ki,

ahol M - az aktív oldat molarltása,

V - az aktív oldat térfogata,

m - a diffundáló speciesek molarltása,

v - a szilárd fázis térfogata.

) A mért és számított COT érték között 3-5% eltérést tapasztaltunk.

< ' A kísérleti körülményeket ugy választottuk meg, hogy zészecake-

; kontrollált folyamatot kapjunk, amelyben az ioncaere nem, vagy elhanya-

golhatóan kis mértékben megy végbe. A X értékét pedig (előkisérletek alap-

ü ján) ugy választottuk meg, hogy az izotópos egyensúly elérésekor az el-

!.,; lenionok lehetőleg több mint 60%-a cserélődjék.

j 3. EREDMÉNYEK ÉS ÉRTÉKELÉSÜK

: A radioaktív nyomjelző módszernek a Fick-egyenlettel [22,23] kombi-

nált alkalmazását vizsgálataink során a zeolitokon végbemenő fémdiffuziÓ

korábbi sikeres, hasonló módon történő mérése [2l] állította előtérbe.

A cirkónium-foszfát szerkezete réteges, a részecskék hexagonális --,

vagy háromszög alakúak. Az egyes rétegek oly módon kötődnek egymáshoz,

hogy közöttük szűk kb. O,24 nm szabad átmérőjű hely van [24].

Feltételezzük, hogy a 0,24 nm-nél nagyobb átmérőjű kationok nem tud-

nak áthatolni a rétegek között, hanem csak a kristály c-tengelye mentén,

a rétegekre merőleges irányban. Előzetes vizsgálatok és számitások alap-

ján ezt az esetet legjobban a gömbmodellel tudjuk leirnii

w, 1 L
* k=l

11 VV;

SS
áá



ahol q. - a tan <Jit

=(3qi,'3+qi-) függvény pozitív gyöke, esetünkben N=20
tagra, X = MV (mv-t használva);

D - diffúziós tényező;
r - részecskeáfcmérő (3 unnelektronmikroszkópos felvételek alapján).

A meghatározott és elméleti kinetikai adatokat összevetve azt ta-
láltuk, hogy a mért W t/W értékek rövid időtartományban nagyobbak, hosz-
szabb idő esetén kisebbek az elméleti értéknél. Ez a jelenség akkor lép-
het fel, ha a diffúziós tényező csökken, vagy a részecskeméret .nő a fo-
lyamat során.

Mivel gyakorlatilag egyik eset sem lehetséges, ezért a jelenséget a
szedimentált frakción belüli szemcseeloszlással magyarázzuk. Feltételez-
zük ugyanis, hogy a diffúzió a legkisebb szemcséken kezdődik, itt bizo-
nyos egyensúly áll be, majd a diffúzió tényleges befejező szakaszában, a
folyamatban kizárólag az átlagméretnél nagyobb méretű részecskék vesznek
részt. Ebből a feltételezésből kiindulva alkalmaztuk a Hoinkis és Levi
által bevezetett [25] súlyozott részecskesugarat és standard deviációját,
mint fogalmakat, amelyek lehetővé teszik az öndiffuzió pontosabb lairá-
sát, ismert sugáreloszlású részecskéknél:

TO

c-1
_" C \ I \ I 1 I -*..._*. / _»i_^.i- I —*""\

k=l

ahol p/r/ - a részecskeeloszlás frekvenciafüggvénye.

dr, (4)

A p/r/ analitikus függvényt nem ismerjük minden vizsgált anyagnál,
ezért a gyakorlatban ugy jártunk el, hogy az un. konifugás módszerrel
meghatározott részecskseloszlást normalizáltuk, majd a (4) egyenlet sze-
rinti számolás helyett számítógéppel számítottuk ki, az alábbi képlet
szerint:

[ N 2 2"
1-]T — + 6XP °lkl , (5)
K=l k *

ahol p/i/ az r/i/ sugarú részecskék (statisztikus) súlyozott átlaga.
-i

Az (5) egyenlet alkalmazásával lehetőség nyílott az Öndiffuziót le- _f
iró kinetikus görbesereg kiszámítására (W./W^ a /t függvényében) a nor-
mallzált részecskeeloszlás ismert diffúziós tényezőinek (X és D) alkal-
mazásával. A kísérleti utón kapott görbét illesztettük a legjobb közelí-
tést adó számított görbéhez, ami által meghatároztuk az adott mintára
érvényes diffúziós tényezőt (D).

Az S-a. dbrdn bemutatjuk a vizsgált minták kinetikai adatait. A fo- |
lyamatos vonallal kihúzott görbéket számitógéppel kaptuk, az egyes jelek |

I
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1
5. dbra

Diffuaióeebeaaég a \Zr(NaPO4) 2|-3«20-on

A folytonos vonal a aadmitott, iamert D értékek görbéi,
a jelek kísérletileg mért értékek;

A = 298 K/D = 8,7.10~10 m2/e;

• = 312,8 K/D = 2,7.lo"1B m*/a;

O = 328

k = 336

K/S = 8,O.1O~10 ma/B}

K/D = 1,8 .10~17 m2/a:

o = 351,8 K/D = 6.7.1O'17 mS/e.

•u-i

6. ábra

Diffusióeebeeeég a [2r(KPO.) 9].3H„0-on '

A folytonos vonal a aadmitott, iamert D értékek görbéi,
a jelek kísérletileg mért- értékek:

A = 287,3 K/D = 2,5.1O~17 mS/a;

K/D = 8,2.1O~17 mZ/es• = 298

a = 309 K/D = 2,5.1O~16 mZ/a;

k = 323

o = 338

K/D = l,1.10~1S me/ei

K/D = 3,3.10~1S mB/a.

13
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1
7 t

7, ábra
Diffuaióaebeagég \2r{.NaP04 4 2

A folytonoa vonal a azdmitott, ismert D értékek görbéi,
a jelek kísérletileg mért értékek:

A = 289

• = 298

K/D = lt8.10~16 m?1/e;
K/D = StS.10~16 mZ/e;

A = 30S,8 K/D = l,4.10

o = 313

~1S
m"/BS

K/D = 2,7.1O~2S mS/g.

1.0-
w<

0,6-

0.4-

0,2-

1 3 5 7 tv» minv> 9

8. dbra
Diffuzióeebeeeég [Zv(KP0.)(HP0.)\.0,3 U„ü-n

A folytonoa vonal a számított, ismert D értékek görbéi,
a pontok (298K.) a kísérletileg mért értékek

14



i

a megfelelő hőmérsékleten mért kísérleti pontokat jelölik. Amint az áb-

rákból látható, a kísérleti és számított adatok Igen jól egyeznek. Lát-

ható továbbá, hogy a káliummal félig telített mintánál a diffúzió nagyon

lassú, ezért ezen eredmények további analízisével egyelőre nem foglal-

koztunk.

A diffúziós tényezS logaritmusát (log,QD) l/T függvényében ábrázolva

{9-10. dbra) megfelelő egyenesekhez jutottunk, amelyekhez jól Illeszkedő

görbéket sikerült klszáialtanunk lineárisan a Bökkenő program segítségével

(a korrelációs együtthatót O,993j 0,999; O,992-nek találtuk a nátriummal,

káliummal telített és nátriummal félig telített mintánál),

m'/s

10*

rid 1 5

9 9 9

A
lő"

29 3P 3.1 32 3,3 3,4 , 3 $ 4
'a

9. dbra

A diffúzióé állandó hőmévaékletfüggáee
a) Zv{NaV04)rznz0

15
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I

Om'/s

1Ô15-

10*
3,1 3,2 3,3 34 3,5 3.s4Q.[K4]

IO. db?a
A \Ai*(Hro.)(llal'O4)).í>ll,,O-vit vonatkoztS diffuaiÓB

dllandd tvöméreékletftiqgéae

Az igy abrazo]t összeftlggésbol az Arrhenius-egyenlet aegltségévnl,

t f t (6)log10D 2,3O3 UT '

megkaptuk a D és az ak t iv i tás l eiVo-igla (E.) ér tékét . Az értékeket az
2. tdbldaatban foglaltuk dssze.

1. tábldzat

Sófovma 4B
hiïmépaék Ie t tav tomdny

ttoÑa.SHgO
298r3Sl K

W.3H 0
?.87T338 K

tiSff. 6« 2 0

SB9Í313 K

Do

(m'Ve)

4,e.io-6

B,4.1O~3

e,?

8 , 8

1,7

98°

'Va)
.ia'19

.lo-16

(KJ/mól)

73

79

•ir,

°P,98

1,S

1,7

o [ze]

.cm'1)

.lo'4

AG'4

-
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Az eredmények végső összegezése előtt néhány általánosabb következ-
tetést vonhatunk le a mérési adatokból:

a) a vizsgált hőmérséklettartományban az öndiffúzió egylépcsős.
A nátrium és kálium ionok közül nagyobb energiagátat észleltünk a kálium
ionnál, olyannyira, hogy a KH formánál végbemenS diffúzió 298°-on olyan
lassú (8, ábra', D=1O~ ), hogy a folyamat vizsgálata további munkát Igé-
nyel, célszerűen magasabb hőmérsékleten.

A diffuziósebesség különbsége (a vizsgált ionok esetén) véleményünk
szeri.it a K + ionnak mind a foszfátcsoportok, mind a vizmolekulák iránya-
ban mutatott, viszonylag nagyobb affinitásából és a Na ionok a kálium-
hoz viszonyított kisebb mozgékonyságából adódik.

b) Az öndiffúziós adatoknak elektromos vezetőképességgel történő
összehasonlítása érdekes eredményt adott. Az ismert diffúziós tényező (D)
értékéből a Nernst-Elnstein-egyenlet alkalmazásával számított fajlagos
vezetőképesség 10-szer akkorának adódott, mint a más módszerrel kísérle-
tileg meghatározott [26]. Ez arra utal, hogy az elektromos és kémiai
transzport folyamat különböző mechanizmus szerint megy végbe; mivel az
elektromos vezetés amint ezt kimutatták [26], főként felületi jelenség,
mig az öndiffúziós folyamat túllép a felületen az anyag belseje felé.

A fentieket összegezve megállapítható, hogy a nem egységes méretű
részecskéken végbemenő öndiffurió esetére a kidolgozott mérő, számító
módszer jó eredményt adott. A közölt adatok nsm elégségesek arra, hogy a
kristályos cirkónium-foszfáton lejátszódó diffúziós folyamatokról álta-
lános érvényű következtetéseket vonjunk le. A diffúziós állandónak és a
származtatott termodinamikai adatoknak a kristályszerkezettel, valamint
az ellenionok méretével és természetével történő összevetése további
részletes vizsgálatokat kivan, amelyeket jelenleg is folytatunk, illetve
a közeljövőbea kívánunk folytatni.

IRODALOM "f

1. AMPHLETT, c.B.: Inorganic Ion Exchangers, Elsevier Publ. Co, London, i<
1964

2. CLEARFIELD, A., STYNES, J.A.: J. Inorg. Nucl. Chem. 26. (1964) 117-
3. CLEARFIELD, A., LAUDIS, A.M., MEDINO, A.S., TROUP, J.M.: J. Inorg. $

Nucl. Chem. 3£ (1973) 1099 '

4. CLEAHFIELD, A., BLESSING, R.H., STYNES, J.A.: J. Inorg. Nucl. Chem. ''' *
30 (1968) 2249 ;;

5. ALBERTI, G., COSTANTINO, U., GUPTA, J.P.: J. Inorg. Nucl. cheir,. 36 %
(1974) 2103 ~~ I

6. ALBERTI, G., COSTANTINO, 0., GUPTA, J.P.: J. Inorg. Nucl. Chem. 36 I
(1974) 2109 ' ~ H

7. ALBERTI, G., BERTRAMI, R., CASCIOLA, M., COSTANTINO, U., GUPTA, J.P.: |f
J. Inorg. Nucl. Chem. 38 (1976) 843

17

^



1

8. ALBERTI, G,r COSTANTINO, U., GILL, J.S.: J. Inorg. Nucl. Chenu 38_
(1976) 1733

9. ALBERTI, 6., BERTRAMI, R., COSTANTINO, ü.s J. Inorg. Nucí. Chem. 38_
(1976) 1779

10. ALBERTI, G., BERNASCONI, M.G., CCSTANTINO, O., GILL, J.S.: J. Chromât.
132 (1977) 477

11. HARVIE, S.J., NANCOLLAS, G.H.: J. Inorg. Nucí. Chem. 2J2 (1968) 273

13. DYER, A., OCON, F.T.: J. Inorg, Nucl, Chem. ¿3 (1971) 3141

13. DYER, A., OCON, F.T.s J. Inorg. Nucl. Chem, 33_ (l97l) 3153

14. DYER, A,, GILL, J.S.s J. Inorg. Nucl. Chem. 39 (1977) 665 -

15. ALBERTI, G., ALLULLI, S., CONSTANTINO, U.f MASSUCCI, M.A., PELLICCIONI,
N.i J. Inorg. Nucl. Chem. 35 (1973) 1347

16. HOKSELY, S.E., NOVELL, D.V.: J. Appl. chem. Biotechnol. 33 (1973) 215

17. ALBERTI, G., ALLULLI, S., COSTANTINO, U., MASSUCCI, M.A.i .7. Inorg.
Nucl. Chem. 32 (1975) 1779

18. COSTANTINO, U.: magânkozlés

19. COSTANTINO, U., NASZÖDI, L., SZIRTES, L., SSINKA L.: On the Mechanism
of Diffusion and Ionic Transport in Crystalline Insoluble Acid Salts
of Tetravalent Metals - II. J. Inorg. Nucl. Chem. (közlés alatt)

20. HIRLING, J,, HARGITTAI, J.: Nukleonika 21 (1976) 175

21. DYER, A., GETTINS, R.B.: Ion Exchange in the Process Industries, Soc.
Chem. Ind., London, 1970, 357

22. KRANK, J.: The Mathematics of Diffusion, Clarendon Press, Oxford, 1567

23. CARMAN, P.C., HAUL, R.: Proc. Roy Soc. A 222 (1954) 104

24. CLEARFT.ELD, A., SMITH, G.D.: J. Inorg. Nucl. Chem. 8_ (1969) 431

25. H0INK1S, E., LEVI, H.H.: Ion Exchange in the Process Industries, Soc.
Chem. Ind., London, 1970, 339

26. ALBERTI, G., GASCIOLA M., COSTANTINO, U., LEVI, G., RICCARDI, G.:
J. Inorg. Nucl. Chem. (közlês alatt)

18



KIVONAT

A kristályos szervetlen ioncserél5kön lejátszódó diffúzió elsőrendű
jelentőségű az ioncsere folyamatának tanulmányozása szempontjából. Ennek
megfelelően tanulmányoztuk a kristályos cirkónium-bis-monohidrogén-fosz-
fát alkálifém sóin végbemenő öndiffúziót. Előző munkánkban számot adtunk

' a Zr(NaPO4)2-3H2O és Zr(KPO4)2«3H2O teljesen telitett formák vizsgálatá-
ról. Jelen dolgozatunkban e munka folytatását jelentő vizsgálatokról,

í; illetve eredményükről számolunk be.
\ ',-.; A vizsgálatokat nyomjelző módszerrel Zr (NaPO4) . (HPO4). 5H2O és

|L Zr(KPO4).(HPO4)5H_O mintákon végeztük. Korábban kidolgozott matematikai
' - apparátussal meghatároztuk a diffúzió sebességét, majd kiszámítottuk a

1 folyamat entalpiáját és szabadenergiáját.

PE3K>ME -^ .. l-p^í^-:--^?:-^--1^ -------;----- "----•

HOHHÚtt OÖMeH Ha MHKPOKPHCTajMIHHeCKHX HeOpraHHieCKHX HOHHTBX HBJlHeTCH
AH^ySHOHHO-KOHTpOJIHpOBaHHUM TtpOUeCCOM. BfcUia HSVteHa CaMOflHf^ySHR pa3JlHM-
HUX mejioiHux MeTaimos Ha Ooc^aTa UHPKOHHR. PeayjibTaiu, Kacamuiecii

(> ( k éZr(NaPO4>x3H2O H Zr(KP(>4)x3H2O Sunk paHee onyenHKOBama. Tenépb nepenanTcn
peayjibTaxu H3MepeHHH npoQ ZrTNaPO 4UHPO 4)x5H 2O H Zr(KPO4X(HPO4 )X5H 2O. H C -
cnenoBaHHe KHH6THKH npouecca 6buio npOBeneHO MBTOAOM MeieHtix aTOMOB. Ewm
Taicite onpejqejieim nocTOHHHue m ^ y s H H , aHTajinHH H CBO(SoflHan 3HeprHH npo-
uecca.

ABSTRACT • -

The ion exchange on microcrystalline inorganic ion exchangers is a ;
diffusion controlled process, therefore the diffusion of various alkali f
metals on crystalline-zirconium bis-monohydrogen phosphate was investigated1.
Results concerning the Zr(NaPO.)o.3H-O and Zr(KP0.)».3H,0 forms were
described by us-earlier. q * l * i 1 f

Now the results achieved on Zr (NaPO4).(HPO4). 5H,0 and ÍJ£

Zr(KPO4).(HPO4).5H2O samples are presented. The kinetics of the self- |'|

-diffusion process was investigated, the diffusion constants were deter- y|
mined and the enthalpy and free energy change of the process were calcu- '';§
lated. • m

19



TRÍCIUMMAL JELZETT TERMÉSZETES PROSZTAGLANDINOK ELŐÁLLÍTÁSA
KÍ.XNG FERENC, MVCHA ISTVÁN, VÉGH GERZSON, KUTNiAllSZKX ZOLTÁN,
OZAKKAt TAMÁSNÉ, TANÁCS BÉLA

A proaztaglandinok (PG-k) kutatása az utóbbi másfél évtizedben vi-
lágszerte előtérbe került. Megjelenésüktől a gyógyászatban olyan forra-
dalmat reméltek, amelyhez szinte csak a szteroid hormonok felfedezése
hasonlítható. Biológiai hatásuk rendkívül széles körű, többek között je-
lentős szerepet töltenek be a véralvadásban, a simaizmok működésében,
valamint gyulladásos folyamatokban. Számos megfigyelés arra utal, hogy
hatásuk szorosan összefügg a hormonális szabályozással. Főbb élettani
hatásuk egyben a gyógyászati felhasználás lehetőségeit is körvonalazza,
amennyiben elsősorban a szülés szabályozásában (azülésmegindltás, terhes-
ség-megsz4k,ltás) és érrendszeri megbetegedéseknél fűznek reményeket a
PG-tartalmú gyógyszerek felhasználásához. Hazánkban a Chlnoln Gyógyszer-
es Vegyészeti Termékek Gyára RT, a PGf1^ totálszlntetlkus előállításával,
a humán terhesség megszakításához és különféle állattenyésztési feladatok
megoldásához adta meg a lehetőséget.

A PG-k, jelenlegi ismereteink szerint, valamennyi élő szövetben meg-
találhatók, természetes koncentrációjuk azonban rendkívül kicsi, ezért
kimutatásuk, metabolizmusvizsgálatuk vagy a szervezetben történő nyomon-
követésUk igen érzékeny módszert igényel. A módszerek közül kiemelkedik
a radioizotőpokkal jelzett vegyületek alkalmazása. Segítségükkel lehető-
ség kínálkozik izolált szervekkel vagy intakt szervekkel végzett kutatá-
si feladatok megoldására, autoradlograflás vizsgálatokra, vagy a termé-
szetes PG-tartalom klinikai meghatározására.

Az MTA Izotóp Intézet Gyógyszerkémiai Csoportja többek között célul
tűzte ki az egyik legfontosabb természetes PG-csoport, a 2-es sorozatba
tartozó, az oldalláncban két kettős kötést tartalmazó vegyületcsalád
triciummal való jelzését. Cikkünkben összefoglaljuk az elért eredményeket.

Mielőtt rátérnénk munkánk részletes ismertetésére, az érthetőség
kedvéért bemutatjuk a cikkben szereplő PG-k szerkezetét.

; \
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1
PGF, PGB,

TRÍCIUHMAL JELZETT PG-K E L O Á L L Í T A S I LEHETÓ'SEGEI ( 1 )

T0TAL3ZINTÊZIS

A totálszintézisek, amelyeket az inaktiv PG-k iparazerü e lSál l i tá-
aâra dolgoztak ki, rendkivUl bonyolultak, soklépéaea reakciösort igényel-
nek, amelyeket tovább bonyolit a rezolválás, ezért a radioaktiv atom be-
vi te lére neta elSnyösek.

BIOSZINTÊZIS

Van Dorp [2] és Bergström [3,4] egymástól függetlenUl, a megfele15
többszörösen te l i t e t l en 20 szênatomos zsirsavakból, mint prekurzorokból
kiindulva» kosondóhólyagból kapott PG-szintetáz enzimrendszerrel E tipusu
PG-ket szintetizáltak. Igy pl . az 5(z) , 8 (z ) , l l ( z ) , 14(z)-ejkozatetraén-
savb6\ (arachldonsavból) optikailag aktiv PGE2 szintetizálható.

Ha inaktiv prekurzor helyett triciununal jelzett prekurzorral végez-
zOk a bioszintézist, j e lze t t E tipusu PG-t kapunk. Az i ly módon e lóá l l l -
to t t je lzett PGE-ben a tricium atom helyzetét termeszetesen a jelzett
prekurzor zsirsavban levS tricium atom helyzete határozza meg.
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PG-ÁTALAKITÁS

A jelzett F-, A- és B-tlpusu PG-k un. tipusátalakitási reakciókkal
állíthatók elő a bioszintetikusán kapott, jelzett, E-tipusu PG-kböl. Ezek
viszonylag egyszerit kémiai reakciók, nehézséget inkább az elválasztás és
tisztítás jelent. Az átalakitás során a jelzett uj típusban a tricium
=>tom helyzete megegyezik a kiindulási jelzett, E-tipusu PG-kben levő tr I
cium atom pozíciójával, valamint a moláris aktivitás is azonos marad.
A főbb tipusátalakitási reakciók a következők:

PGAyH

PGB^H

A triciummal jelzett PG-k előállitási lehetőségeit mérlegelve kitű-

nik, hogy egyedüli járható ut jelzett prekurzor zsírsav bioszintetikus

átalakitása a kulcsvegyUlet szerepét beöltő, E tipusu PG-vé, amelyből

kémiai utón más tipusu PG-k állíthatók elő. Első lépésként ezért a tri-

ciummal kivánt helyen jelzett prekurzor zsírsavakat kellett előállítani.

TRICIUMMAL JELZETT PREKURZOR ZSÍRSAVAK ELŐÁLLÍTÁSA

A természetben előforduló telítetlen zsírsavak triciummal való jel-

zése Wilzbach-módszerrel [5] nem ad kielégítő eredményt, mivel a kettős

kötések egy részének telítődése miatt nem kapjuk a kivánt terméket. Pél-

dául a linolsav esetében a kettős kötések egyike telítődik, és olajsav-

-12,13-3H és 12-oktadecénsav-9,10-3H keveréke képződik [5]. Nem célrave-

zetők az izotópcsere-reakción alapuló egyéb jelzési módszerek sem, főleg

a kívánatoshoz képest igen kis moláris aktivitású termékek képződése

miatt.

Legkézenfekvőbb az a módszer, amikor a kettős kötéseknek megfelelő

helyen, totálszintetikus utón, hármas kötéseket alakítunk ki, majd ezeket

Lindlar-katalizátor [6] jelenlétében parciálisán tricláljuk. Oxidativ le- I

bontási kísérletek bizonyítják, hogy az igy kapott, triciummal jelzett ;j

zsírsavakban a triciumnak 95%-a a cisz térállásu kettős kötéseket tártai- ÍJ

mázó szénatomokhoz kapcsolódik [7]. Van Dorp és munkatársai ily módon ál- ;|

litották elő a PGE2-5,6,8,11,12,14,15-
3H előállításához szükséges prekur- ||

zor zsírsavat, az arachidonsav-5,6,8,9,11,12,14,15-3H-t [8].
23
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1

ARACHIDONSAV-5,6,8,9,11,12,14,15- H (n) ELÖALLITÄSA

Az alkalmazott módazer szlntézisvázlata a következöi

(••)

T2/LINDLAR KAT.

(II)

Az ejkozatetrainaavat ( i) n-heptánban, kinolin jelenlétében, Lindlar-
katalizátorral, hordozómentea triciumgázzal parciálisan hidrogêneztük.
A reakcióelegy feldolgozása utân a nyers terméket preparativ vêkonyréteg-
-kromatográfiáa môdszerrel t iaztltottuk, igy 37-74 GBq/mmol (100-200
Ci/nunol) molária aktivitásu arachidonsav-5,6,8,9,H,12,14,15-3H (n) i s
elSâll ithatô.

5,8,11,14-EJKOZATETRAINSAV (l) ELÖALLITÄSA

Osbon) (9) môdszerét követtük. A szintêzis menetei

HCsC-CHs-OH

(•»
LiNHj
NH3

(M) LK^C-CH,-

M
DOWEX 50/METANOL
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(VI.) CHjiCHj^CsC-CHj-OH

1

'i

(VII.)

(VIII.)

(IX)

(X)

(XI)

PBr,

BrMgC=C-CHrOMgBr

PBr,

BrMgCSC-CHyOMgBr

PBr3

BrMgC=C-(CHa)3C00MgBr

I.) CH5-(CH2lr(CsC-CHj2-CsC-CH2-C5C-(CH2)5-COOH

A 2-(2-propinoxi)-tetrahidropiránt (ill) propargilalkohol és dihid-

ropirán reakciójával állítottuk elő. A cseppfolyós ammóniában (ill)-ból

fém lítiummal képződött litiumvegyületet (IV) amil-bromiddal reagáltat-

tuk, majd az általunk kidolgozott - ioncserélőgyantával végzett - hidrolí-

zis [10] után kaptuk a 2-oktin-l-olt (VI). Ebből foszfor(ill)-bromiddal

l-brőm-2-oktint (VII) állítottunk elő, amelyből kétszeres lánchosszabbi-

tással jutottunk el a 2,5,8-tetradekatriin-l-ol-hoz (x). A brómozás után

kapott l-bróm-2,5,8-tetradekatriint (XI) 5-hexinsav bisz-magnézium-bro-

mid származékával kapcsoltuk a jól kezelhető kristályos 2,8,11,14-ejkoza-

tetrain-savvá (i).

t. !
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5 f 6-DEHIDRO-ARACHIDONSAV ELŐÁLLÍTÁSA

Az irodalomban korábban ismeretlen 5,6-dehidro-arachidonsav (ejkoza-
-5-in-8,11,14-triénaav) előállításához olyan szintézisut kiválasztására
törekedtünk, amelyen az 5,8,11,14-ejkozatetrainsav előállításánál szer-
zett tapasztalatainkat és a lehető legtöbb köztiterméket tudtuk haszno-
sítani. Az általunk kidolgozott szintézis [11,12,13] a következő:

(X.)

H2/Lindlar kat.

(XII.) CH3-(CH2)4-CH=CH-CH!rCH=CH-CHfCH=CH-CH2OH

PBr,

(XIII.) CH-5(CH2)4-CH=CH-CH2-CH=CH-CH2-CH=CH-CH2-Br

BrMgC=C-(CH2)5-COOMgBr

(XIV.) 1
CH5.(CH2)4-CH=CH-CH2-CH=CH-CH2-CH=CH-CH?CsC-(CH2)jCOOH

A szintézist a 2,5,8-tetradekatriin-l-Ol-ra (X) alapoztuk. A (x)-et

heptános oldatban, Lindlar-katalizátor jelenlétében, parciálisán hidro-

géneztük, és az igy kapott 2(z), 5(z), 8(z)-tetradekatrién-l-ol-t (XII)

éteres közegben piridin jelenlétében, -20 °C-on foszfor(ill)-bromiddal

brómoztuk. Az l-br6m-2,5,8,-tetradekatrién-t (XIII) vákuumdesztilláció-

val tisztítottuk, majd 5-hexinsav bisz-magnézium-bromid származékával

kapcsoltuk a kivánt 5,6-dehidro-arachidonsawá (XIV) .

ARACHIDONSAV-5,6-3H ELŐÁLLÍTÁSA [11,12,13,14]

Az 5,6-dehidro-arachidonsav alkoholos oldatát Lindlar-katalizátor je-

lenlétében, hordozőmentes triciumgázzal hidrogéneztük. A reakciöelegy fel-

dolgozása után a nyers arachidonsav-5,6- H-t preparativ vékonyréteg-kroma-

tografiás módszerrel tisztítottuk. E módszerrel 925-1295 GBg/mmol (25-35

Ci/mmol) moláris aktivitású, radiokromatográfiásan egységes arachidonsav-

-5,6-3H állítható elő.
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•i lit I I I

PGE2-5,6- H ELŐÁLLÍTÁSA BIOSZINTEZISSEL

Az irodalomban korábban ismeretlen prosztaglandinon [15] kívánjuk

bemutatni a jelzett E-tipusu PG-k előállítását.

A bloszlntézls enzimforrása kosondóhólyag volt, amelyet 0,15 mólos

kálium-klorid oldatban homogenizáltunk, és 3000 G-n centrifugáltunk.

Az Így kapott felüluszóhoz, megfelelő ada-

lékanyagokkal együtt (adrenalin, redukált Fl?J}L

glutation, EDTA), pH 8 érték beállítása

után, hozzáadtuk a prekurzor zsírsavat,

majd az elegyet, állandó levegő átbuboré-

koltatás mellett, 1 órán át, 37 °C-on in-

kubáltuk. Savanyitás és extrakciós tisztí-

tás után a nyers terméket preparatlv szi-

likagél rétegen kloroform, metilalkohol,

jégecet és viz 90:6«l:O,75 arányú keveré-

kében tisztítottuk. A PG-tartalmat spekt-

rofotometriásán [16], a radioaktivitást

folyadékszcintilláciős módszerrel határoz-

tuk meg. Abban az esetben, amikor a kiin-

dulási arachidonsav-5,6- H-nak a moláris

aktivitása 103923 GBq/nunol (28,09 Ci/mmol)

volt, a PGE2-5,6-
3H moláris aktivitása

(24,53

Front

SJart

P G E a

9O7.61 GBq/mmol Ci/mmol) lett. A

higulást az enzimrendszer endogén PG-tár-

ta Ima okozza. A tiszta PGE,-5,6- H radio-

kiomatogramját az 1. ábra mutatja.

1. ábra

A tieata PGEg-S^-3!
radiokromatogramja

Futtatóelegy: kloroform, metilalkohol, jégecet, viz 9O«6íl»O,75

arányban. Régeg: "MERCK" Kieseigei 60/Kleselgur F254"

5,6-DEHIDRO-PGE2 ELŐÁLLÍTÁSA

Az 5,6-dehldro-PGE, az irodalomból ismert [17]. Totálszintetikus
utón állították elő, optikailag inaktív formában, mint a PGE2 köztiter-
mékét. Az általunk e lőá l l í to t t 5,6-dehidro-arachidonaav birtokában cél-
szerűnek látszott megkísérelni a bioszintézist, optikailag aktív 5,6-de-
hldro-PGE2 előáll ítása céljából. Ennek az volt az e lőfe l téte le, hogy a
PG-szintetáz enzimrendszer csak a prekurzor zsírsav molekulában levő
8,11,14-cisz kettőskötésre szubsztrátspecifikus legyen [18,19,20]. Az i s -
mertetett bioszintézissel mintegy 10-15%-os biokonverzióval sikerült elő-
állítanunk olyan PG-elegyet, amely az endogén PG mellett az 5,6-dehidro-
-PGE2-t i s tartalmazza. Az endogén PG-től vékonyrétegkromatográfiás mód-
szerrel sikerült elválasztanunk. A t iszta 5,6-dehidro PGE--t Lindlar-ka-
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talizátor jelenlétében, hordozómentes triclumgázzal hidrogéneztük. E ka-

talizátor jelenlétében a tricium atomot csak a hármas kötésű szénatomok

vehetik fel. Az igy kapott PGE.-5,6- H radj.okromatogram alapján teljesen

.megegyezett az arachldonsav-5,6- H-böl bioszintézissel előállított PGE2~

-5,6-3H-val (2. ábra).

1
a

'üfi

-FRONT

-START

2. ábra

A két Utón előállított PGEp-S,6
3-H

kromatogramja

a: standard FGE-, bs arachidonsav-5,6- H-böl bioszintézissel kapott

PGE2-5,6-
3H, c: 5,6-dehidro-PGE2-b51 parciális triciálással előállított

PGE2-5,6-
3H

Futtatőelegy: kloroforitumetilalkohol, jégecet,,viz 90:6:1:0,75 arányú

keveréke. Réteg: "MERCK" Kieseigei 60/Kieselgur F254" ^^nivás: foszfor-

molibdénsavas permetezés után melegítve.

Ily mddon a PGE2-5,6-
3H elSállitására sikerült olyan uj módszert

kidolgoznunk, amelynek az eddig ismertekkel szemben nagy előnye az, hogy

egyrészt nem kell a bioszintézist radioaktív prekurzor zsírsavval végez-

ni, ahol a nehézkes oldószeres tisztítás, majd a rétegen történő elvá-

lasztás miatt a triciuminkorporáció rendkívül nagy lehet, másrészt az

utolsó lépésként katalitikus triciálással kapott végterméket kUlön nem

kell tisztítani.
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TRICIUHHAL JELZETT PGEg FŐBB T I P U S Á T A L A K Í T A S I REAKCIÓI

Mielőtt ismertetnénk az általunk kidolgozott tipusátalakitási reak-
ciókat, összefoglaljuk az irodalomban le irt eljárásokat.

A jelzett E-tlpusu PG-k abszolút metil-alkoholos közegben, nátrium-
-borhidriddel jelzett Fa és Fp tipusu PG-kké redukálhatok [21,22,23],

: A redukciós elegyet vízzel hígítják, sósavval savanyitják, majd éterrel

;; extrahálják. A semlegesre mosott éteres extraktumot vákuumban bepárolva

jutnak az a- és p-epimerhez.
A : Az epimereket osslopkromatográfiásan választják szét. Saját tapasz-
I tálataink szerint a nátrium-borhidrid bázikus volta miatt B-tipusu PG is

képződik. Bár az Így keletkezett PGB mennyisége nem számottevő, de ele-
gendő ahhoz, hogy az orés p-epimerek szétválasztását megnehezítse.

A jelzett E-tipusu PG-k átalakítása jelzett B-tipussá a legegysze-
rűbben végrehajtható tipusátalakitási reakciók közé tartozik. Az átalaku-
lás kvantitatív. Ezen a reakción alapszik a PG-tartalom spektrofotomet-
riás meghatározása [24] , Az E-tipusu PG-t vizes-alkoholos lúggal keverte-
tik, majd sósavval savanyitják, és éterrel extrahálják. A semlegesre mo-
sott éteres oldatot bepárolják, és a nyers PGB-t oszlop- vagy rétegkro-
matográfiás módszerrel tisztítják.

•A FGA-t a PGE savas kezelésével állítják elő. Az irodalom [25], ké-
miai termelés megadása nélkül, szobahőmérsékleten a következő savas rend-
szereket és reakcióidőket adja meg:

1. viz, ecetsav és 85%-os foszforsav 10:3:2 arányú keverékénél 9 óra,
2. tetrahidrofurán és n sósav 1:1 arányú keverékénél 60 óra,
3. 3%-os foszforsavat tartalmazó aceton, viz és ecetsav 10:4:1 ará-

nyú keverékénél 60 Óra.

A termék feldolgozásához a rendszerhez vizet adnak, majd a PG-t éterrel
extrahálják, vizzel semlegesre mossák, az éteres oldatot bepárolják, és
végül oszlop- vagy vékonyréteg-kromatográfiás módszerrel tisztítják.

A jelzett A tipusu PG jelzett B típussá az E —» B átalakítással
elvben azonosan alakitható át [25], de ezt a módszert a gyakorlatban nem
alkalmazzák.

A felsorolt átalakítási reakciókat 5-1O mg anyagra dolgozták ki.
Ezeket reprodukáltuk, sőt egyes esetekben, az eljárás menetét betartva,
sikerült a reakciót 1-2,5 mg anyaggal i s elvégezni. Ha viszont eredmé-
nyeinket olyan szemszögből nézzük, hogy a modern biológia, farmakológia :: x

és különösen a radioimmun-vizsgálat igen nagy, nagyobb, mint 3700 GBq/mmol ,!
(100 Ci/mmol) moláris aktivitású PG-t igényel, akkor egy-egy átalakítási íj
reakcióhoz közel 37 GBq (1 Ci) jelzett E-tipusu PG-ből kell kiindulni, |
mikor i s a reakció során igen komoly inkorporációval kell számolnunk.
Ezenkívül a felhasználok esetenként 3,7-37 MBq (0,1-1 mCi) összaktlvitá-
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su anyagot kérnekr igy a tárolás során, foként radiolitikus bomlás követ-

keztében több GBq PO tönkremegy.

Ezért láttuk szükségesnek olyan eljárás kidolgozását) amellyel a ké-

miai átalakítást nagyságrendekkel kevesebb anyaggal is el lehetne végezni.

Legkézenfekvőbbnek látszott vékonyréteget alkalmazni, és a reakció utáni

termékelegyet ugyanazon rétegen szétválasztani, illetve tisztítani.

A vékonyrétegen történő PG- átalakításra, kisebb-nagyobb metodikai

módosítással, számos kísérletet végeztünk [26]. Ezek közül csak a legjobb

eredményt adó és azóta a gyakorlatban is használható módszereket ismer-

tetjük.

Vékonyrétegen végzett PG-átalakitási kísérleteinknél egy-egy alka-

lommal 20 ug triciununal jelzett PGE2~t használtunk, amelynek aktivitása,

folyadékszcintillációs módszerrel közvetlenül mérve, kb. 500 000 impul-

zus/min volt.

TRICIUMMAL JELZETT P G F 2 a é s PGF 2 „ ELŐÁLLÍTÁSA VÉKONYRÉTEGEN

[27,28,29,30]

A szilikagél rétegre felvitt, je lzett PGE2 foltja fölé, a folttól
néhány mm távolságra, a nátrium-bórhidridet szilárd formában rétegeztük
rá a lemezre, majd a PGE,-t abszolút metilalkohollal a nátrium-borhidrid
sáv fölé futtattuk. A metll-alkohol a PGE2~t a nátrium-borhidrid réteg

alá mossa, ahol a nátrium-borhidrid a me-
til-alkoholban oldódik, és azonnal redukál
i s . A rétegét ecetsavas kezelés után klo-
roform, metil-alkohol, jégecet és viz
90:6:1:0,75 arányú keverékével háromszor
kromatografáltuk.

A radiokromatogramból kitűnik, hogy
a rétegen a redukciós termékek (PGF?_ és

és a változatlan PGE.

3. ábra
Radiokvomatogvam

PGF,-)
mellékreakcióban keletkező 2 ,

PGB

2_
valamint a

élesen el-
különülnek egymástól. A foltokat a radio-
kromatogram alapján lekapartuk, radioakti-
vitásukat folyadékszcintillációs módszer-
rel megmértük, majd ezekből kiszámoltuk a
kémiai és radiokémiai termelést. Ennek ér-
téke 1O párhuzamos reakcióból meghatározva
35-40% PGE2a és 35-40% PGF 2 & volt. A ter-

mékek azonosítását és tisztaságuk vizsgála-

tát megfelelő standardok kromatográfiás

összehasonlításával hajtottuk végre.
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A standardként használt PGF^-t és PGF2n-t nem igy, hanem ismert

utón [22] állitottuk elő,

TRICIUMMAL JELZETT PGB 2 VÉKONYRÉTEGEN TÖRTÉNŐ ELŐÁLLÍTÁSA

[26,28,30]

A PGE2PGB2-vé való átalakítása akkor sikerült kvantitativen, amikor
a réteget a startpont fölött, megfelelő sávszélességben, nátrium-metilát
0,1 n metil-alkoholos oldatával itattuk át, majd szárítás után a felvitt,
jelzett PGE2-t 80%-os etil-alkohollal az általunk kidolgozott és elneve-
zett lebegtetéses eljárással [26] a nátrium-metilát sávon keresztül fut-
tattuk. Lebegtetésen a következőt értjük: a vékonyréteget, miután a rea-
gálandó anyagot és a reagenst felvittük, a futtatásra szánt oldószert
vagy oldószerelegyet tartalmazó kádba helyezzük. Amikor a reagálandó
anyag foltját a futtató elegy a reagenst tartalmazó rétegbe viszi, a fut-
tatást a kád megdöntésével meghatározott ideig megszakítjuk. Ilyenkor a
reagálandó anyag foltja a reagenst tartalmazó rétegben igen lassú mozgás-
sal, mintegy lebegve marad. A folt további futtatásához a réteget a fut-
tatóeleggyel ismét érintkezésbe hozzuk. Ily módon a reakcióidőt a reak-
ciótérben befolyásolni lehet.

Ezzel a módszerrel a jelzett PGE-, a nátrium-metilátból felszabaduló
lug hatására, jelzett PGB2~vé alakul át. Az igy előállított jelzett PGBj-t
a preparativ utón előáll ított jelzett PGB2~vel, mint standarddal futtatva,
azonosnak találtuk. A módszer jól reprodukálható, a radioaktivitásból
számitható termelés gyakorlatilag 100%.

JELZETT PGA_ ELŐÁLLÍTÁSA VÉKONYRÉTEGEN

[26,28,301

Kémiai reakció vékonyrétegen akkor valósítható meg viszonylag egy-
szerűen, amikor a reakció gyors. Ilyen aránylag gyora reakció volt az
E »F és E—-+B tipusátalakitás. Ezekben az esetekben a reagálandó
anyagot futtattuk át a reagensen, vagy a reagens oldatát futtattuk át az
átalakítandó vegyületen. \

Hivel az E •A átalakítási reakció igen hosszú időt vesz igénybe, . ;,
az előbbi két módszer ez esetben nem alkalmazható. >j

A rétegre felvitt, átalakítandó PGE2~t savas reakcióelegy gőzterébe
 ;<j

helyeztük, majd bizonyos idő elteltével a réteget a gőztérből eltlvoli- ji
tottuk, szárítás után jelzett PGE2, valamint PGA2 standard mellett kloro- ,'•
form^metil-alkohol, jégecet és vis 90:6:1:0,75 arányú keverékében futtat" - ií
tuk, és a radiokromatogram alapján lekapart folt aktivitásának folyadék- ).
szcintillációs méréséből következtettünk az átalakulás mértékére. Az át- |

31



I

alakitási reakciót különféle savas oldószerelegyek gőzterében, különböző

reakcióidő alkalmazása mellett elvégeztük. A 90 óra bizonyult a legmeg-

felelőbbnek. Bár ennyi idS alatt az átalakulás nem kvantitatív, de a kép-

ződött jelzett PGA2 az el nem reagált jelzett PGEj-től igen nagymértékben

válik el, igy a reakció során keletkező jelzett PGA2~t szennyezés nélkül

kaphatjuk meg. Az E »A átalakításban elért eredményeinket az 1. tdbld-

ssatban foglaljuk össze.

1. táblázat

AZ E—+A ÁTALAKÍTÁS

R e a k a i ó e l a g y

Via, eoetaav, 8S%~OB foaaforeav
(10;3:2)
Tetrahidro furán, S n eóaav
(1:1)
Via, eoetaav
(1:1)
Via, eoetaav (külön edényben eoetaavanhidrid)
U-'l)
853-08 foaaforaav, aaeton., via, eoetaav
(S:10:5:10)

ReakoióidS
h

90

90

90

90

90

PGAS
% 2

63,3

SB, 3

80,4

?2,S

63,0

h táblázat adataiból kitűnik, hogy a jelzett PGA2 szilikagél vékony-
rétegen, viz és ecetsav elegyének te l i tett gőzterében képződik a legjobb
termeléssel.

Az £ tipusu je lzet t PG-k átalakítására általunk kidolgozott uj mód-

szernek az a lényege, hogy az átalakítási reakciót szil ikagél vékonyré-

tegen végezzUk, és az irodalomban közölt 5-10 mg anyag előállítására al-
kalmas mikromódszerekkel szemben, 1O-2O ug anyaggal, megbízhatóan elvé-
gezhető.

A jelzett P G P2B' P G B 2 é s P G A 2 el°állitása igen jó termeléssel
oldható meg. Itt kívánjuk megjegyezni, hogy a módszer feltehetően alkal-

mazható FGE., illetve PGE, megfelelő átalakítására is. .

Az E >F tipusátalakitásnál az a- és 0~epimerek szétválasztása

ugyanazon a rétegen történik, amelyen a reakció végbemegy, igy a nehézkes

oszlopkromatografiás elválasztás elkerülhető.

Az uj metodika nem igényel olyan hagyományos szerveskémiai munkafo-

lyamatokat, mint pl. az oldószeres kirázás, ahol igen nagy inkorporáció-

val kell számolni.

Vékonyrétegen kémiailag és radiokémiailag igen tiszta, nagy (nagyobb

mint 3700 GBq/mmol (100 Ci/mmol)) moláris aktivitású, triciuiranal jelzett

PG állítható elő.
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A laboratóriumunkban kidolgozott jelzett PG-k előállítása, a bemu-

tatott sémának megfelelően, két fSbb lépésre tagolható.

A prekurzor zsírsavakat, mint a szintézis elsS lépését preparativ

módszerekkel, többlépéses reakcióban állítjuk elS. A reakciók rendszerint

hosszú időt vesznek igénybe, és számos köztitermék rendkívül bomlékony

is. A PGE- prekurzora, az arachidonsav, különösen triciummal jelzett for-

mában maga is bomlékony, éppen ezért a PG előállításához a jelzett

arachidonsavat, a tárolás során végbemenő bomlás elkerülésére, a viszony-

lag hosszú ideig tárolható, kristályos 5,8,11,14-ejkozatetrainsavból,

frissen készitjük (a pozicionális jelzésű PGEj-5,6- H prekurzorának, az

arachidonsav-5,6- H-nak az előállításához is minden esetben tisztítani

kell a tárolt zsírsavat, vagy pedig egy esetleg tárolható intermediertől

kezdve (ez többnyire a 2,5-undeka-diin-l-ol) kell a kémiai szintézist

elvégezni). •

A második főlépés a jelzett PG-k szintézise. A radioaktív PG-k je-

lentősebb bomlás nélkül szintén csak rövid ideig tárolhatók. Előállitá-

suk rendkívül munkaigényes, és ehhez még az is hozzájárul, hogy az elvá-

lasztás, tisztítás és azonosítás - továbbá esetenként a tipusátalakitás -

is eléggé hosszadalmas. Mindez együttesen érthetővé teszi, miért olyan

rendkívül magas a jelzett PG-k világpiaci ára.

A jelzett PG-k intézetünkben történt kidolgozásával jelentős költség-

megtakarítás érhető el, egyúttal mód nyilik a fontos, uj intézeti feladat,

a "radioimmuno-assay" (RIA) kitek kidolgozásának keretében, a PG-RIA kitek

kifejlesztésére is.

IRODALOM

:""; 1 . TANÁCS, B., KLING, F . , MARTON, J . : I z o t ó p t e c h n i k a (Budapest) 17

; ; (1974) 347-354
Y-jt 2 . VAN DORP, D.A. e t a l . : Biochim. Biophys . Acta 9O (1964) 204
' 3 . BERGSTRÖM, S . e t a l . : J . B i o l . Chem. 239, PC 4006 (1964)
: 4 . BERGSTRÖM, S . , DANIELSSON, H., SAMUELSSON, B . : Biochim. Biophys.

J í Acta 90 (1964) 2O7
,•: 5 . JONES, E . P . , MASON, L.H., DUTTON, H.V., NYSTRON, R . F . : J . Org. Chem.

i^f 25 (I960) 1413
:"• 6 . LINDLAR, H.s Helv . Chim. Acta 3S_ (1952) 446

7 . SGOUTAS, D . S . , KUMMEROW, F.A.: Biochem. 3 (1964) 406
8 . OSBOND, J.M,, PHILPOTT, P.G., WICKENS, J . C . : J . Chem. S o c . (1961) 2779
9 . VAN DORP, D.A.: A c t a . B i o l . Med. Germ. 3_5 (1976) 1041

1 0 . TANÁCS, B. , KLING, F . , MUCHA, I . : Uj módszer a l k o h o l o k r e g e n e r á l á s á r a
THP-éterükből. MKE V e g y é s z k o n f e r e n c i a , Debrecen, 1977

1 1 . KLING, F . , TANÁCS, B. , MUCHA, I . , MARTON, J . : I z o t ó p t e c h n i k a (Buda-
p e s t ) 17 (1974) 396-399

33



1

o
'If

12. KLING, F.t Doktori értekezés 1974
13. TANÁCS, B., KLING F., JÉCSAI, GY., MUCHA, I . , MARTON, J.5 E2-tlpusu

prosztaglandinok é s prekurzorainak triciumos j e l z é s é r ő l . Prosztaglan-
din-szintpózium, Mátrafüred, 1974

14. MAPTOH, B.) KJlHHr, O. » TAHA1, B.: OpraHHnecKHe coenHHeHHR, MeteHHhie
HaoTonaMH, COOPHHK AottnanoB,. MapuaHCKe JlasHe, 1976

15. JÉCSAI, GY., KOPPÁNY, Za., MUCHA, l.» Izotóptechnika (Budapest) 18
(1975) 14-20

16. ANDERSEN, N.H.; J. Lipld. Res. 10 (1969) 320

17. Neth. Appl. 700329 Int. Cl. C 07 c 61/36 16 Sept 1970 (Upjohn Com-
pany, Kalamazoo, Michigan.)

18. STRUIJK, C.B., BEERTHUIS, R.K., PABON, H.J.J., VAN DORP, D.Al Recueil
85 (1966) 1233

19. BEERTHUIS, R.K., NUGTEREN, D.H., PABON, H.J.J, VAN DORP, D.A.J
Recueil 87 (1968) 461

20. BEERTHUIS, R.K., NUGTEREN, D.H., PABON, H.J.J., STEENHOEK, A., VAN
DORP, D.A.I Recueil 90 (1971) 943

21. ÜNGGARD, E., GREEN, K., SAMOELSSON, B.t J. BiOl. Chem. 240 (1965) 1932

22. GRANSTRÖM, E., INGER, V., SAMUELSSON, B.: J. Biol. Chem. 240 (1965)
457

23. SHAW, J.E., RAMWELL, P.W.: Methods of Biochemical Analysis 17 (1969)

325 ~"
24. ZUSMAN, R.M.i Prostaglandins 1 (1972) 167
25. ANDERSEN, N.B.t J . Lipid. Ros. 10 (1969) 320
26. VEGB, G.i Doktori értekezés 1977
27. VÉGH, G., TANÁCS, B.: Mucha I . , Kling F. : Izotóptechnika (Budapest)

19 (1976) 222
28. VÉGH, G., TANÁCS, B., MUCHA, I . : J e l z e t t prosztaglandin tipus áta la-

kítások vékonyrétegen, "Biológiai lag aktiv vegyületek kutatása* Aka-
démiai pályázatra benyújtott pályamű, 1976

29. VÉGH, G., MUCHA, I . , TANÁCS, B.i Triciummal j e l z e t t prosztaglandinok
e l S á l l i t á s a vékonyrétegen, MKE Vegyészkonferencia Debrecen, 1977

30. TANÁCS, B., VÉGH, G., MUCHA, I . : Triciummal j e l z e t t PG*"2a' P G P 2 B '
PGB2 és PGA2 e l S á l l i t á a a s z i l i k a g é l rétegen, Prosztaglandin-szimpó-
zium, Balatonfüred, 1976

34



1

KIVONAT
Trlciuflimal jelzett prosztaglandlnok előállítására legalkalmasabb a

bioszintetikus módszer. Többszörösen telítetlen, 20 szénatomos jelzett
zsírsavakat kos ondóhólyagjából készített prosztaglandin-szintetáz en-
zimrendszerrel proBztaglandinná alakítunk, majd vékonyréteg-kromatográ-
fiásán tisztítunk.

A telítetlen prekurzor zsírsavakat több lépésben, totálszintetikus
utón állítjuk elS. A triciumot az utolsó lépésben visszük be a molekulá-
ba.

Igen kis mennyiségű (1O-20 mg) triciummal jelzett, E 2 tipusu prosz-

taglandin kémiai módszerrel A2, B2, F 2 típusúvá alakitható ugy, hogy az

átalakítást és egyben a tisztítást BZilikagél vékonyrétegen végezzUk.

PE3WME

Ann HsroxoBJieHHH npocTarjiaHflHHOB THna E2 egHHCTBeHHUM nyTeM
OHOCHHTesa. MHoroxpaTHO HeHacumeHHan nmpHaR KMCJioTa c 20 aTOMaMH yr-

Ouna npespanteHa B npocTarJiaHflHH 9H3HMHOH cHCTeMofl npocTar\naHflHHa - CHH-
noniyieHHOH na aeaHKyjm Oapaua, noTOM oiwneHa TOHKOCJIOAHOU rrpoMa-

HeHacumeHHue impHue KHcnora-npeKyp3Opu nonynaioTcn B HecKOJibKHx marax
TOTaJitHoro cHBTeaa^ oOpaman BHHMaHHe Ha TO, VTO TPHTHA BXOAHJI B MO-

jiexyny B nocneflHeM uary.
Manoe KonaiecTBO npocTarJiaHflHHa THna E2, Meiemiaro TPHTHCM (10-20 Mr)

MOXHO npeBpaTHTb B npocTarJiaHflHH THna A2»' B2 H F2 XHMHiecKH TBK , MTO npe-
spaiqeHHe H owiCTKa cosepmaeTCii oflHOBpeMeHHo Ha TOHKOM cjioe

ABSTRACT

The widespread method, most suitable for the preparation of tritlum-
-labelled prostaglandins is the biosynthetic procedure. Polyunsaturated
labelled fatty acids are converted into prostaglandins byiprostaglandin
synthetase enzyme system produced from sheep seminal vesicule, and the
crude product is purified using thin layer chromatography.

Polyunsaturated fatty acids are prepared in a reaction series.
Tritium is introduced at the very last step.

A very little amount (10-20 mg) of tritium-labelled prostaglandin
E 2 can be converted into A 2, B 2 and P 2 respectively, conversion and

separation being carried out simultaneously on the same silica plate.
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RADIOSZÉNNEL ÉS TRÍCIUMMAL JELZETT JODTIRONINOK ELŐÁLLÍTÁSA
BURSICS LÁSZLÓ

BEVEZETÉS

A pajzsmirigy működésére vonatkozó diagnosztikai eljárások átalában

radiojőddal jelzett jódtironinok alkalmazását igénylik. Ez a megállapí-

tás igaz mind az úgynevezett Hamolsky-tesztre, mind pedig az egyre szé-

lesebb körben alkalmazott RIA (Radio Immuno Assay) eljárásokra.

A radiojőddal jelzett jödtironinok mellett érdeklődés mutatkozik a
14 3

lágy 0-sugárzó izotópokkal, elsősorban C-gyel és H-mal jelzett jód-

tironinok iránt is, tekintve, hogy segítségükkel a jódtironinok metabo-

lizmusa, esetleg hatásmechanizmusa is tanulmányozható.

A jelen közleményben az osztályunkon kidolgozott, szén-14-gyel vagy

triciummal jelzett néhány jódtironin előállítási módszerét ismertetem.

NOMENKLATÚRA

Ugy vélem, hogy mielőtt a különféle jódtironinok szintézismódszerét

ismertetném, célszerű rövid áttekintést nyújtanom a jódtironinok nomen-

klatúrájáról.

Az alapvegyttlet a tironin, amelynek a váza önmagában is több izotó-

pos jelzési lehetőséget kinál:

R3 = R3'

K5
R5
R5
Re.

= Hí

= I:

II R,5'
H:

CHj-CH-COOH

tironin

tiroxin (T4; tetrajód-tironin)

trijód-tironin (T3)

reverse-trijód-tironin (rT3)

•'.V
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A fenti tetra- és trijód-tironinvegyületeken kívül ismert még három
féle dijöa-tironin (3.5-T2; 3',5'-T2j 3,3'-T2), valamint két, egymástól
eltérő monojőd-tironin (3-T1? 3'-Tl) is. Ezeknek a vegyületeknek az elő-
állitásával azonban nem foglalkozom.

A szén-14-gyel és triciummal való jelzés a tironin molekulának mind
az alanin íragmensében, mind pedig arcmás gyűrűiben lehetséges. Jelen
dolgozatban azonban csak az alanin molekularészben jelzett jódozott ti-
roninszármazékok szintézisét ismertetem.

TUDOMÁNYOS ELŐZMÉNYEK

A jódozott tironinszármazékok közül a tiroxin hormonaktivitása meg-
lehetősen régóta ismeretes [1]. Bár a tiroxinnak a pajzsmirigyben e.
prekurzorából, a 3,5-dijód-tirczinből végbemenő biosztintéziss szintén
elfogadott megállapítási ez a bioszintézis önmagában, valamint a tiroxin
metabolizmuaának mikéntje ma sem tisztázott teljesen [2].

A tiroxin keletkezésének felderítésére modellvizsgálatokat végeztek,
amelyek közül az első Mutzenbecher nevéhez fűződik, 1939-ben [3]. A di-
jód-tirozint enyhén alkalikus közegben képes volt tiroxinná alakítani,
meglehetősen kis, 0,2%-os hozammal.

A tiroxin, a különféle trijód-tironinok és származékaiknak képződé-
sét a prekurzoraikból a későbbiekben többen is vizsgálták, [4-9] és meg-
próbálták modellezni az élő szervezetben lejátszódó biokémiai reakciót.

A modellreakeí.ök közül eredményt hozott az a kísérlet, amelyet
Hillmann közölt 1956-ban [10]. Ebben a reakcióban 3,5-dijód-4-oxi-fenil-
-piroszSlősavat reagáltatott oxigénezés közben 3,5-dijód-tirozinnal,
anaerob körülmények között.

Heltzer és Stanaback 1961-ben [11] ugyanezekből a kiindulási anya-
gokból állított elő tircxint közel 30%-os termeléssel, szobahőmérsékle-
ten, oxigén jelenlétében, aerob körülmények között.

Ezt és az ezóta már széleskörűen alkalmazott hasonló reakciókat ne-
vezi a szakirodalom "bioutánzó oxigénezésnek" (bio-mimetic oxygenation).
Ez a terminológia azokat az oxigén jelenlétében lejátszódó reakciókat
sorolja ide, amelyekben kizárólag kémiai módszereket alkalmaznak, tehát
sem enzimeket vagy enzimrendszereket, sem egyéb biokémiai segédeszközt
nem vesznek igénybe [2]. Ezek a reakciók általában nagyon hasznosnak mu-
tatkoznak az élő szervezetben lejátszódó biológiai folyamatok tanulmányo-
zására, modellezésére, és biokémiai reakcióknak egyszerű szerves kémiai
megközelítésére.
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SAJAT EREDMÉNYEK

Osztályunkon 1972-ben állítottunk elö elSazör tiroxint (tiroxin-
-2- 1 4C), majd 1977-ben oldottuk meg a reveraa-trijód-tironin szintézi-
sét. Ezeket az alábbi reakcióvázlattal szemléltetem!

1
CHj-C-COOHt fH-COOH

bioutánzó
oxigénezés

IV J R3

V: R,
R3. =

- R 5 .

1. reakció

(T4)
H (rT3)

Amint az a reakcióvázlatból szemléletesen kitűnik, a szubsztltuált
tironin molekulában levő alanin oldallánc szükségképpen a kiindulási
jodtirozin vegyOletbSl keli; hogy származzék csakúgy, mint az R 3 és az R-
szubsztituenseket hordozó aromás gyűrű. Ugyanakkor a tironin molekulában
levS éa az Rj, valamint az R5, szubsztituenst hordozó másik aromás mag a
szubBztltuált 4-hidroxi-fenil-plrosz51Ssavból, mint kiindulási anyagból
származik. -.-.-._.

Minthogy célunk az alanin oldalláncban jelzett' jódtironin vegyttl«-
tek elSállitáBa volt, ehhez a megfelelő jódtlrozlnokat kellett előállí-
tani, és a jódozott 4-hldroxi-fenil-piroszS16sav vegyülettel, oxigén je-
lenlétében, gondosan betartott pH határok között, at 1. reakció-sserint
reagáltatni.

•,m
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Az egyszerUség és 9 jobb áttekinthetőség érdekében mine) a tiroxln,

mind pedig a reverse-trijód-tironin szintézisét a nem jelzett vegyüle-

tekkel szemléltetem. A jelzett vegyületek előállításánál kapott eredmé-

nyeket, fajlagos aktivitást ez 1. táblázatban foglalom össze.

A T4 (IV) előállításánál gondosan tisztított 3,5-dijód-4-oxi-fenil-

-piroszőlősavböl (i) és dijód-tirozinból (II) indultam ki, amelyeket

borat-pufférben, pH 7,6 ± 0,2 értéken, állandó oxigén-átbuborékoltatáa

mellett, intenzív keverés közben reagáItattam. A reakcióhoz hidrogén- I

-peroxid hozzáadása is szükséges. A szobahőmérsékleten lejátszódó reak- J

ciót vizes-butanolos közegben hajtottam végre, oly módon, hogy a reak-

cióban átalakuló 3,5-dijód-4-oxl-fenil-plroszőlősav (l) pótlását butano-

los oldatban való becsepegtetésével oldottam meg. A pH-t 2n NaOH oldat

egyidejű beadagolásával tartottam állandó értéken. A kísérletekben a ké-

miai (és radiokémiai) kitermelés 27-30% között volt.

Hasonló módon jártam el az rT3 (V) előállításánál is, ahol a 3,5-

-dijód-4-oxi-fenil-piroszőlősavat (l) 3-jód-tlrozinnal reagáItattam,

szintén borát-puffert alkalmazva. A pH ez esetben 7,0 ± 0,2 volt. Egye-

bekben a reakció körülményei megegyeztek a T4 előállításánál ismertetet-

tekkel; a radiokémiai kitermelés 10,0% volt.

Mindkét esetben ugy találtam, hogy különösen fontos a pH betartása,

mert kisebb vagy nagyobb pH-értéknél a reakció termelése csökken. Nem be-

folyásolta az eredményt az oxigén-átbuborékoltatás sebessége és a hőmér-

séklet emelése sem. A hidrogénperoxid mennyiségének növelése szintén nem

jelentett nagyobb változást, mindössze a reakcióelegy színe változott ily

módon sötétzölddé, és ez esetenként a nyers T4 illetve rT3 színét is sö-

tétzöldre változtatta. Ettől a nem kívánatos elszíneződéstől azonban a

tisztítás folyanán mindkét esstben viszonylag könnyen meg lehetett sza-

badulni. Ugyancsak a reakcióelegy színének elmélyüléséhez vezetett a

reakcióidő 1 órán túli meghosszabbítása; ez esetben a termelés némi

csökkenése észlelhető. A n-butanol alkalmazása - bár igy a reakcióelegy •

kétfázisúvá válik - okvetlenül szükséges, mert tapasztalataim szerint a

n-butanol elhagyása szintén a termelés csökkenéséhez vezetett.

A fentebb ismertetett reakciókkal kapott eredményeket az 1. táblá-

zatban foglalom össze. ._.,

Amint az az 1. táblázatból kitűnik, a bioutánzó oxigénezési eljárás >{

során a kiindulási jódozott tirozin fajlagos aktivitása gyakorlatilag ;

változatlan értéket mutat a végtermékekben. Ez, - mint az 1. reakció- )

vázlatból is kitűnik - logikus következménye annak, hogy a reakció cent- 4

ruma távol esik a jelzett aomoktól. Feltehetően ugyanez az oka, hogy ossz- 1

hangban az általános tapasztalattal, a bioutánző oxigénezés racemizációt ?

sem von maga után. :i
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Termék

T4{alanin-l-14C)

T4{alanin-2-14C)

T4(alanin~B,3-3H)

PT3(aianin-2,3- H)

Kiindulási
tirosin

Fajl.aktivitda
imCi/mM)

6,12

8,88

98,64

22,24

i.

Végtermék

Fajl.aktivitdP
[mCi/mM]

5,C3

8,59

96,12

31,98

tábldzat

Lépték

imM)

2,0

2,2

2,5

3,0

Az alábbiakban röviden Ismertetem a kllnduláBl vegyületek előállí-

tását. A 2. reakcióvázlat a 3,5-dljód-4-oxi-fenil-pirosz515sav előállí-

tását mutatja be.

VI.

ICI

C-COOH Ac OH
d
HCI

AcO

2. reakció

A 3,5-dijód-4-oxi-fenil-piroszőlősav (i) szintéziséhez p-oxl-benzal-
dohldbSl (VI) Indultam ki. Az elsS lépésben savas közegben jód-monoklo-
liddal végeztem az aromás gyttrü jódozását.

A 3,5-dij6d-4-oxl-benzaldehidb51-(VII) az irodalomból ismert

lilenmayer-kondenzáciÓ körülményei között, ecetsavanhidrides közégben,

frissen izzított nátrium-acetát jelenlétében kaptam a 4-/4-acetoxi-3,5-

-iU.jód-benzál/-2-metíl-oxazol-5-on-t (vili).
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Az oxazolon vegyület (Vili) gytlrUnyitását sósavas és ecetsavas kö-

zegben végeztem, amely a kívánt 3,5-dijód-4-oxi-fenil-piroszőlősav (i)

képződéséhez vezetett. Kromatográfiás vizsgálataink kimutatták, hogy az

(I) anyagot minden esetben néhány százalék más anyag Is szennyezi, amaly-

ről megállapítható volt, hogy ez a (l) vegyUlet 4-acetoxi-származéka.

A savas hidrolízis körülményeit nem voltam képes oly módon megváltoztat-

ni, hogy ennek a vegyületnek a keletkezését elkerüljem. Megállapítottam

azonban, hogy 2-3% fenti acetoxi vegyület jelenléte, a bioutánzó oxigéne-

zés körülményei között, a jódtironinok keletkezését és tisztaságát nem

befolyásolja.

A 3. reakcióvázlat a 3-jód-tirazin (III) elkészítését szemlélteti.

CHa-CH-COOH
AH

IX

red.

CH.-CH-COOH <

W a N 0 a

NH, KI
III

3. reakció

A 3-jód-tlrozin (III) elkészítéséhez tirozinból (IX) indultam ki.

A tlrozln közvetlen jődozása helyett - amely általában nem vezet egysé-

ges termékhez - a 3. szintézisvázlaton feltüntetett reakcióutat válasz-

tottam.

Ennek első lépésében a tirozint (IX) nitráltam, s 3-nitro-tirozint

(X) kaptam. Ezt a vegyületet savas közegben, fém ónnal redukáltam. A re-

dukciö 3-amino-tirozin (XI) képződéséhez vezetett.

A 3-amino-tirozinból (XI) diazotálás, majd a diazoniutnsö kinyerése

nélkül, annak kálium-jodidos megbontásával, réz katalizátor jelenlétében

kaptam a 3-jód-tirozint (III).

A 3,5-dljód-tirozin (II) előállítását ammónium-hidroxidos közegben,

kSUum-jodidos jód oldattal végeztem.
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KROMATOGRÁFIÁS VIZSGALATOK

V

A fentebb Ismertetett T4, rT3, valamint a szintézis Intermedierei
azonosítására vékonyréteg-kromatográfiás módszereket alkalmaztam.

Minden eBetben Merck gyártmányú, DC-Alufolien Kieseigei 6O/Kleselgur
P 2S4 tlpusu alumlnlumföliára felvitt vékonyréteg lapokat alkalmaztam,
felszálló rendszerben.

A 2. reakcióvázlaton feltüntetett vegyületek (VI, VII, VIII, I) ese-
tében a lapokat 0,5 M nátrium-karbonát oldattal Impregnáltam, és a meg-
felelő rendszerben elSfuttattam, megszáritottam, és ezután használtam a
fut tatádhoz.

A vegyületek Rf értékelt a 2. tdbldsntban tüntetem fel,

.1. tdbldaat

Vegyület

iVl)

{VID

ivnn
il)

CHC13:M<

ÍI ! 1

0,93

0,83

0,31,

0,48*

Hf

<0H CCt.4:RLOtt
li : í

0,7b

0,80

0,19

0,06*

*Elnyu,jtnlt folt, amely nem kfomatogváfiito
hiba. CCl 4:n-Uu0tt:Mc0H = í> .- 1:3 rend-
oncrbeu hiitifronottatt kSt foltra vdl ik nnjt.
A felet? folt iD-tiTl nzdrmasfk, Rf - 0,41.
Aa aLod ,'tnyújtott folt a í.i>-dijód-4-
-nt'ctoxi~fe.nil-\>i'roar.ó'lifaao itnannycnffdtíti-
tfl d

A 2. táblázatban feltüntetett anyagok kromatográfiás foltjatt UV

fúnyben észleltem, a foltok azonban néhány nap után, állás közben

gulnak, és igy vizuálisan is jól észlelhetők.

A tirozln (IX), a 3-jód-tlrozin (lit), a 3,5-dljód-tlrozln (ll), az

tT3 (V) és a T4 (IV) azonosításához cc.HCOOH:O,3% Na 2S 2O 3 vizes oldat -=

•-• !'. : 1 rendszert alkalmaztam, és ebben még a T3 futtatását 1B elvégeztem,

az rT3-mal való összehasonlítás cellából. Az B f értékeket a 3. tdbldnat

ttu-talmazza. 1

4.)



3. táblázat

J

Vegyület

Ux)

(Hí)

Hl)

ÍV) vT3

T3

{IV) T4

«f

0,79

0,68

0,61

0,27

0,36

o.os

A 3. táblázatban feltüntetett vegyületek foltjainak éazlelÓBÓre
ninhldrines előhívást alkalmaztam,

Az általam készített, szón-14-gyel vagy trlciummal jelzett 74 és
rT3 kromatográfiásan teljesen azonosan viselkedett a kereskedelemben
(Merck, Henning) kapható standard anyagokkal, A radiokémial
minden esetben jobb volt, mint 96%.
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KIVONAT

A pajzsmirigy működésének korszerU kutatásához szinte nélkülözhetet-
lenek a különféle radioizotőpokkal jelzett tironinszármazékok. Mindenek-
előtt a tiroxin (T4) (3,3',5.5'-tetrajód-tironin) volt az a vegyület,
amely a kutatók érdeklődését kiváltotta, de ujabban nagy figyelmet szen-
telnek a T3 (3,3',5-trijód-tironin) és az rT3 (3,3',5'-trij6d-tironin) *
szerepének és az emberi szervezetre gyakorolt hatásának tanulmányozásának
is. - _ .- 1 .;_ . • .:-. : - -.-_ . . . . . .

A közlemény a T4 és az rT3 molekulák alanin-oldalláncának különféle
pozícióiban 1 4C-gyel és triciununal való jelzését, e vegyületek néhány
radioizomerje előállítására kidolgozott radioszintézist, elsősorban az
un, bioutánzó oxigénezési reakciót ismerteti. Kitér a tisztaságvizsgála-
ti módszerekre is.

PE3HJME

Ann coBpeMeHHoro H3yqeHHH nettcTBHR IOHTOBHAHOH xejiesu nonTH tieoGxo-
AHMU npoHSBOAHbie THpoHHHa, MeieHHHe panHOH3OTonaMH. ripeame Bcero THPOK-
CHH (T4) ( 3 , 3 ' ,5,5'-TeTpafloa-THpoHHH) 6fain coeflHHeHHeM, BU3biBaramHM KHTe-
pecu HccneflOBaTenett, a noHHHe Qonuiioe BHHMaHHe yaejiaeTCH H BJIHHHHIO T3
( 3 , 3 ' , 5-TPHflOflO-TBPOHHHa) H rT3 (3,3',5'-TpHfloaO-THpÖHHHa) Ha OpraHHSM

14
onncuBaeT MeweHHe B paaHUx nosHUHHX C H TPHTHCM anaHHHUx

cTopoHHHX ueneft MoneKyji T4 H rT3, paAHOCHHTe3 co3flaHH«B nnn nonyieHHH
HeKOTopux pajniOHSOMepoB S T H X coeaHHeHHtt, B nepsyio otepeflb T . H .

peaKUHH OKHcneHHH. (OnaraioTCH H MeTosu KOHTPOJIH I H C T O T U .

-í.

ABSTRACT

Iodotyronines labelled with different radiolsotopes are extremely
important for the modern research of gland functions. Primarily thyroxine
(T4) (3,3',5,5'-tetraiodo-tyronine) was the first compound widely inves-
tigated. Nowadays investigations focused attention on> the role and effect
of T3 (3,3',5-triiodotyronine) and rT3 (3,3',5'-triiodotyronine) on the
human organism became more and more important. •-: -••-•. -_•-•

Results obtained in the labelling of the alanine side chain of
molecules T4 and rT3 vrith carbon-14 and tritium, the radiosynthetic
methods employed for the preparation of some radioisomers of these com-
pounds , especially the bio-mymetic oxygenation reactions used in the last
step of the syntheses, and the methods of purity control are described.
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A CIKLOHEXAN-RADIOLIZIS KINETIKÁJÁNAK VIZSGALATA
KETTŐS ADALÉKOLÁSSAL*
FÖLDIÁK GÁBOR

A ciklohexán jóddal és/vagy galvinoxillal alkotott blner és terner
elegye! elektron-Impulzus és folyamatos Y-radiolizisével, a közbülső éa
végtermékek látható és Ibolyántúli abszorpciós spektrumának analízisével*
továbbá 1 3 1I-gyel végzett radioanalitikai vizsgálatokkal megállapítottuk,
hogy a besugárzás során a három komponens mindegyike a másik kettővel
kölcsönhatásba lép. így - az általános felfogással szemben - igazoltuk,
hogy kettős adalékolásu szénhidrogén-rendszerek besugárzásakor minden '
egyes adalékanyag hatásának értékelése alkalmával a másik jelenlétéből

\ adódó hármas rendszer kompeticiójával kell számolni. Hasonló óvatosságot

'.; kell tanúsítanunk biner rendszerek impulzus-radiolizisének vizsgálatakor a
; másodlagos, i l l . a közbülső termékekkel történő kölcsönhatásokat illetően

j; i s .

1. BEVEZETÉS

A szénhidrogének sugárhatáskémiai reakcióit évtizedek óta vizsgálják
scavengerekkel [1,2]. Ezek a kis töménységben alkalmazott adalékanyagok :•
több-kevesebb megbízhatósággal lehetővé teszik a gyökök, a gerjesztett j
molekulák és az ionok reakcióinak minőségi megkülönböztetését« Gyakran ::

alkalmazott módszer két különféle hatású adalékanyag pl. egy gyökfogó és ^
egy' ionfogó együttes alkalmazása [3,4]. Olyan munkákról is tudunk, me- Ú/f
lyek két gyökfogó egyidejű elegyítésével mennyiségi kérdéseket kívántak ' "|
megközelíteni: az egyik izooktánt [5], a másik hexénizomereket [6] vizs- ;j>
gált. Az eredmények arra utaltak, hogy a gyökfogók versengenek egymással •,,'•'•
a szénhidrogéngyökökkel történő reakciójukban. 'i:|

Felmerül a kérdés, vajon a két gyökfogóval (A és B) végzett vizsga- fUj \
latok lehetőséget adnak-e arra,hogy valamely szénhidrogénnek az A gyökfo- %}},
góval történő reakciója kinetikai adatainak és a kettős (A+B) adalékolás &M

i
•Részben az University of Notre Dame (Notre Dame, Indiana, USA),
Radiation Laboratory és Department of Chemistry laboratóriumaiban
1977/78-ban végzett kutatások alapján.
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relatív eredményeinek Ismeretében a szénhidrogén-B gyökfogó rendazer ra-
diolizise reakciósebességére, a folyamat aktiválási energiájára stb.
mennyiségit reakciókinetikai következtetést vonjunk le [5],

A kérdést jód és/vagy galvinoxil (Go) a tartalmú ciklohexán radioli-
zisével vizsgáltuk, mert

- a ciklohexán besugárzása során képződött gyökök legalább 90%-a
ciklohexil [8j, tehát közelítőleg csak egyféle szénhidrogén-gyökkel kell
számolnunk;

- a jód gyorsf a galvinoxil pedig lassú gyökfogó.

2. KÍSÉRLETI RÉSZ

Kísérleteinket Phillips-66 gyártmányú research grade (99,99%) tisz-
taságú, vagy Merck gyártmányú spektroszkópiai (99,7%) tisztaságú ciklo- ••
hexánnal végeztük; az alapanyagot 28-20O mesh szemesefinomságu szillka-
géllel töltött preparativ folyadékkromatográffal, illetve desztillálaa-
sal tisztítottuk. Az Így kezelt ciklohexán spektrofotométerrel tisztának ,
bizonyult. ' ,

A használt jódot a Baker, ill. a Ferrokémia, a Go-t pedig az Mdrich ií
cég állította elS; az előbbi jód 99,9%-os analitikai tisztaságú vegyszer ;
volt, melyet - akárcsak a Go-t - további kezelés nélkül elegyítettük ;•
ciklohexánnal, az utóbbi jódkészitményt pedig szublimálással tisztítót- -.
tuk. A bemérésre gravimetrlkusan került sor; a molaritást spektrofoto- •'
méterrel ellenőriztük.

A folyamatos y-besugárzásokat 60 TBq (1,6 kCi) névleges aktivitású, l

házilag készült, 900 TBq (25 kCi)-es Gammacell-220 tipusu és 3 PBq (80 , '
kCi) névleges aktivitású, panoráma elrendezésű 60Co-sugárforrással végez- wi
tük: az előbbiek dó2isteljesltménye 80 mGy s~l (30 krd h " 1 ) , illetve ^
1,1 6y s"1 (400 krd h ' 1 ) , az utóbbié pedig széles tartományban változtat- p
ható volt (maximálisan -v25 Gy s"1, ill. ^9 Mrd h " 1 ) . A dózist Fricke-féle f<?
[9] és klórbenzolos dozimetriával [lo] határoztuk meg. fy

•aA galvinoxil szerkezeti képlete [7]: «



Az impulzus-radiolizis 8 MeV energiájú lineáris gyorsítóval, 5-10 ns-
os, általában 5 Gy (500 rd) dózisu impulzusokkal történt. Az adatok érté-
kelése legtöbbször 10-100 spektrofotométeres mérés átlagolásán alapult
[11], a hullámhosszat - az alap- és a termékrendszer spektrumától füg-
gően - 320 és 550 nm között változtattuk. A jóddal történő reakciók kine-
tikáját a I* maximális abszorbanciájának megfelelő 350 nm hullámhosszon
mértük. A Go-fogyás kinetikáját az abszorbanciagörbe leszálló ágán,
410 nm-en követtük. Go esetén ui. (a Go rendkívül nagy, e m o l 4 2 6 =

= 20 000 m2 mol~l =200 OOO M"1 cm"1, moláris extinkcióju [7] miatt) nem
tudunk a maximumnak megfelelő 426 nm hullámhosszon mérni, mivel még 2 mm
küvettavaatagság és 25 UM Go-koncentráció esetén is a fénynek mindössze
lo%-at engedte volna át a rendszer, ami az adott körülmények között kevés-
nek bizonyult volna a kellően megalapozott értékeléshez.

b)

"Ifi V

a)

1. ábra

Kísérleti kvarattveg hurok

a) kélablakoo rendoser, szobahőmérsékletű kísérletekhez
i>) egyablakos rendézep. alacsony ée magaa hőmérsékletű kísérletekhez
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Mivel egy-egy kísérletsorozathoz általában 100O körüli Impulzussal

kellett besugárzást végeznünk, - részint hő szigeteléssel ellátott - 1, 2,

ill, 1O mm-es, kettős kvarcablakos optikai cellához épített, az oldat

cirkulálását biztosító üveghurkokat kellett kialakítanunk (pl. 1. dbva),

hogy egy-egy kisérletsorozat alatt a jelentős összetételváltozást elke-

rüljük. Ezekben üvegdugattyus vagy rotációs mágnesszivattyu biztosítot-

ta, hogy a cellában levő, közvetlenül besugárzott,1 cm körüli térfogatú

folyadék folyamatosan, gyorsan és hatékonyan elegyedjék a rendszer egé-

szében elhelyezkedő mintegy 1O0 cm oldattal.

A fotokémiai kisórletet közép-

nyomású higanylámpával végeztük.

Valanennyi kísériot KzobnhíJmór-

séklctü volt.

A spektrofotométeres mérésekre

Varian Cary 219 és Varian Super

Scan-3 tipusu műszerrel került sor,

lOxlO mm-es kvarcküvettákkal, ill.

•\-5x8 mm-es kvarccollával rendelkező

Uvégkészülékkel (ií. dbva).

A 15-950 uM adalékanyagot tar-

talmazó szénhidrogén oldatokat a

szokásos vákuumtechnikával, 3-5-szöri

üveg
lefagyasztó

kvarc
cella

2. ábra
Kioérleti berendezés y-beaugdr-

adahos éo BpektPofol-umiUevc:;
értákeliiohes.

ismételt fagyasztással és szivatás-
-5 -4

sal, 1O -10 mbar nyomáson, folyé-
kony nitrogén hőmérsékletén zártuk
le.

A radioanalitikai vizsgálatokat
egy, a ciklohexil gyök hozamának meg-
határozására kidolgozott módszerrel
végeztük [8]. A 1 3 1I-gyel jelzett
I_-dal adalékolt szénhidrogén-mintát
ismert dózissal besugároztuk, majd
Na_S_0, vizes oldatával extraháltuk

belőle a szervetlen jódot. Az igy t iszt í tott mintát szilikonzsirral imp-
regnált termalitporral töltött oszlopon, 1OO °C körüli hőmérsékleten gáz-
kromatografáltuk. Az oszlop lehűlése után - pásztázásos módszerrel - fel-
vettük az oszlopmagasság—számlálás! sebesség görbét; ennek alapján nyilt
lehetőség a megfelelő vegyületet jellemző csúcsok alatti relatív radioak-
tivitások összehasonlítására, i l l . - megfelelő hitelesítéssel - az ab-
szolút radioaktivitások, i l l . pl. a G-értékek meghatározására. Az álta-
lunk alkalmazott módszer a szokásos radio-gázkromatográfiánál kevésbé
korszerű és pontos, de olcsóbb, és az adott célra megfelelt.

I
nI
I

50

'n



1

3. AZ EREDMÉNYEK ÉS ÉRTÉKELÉSÜK

Irodalmi adatok alapján [l,12] tételezzük fel, hogy az alapvető ké-

miai folyamatok a következeki

RIWV—• R* + H' (1)

R* + I 2 — • Rí + I* (2) f

R' + Go—• RGO (3) '

I- + I'—* I 2 (4)

tehát mind a jód, mind pedig a Go gyökös folyamatokban szénhidrogén-gyö-

kökkel (R*) lép kölcsönhatásba. Ebben az esetben a két gyökfogó

kQQ [Go] " I/Go "[So]" * '

arányban reagál. Az (5) összefüggésből ugy tűnik, hogy az adalékanyagok
mindenkori töménysége és a szénhidrogén-gyökökkel történő reakciósebes-
ségük ismerete alapján a gyökfogók kompéticlójára jellemző ' X J G O tényezőt
közvetlenül számíthatjuk. Elvben elképzelhető a hidrogénatomnak az ada-
lékanyagokkal történő kölcsönhatása is,de ezzel - ennek gyors absztrak-
ciója miatt (13) - nem számolunk.

A reálisabb megközelítés érdekében,a radiolizls során a koncentráció-
-változáaokat is figyelembe véve, az (l)-(4) egyenletrendszer alapján,
mintegy 100 Gy (10 krd) dózisig elfogadható pontossággal lehet a jelensé-
geket leírni•

Impulzus-radiolizissel megállapítottuk, hogy a clklohexilgyök jód-
dal 1,2-1O 1 0 (14), Go-dal pedig 8-1O 8 M * 1 s " 1 (15) reakciósebességi állan-
dónak megfelelő sebességgel reagál, tehát az (5) egyenlettel számított
fl/Go = 1 5' Gze'c szerint, ha a rendszerben azonos a I 2 és a G o molaritása,
akkor a clklohexllqyökök jóddal történő scavengelésének valószínűsége ;;.
15-ször nagyobb, mint a C-Hjj + Go kapcsolódásé. A (4) összefüggés szerin- '7~
ti I' kombináció sebességi állandója -v-1010 M ~ 1 s ~ 1 (16). v

Terner rendszerrel először olyan impulzus-radiolizis kísérleteket f
végeztünk, melyekben mind a jód, mind a G o koncentrációja lényegében azo- ;íi
nos volt azzal, amit a blner rendszerben klsérlettechnlkal okokból opti- S
malisnak tartottunk: a jódé t25O UM, a Go-é pedig ^25 UM. Kitűnt, hogy (';
410 mm-en a Go csökkenése a biner rendszer T.., s 32 us értékével szemben p
jódot is tartalmazó rendszerben egy nagyságrenddel kisebb, T j , 2 » 4 us ^
volt. ' ií

Pontosabb méréseink során ^25 yM I,-ot és ^50 uM Go-t tartalmazó ||'i
ciklohexán oldatot kezeltünk impulzus-radiolizlssel. A 3a ábra a I'-kon- yl
centrációmérés szempontjából optimális 350 nm-en, a 3b dbva pedig a Go ]\
koncentrációmérésére célszerűnek tartott 410 nm hullámhosszon ábrázolja a f||
reakciókinetikát. í|
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3. ábra

4 oiklohemdn-jőd-galvinoxil-rendaaerben az abeaorbanoia
vdltoadaa impulaua-radioliaiakop

a) 360 nm hullámhosszon
b) 410 nm hulldmhoaaaon
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Mindkét ábra alakja (legalább) két, lényegében elkülöníthető folya-
matra utal:

- A 3a ábva ~2 us alatt i tartományában T, ._~0,5 s felezési idejű,

kvázi elsőrendű reakciót feltételezve k=:5.lO M~ s" látszólagos reak-
ciósebességi állandójú a reakció, amely többé-kevésbé megfelel a (2)
egyenlet szerinti I'-képződésnek.

- A Sb ábra első ^6 us-nek megfelelő szakasza az abszorbanciát növe-
lő, tehát 410 nm-en a Go-nál nagyobb moláris oxtinkciőju, viszonylag je-
lentős hozammal képződő átmeneti termékre utal. Mivel jódot nem tartalma-
zó biner clklohexán—il̂  rendszerben ez a nagyobb abszorbanciáju átmeneti
csúcs nem mutatkozik, valószínű, hogy a fokozott fényelnyelés a Go és a
jód kölcsönhatására mutat.

- A 3a dbra második szakaszának megfelelő pontok legalább annyira
jellemezhetők lineáris függvénnyel, mint az ábrán látható exponenciális
függvényt feltételezve számított görbével.

Igazolható, hogy ha az adalékanyagok között nincs reakció, a jódot
és Go-t egyidejűleg tartalmazó ciklohexánelegy itnpulzus-radiolizisekor a
látszólagos reakciósebesség! állandónak egyeznie kell a ciklohexil-jód és
a ciklohexil-Go reakció sebességi állandójának összegével, ami gyakorla-
tilag megfelel mind a (2) k-értekének, mind az észlelt jelenségnek. Ugyan-
akkor a Go reakciójára nem lehet egyértelmű következtetéseket levonni, hi-
szen 410, nm hullámhosszon a Go fogyása és az átmeneti termékek képződése
(3b dbra) átfed; valószínűleg szerencsésebb let t volna, ha a már emiitett
kisérlettechnikai okból a Go abszorbanciamaximumához képest nem a görbe
leszálló, hanem felszálló szakaszára toltuk volna el a hullámhosszat, te-
hát nem 410, hanem 440 nm-en követtük volna a reakciókinetikát (v.ö. 4a
és Sa gCrbe).

Annak a kérdésnek a vizsgálatát tehát, hogy a terner rendszerben a
kölcsönhatások milyen mechanizmusnak felelnek meg, impulzus-radiolizissel
nem sikerült megoldanunk: ezért a fx; G o meghatározására szolgáló kísérle-
teket folyamatos Y-besugárzással végeztük. A ciklohexán—I2~Go terner
rendszer vizsgálata során a Go fogyást spektrofotométerrel, a jód fogyá-
sát pedig a jódtartalmú vegyületek, elsősorban a jód-ciklohexil radioana-
l it ikai meghatározásával ellenőriztük, mivel

- a Go 426 mm hullámhosszon rendkívül erősen abszorbeál, és igy igen
kis Go-koncentrációváltozasok is pontosan mérhetők;

- a jódtartalmú vegyületek igen kis töménységváltozásait i s jól le-
het radioanalitikával követni, ugyanakkor azonban a Go spektrumának fel-
es leszálló ága átfedne a jódmolekula sokszorta kisebb ( e _ o l 520 =

= 94 m2 mol"1 = 940 M"1 cm"1) (17) abszorpciójával.
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10 20 30 Gy \

3 krd

4. dbra

A aiklohexdn—galvinoxil-vendeaevben a galvinoxil radioliais vdltozdea
a beeugdrade eordn (kesdeti Go-koncentrdaió: 20,5 \iM)

a) a spektrum eltolódása
b) a Go abBZovbancidgdnak vdltosdaa (sr.rimiii)tt,)
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30 krtf

600 A,nm

A aiklohexdn—jdd—galvinoxil rendé tarban a* Dtaaatdttt vdltoud$a
a beeugdrade eordn (katdati konoantrdaiők: Go: 18,6 \im, I^: 410 vH)

a) a Bpektrum eltotóddaa
b) a Go abozorbancididnak vdltosdsa (ondmitott)
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I

Először kb, 300 Gy (30 krd) dózisu, állandó dózisteljesitményü Y-be-
sugárzással ésNradioanalitikával mértUk a két adalékanyag kompeticióját
kb. 100 uM jödot és lnH Go-t tartalmazó clklohexán .oldatban, A kapott
cI/Go - 9,5 ± 0,5 érték megközelíti a blner rendszerek impulzua-radiolizi-
se alapján az (5) egyenlettel számított f =• 15 értéket, de annak 2/3 ré-
szét sem éri e l , ami feltehetően a,besugárzás során adódó koncentráció-
-változással értelmezhető.

A Go-koncentrácló csökkenése
kinetikájának vizsgálata Borán a Go
koncentrációját 18 és 25 uM, a jódét
pedig 15 és 950 tiM közöttinek vá-
lasztottuk. A besugárzás dózisa 40
és 5QO Gy (4 és 50 krd), dózlstel-
jesitménye pedig 4 mGy a" és 1,8
Gy s'1 (1,4 és 650 krd h"1) között

• 3

• -2

1

X

\

\ .

10 20

volt. Kisérlettechnlkal okok miatt
a határérték további bővítésére nem
volt lehetőségünk.

Megállapítottuk, hogy az emii-
tett határok között a dózistelje-
sitmény nem hat sem a blner, sem a
terner rendszerek G(-Go)-értékére.
Ugyanakkor az is kitűnt, hogy a dó-
zis nem befolyásolja sem a biner
rendszer G(-Go) értékét (j. dbva),
sem pedig a ternerét, ha a jód kon-
centrációja legalább 4-5-szöröse a
Go-énak (s. ábra). Kisebb jódkon-
centráció esetén azonban,180-200 Gy
(18-2O krd) hatására, a jód elSbb
elfogy, mint a Go, és ennek megfe-
lelően a G(-GO) érték, a terner
rendszerben az adalékanyagok között
érvényesülő kompetició elmaradásá-

ból adódóan, folyamatosan nő, megközelítve a ciklohexán Gőzrendszerre érvé-
nyes G(-Gö) - 4,75 értéket (ff. dbra)t a görbe jellege egyébként megfelel
az (5) reakcióegyenlet a koncentrációváltozásokat is figyelembe vevő
változatának.

Kimutattuk, hogy a terner rendszerek v-besugárzásakor a G(-Go) érté-
kek jelentősen függenek a jód koncentrációjától, tehát a jód és a Go kon-
centráció arányától (7. dbra, a) görbe). A görbéből látható, hogy a
G(-Go) érték [l2]o/[Go]Q - 12 érték körül minimális, ami az adott esstben

8. ábra
A aiklohaxdn-jód-galvinoxil

rendéaerbon a G(-Go) alakulása
a biBugdrude eovdn

{kendeti konoentrdeiók:
Go: SO »M; I.: 26 vM)

ii

1

fii
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IB uM Go és 220 uM jódkoncentrációnak felelt meg. A görbe minőségi ana-

lízise szerint, mlg

- a leszálló szakasz abból adódik, hogy a jódkoncentráció növekedé-
se miatt - egyszerű kompeticiót feltételezve is - a Go fogyásának egyre
kisebb a valószínűsége, és Így bomlása G-értékének csökkennie kell,

- a felszálló ágat csak a jód és a galvinoxll közötti reakcióval
tudjuk magyarásni.

A jelenségek szélesebb megis-
merésére számítógépes kísérleteket
végeztünk a IljJ/lGo] és G(-Go)
közti összefüggés megállapítására:
a G(-Go)-nak a koncentrációaránnyal
történés változását számítottuk
sindazon kémiai reakciók figyelem-
bevételével. melyekrQl feltételez-
tük, hogy értük a terner rendszer-
ben észlelt összefüggések felelő-
sek, A reakciósebességi egyenletek
numerikus megoldásakor a biner
rendszerek impulzus-radiolizlBe so-
rán kapott sebességi • állandókat
használtuk fel.

A mennyiségi értékelés során
elSször a (2) egyenlet alapján szá-
mított függvényt szemléltetjük (7.
ábra, b) görbe): a ciklohexil-jód
és cikiohexil-Go reakciót, valamint
a I-rekombinációt tükrözS b) össze-
függés mli.5=églleg eltér a kísérle-
ti utón kapott a) görbétől, hiszen
nem rendelkezik felszálló ággal, és
igy minimuma sincB. -

Ezért más folyamatokat is fel
kell tételeznünk, pl. a
Go*+ I2—*• Gol + I* (6)
Go + I'—• Gol (7)
reakciót.

Elvileg számolnunk kell a Go-
gyök-rekominációval Is, de ez
utóbbi lehetőséget - akárcsak a bi-
ner rendszerekben, éppen a Go stabilis szabadgyök jellegéből

7.
A oiklohmxdn-jód-galvinoxil

rendtmerben a G(-Go) Qeamefüqg4ee
a jód rf« a Go kezdeti
konoentrdoió-ardnydval

adódóan [7]-
figyelmen kívül hagyhatjuk. Ugyancsak nem számoltunk a ciklohexilgyökök
rekombinációjával sem, rendkívül kis koncentrációjuk miatt.
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A (6) egyenlet alapján legjobban illeszkedő görbét, a [GO*]/[GO]-

-arányt ldSban változatlannak tekintve, k[Go*]/[Go] - 0,8 M~ 18~ 1 értékkel

számolva a o), a (7) összefüggés alapján, k - 3-1O5 M~ 1s~ 1 értékkel szá-

mítottat pedtg d) görbe mutatja. Mindkét görbe minimuma a kísérletileg

kapott görbével többé-kevésbé egyezS [i2]/[GO]-aránynál mutatkozik ugyan,

de n görbék jelentSsen eltérnek a kísérleti utón kapottól. SzembetUnS

ugyanakkor, hogy & c) görbe, főleg annak leszálló ága, szinte párhuzamo-

san halad az a) görbével.

Az összehasonlítás kedvéért párhuzamosan végzett középnyomású hi-

ganylámpáa fotollzis szerint a ciklohexánban oldott Go jelentSs sebesség-

gel bomlik, de világos szobában a szórt napfény, ill. lámpavilágitás nem,

vagy alig okozza a Go-koncentráció csökkenését. Ezek szerint a Go közvet-

len bomlása sem zárható ki, valószínűleg a higany 436 nm-es vonala révén.

RUlön-kCIlön ciklohexán-jód vagy ciklohexán-Go biner rendszerben a

ciklohexilgyök-képzSdés G-értékére az el6z5 esetben 4,35, az utóbbi

esetben pedig 4,75 adódik* mely adatok a kísérleti hibán belül egyeznek
a G(ciklohexll)-re általunk 131I-gyel mért G - 4,6 értékkel (15). Ebből

következik, hogy - mivel a clklohexil-jód-rendszerben nem kell mellékreak-
ciókkal számolnunk (11) - a Go közvetlen bomlására vezetS reakciók együt-

tes G-értéke nem lehet 4,75-4,35 • O.4/10O eV-nál nagyobb.

A ia és az fia ábra összehasonlításából látható, hogy 392 nm körül a

terner rendszerből képződik olyan vegyület (vagy képződnek olyan vegyüle-

tek), mely(ek) a ciklohexán-Go biner rendazerbSl nemi a hozam, a 7. dbra

a) görbéjével kapcsolatban tárgyalt relatív Go-fogyáshoz hasonlóan, a

[l2]/[Go]-aránnyal n3 (S. dbra), A fotolizissel kapott analóg görbék

alapján azonos következtetés vonható le.

1

QjB-

Oflr

QP*

A-O38«O.1Slg(iyAGol)

2 ^ 9 « ff 3 0 H

B. dbra
A 392 nm hultdmhoeauon abenorbodló termék(ak)

abauorbanaidjdnak őeeaefüggóae a jód ée a
galvinoxil kaudeti konotntrdoióardnydval

[d6*Ui 240 Oy * 24 krd)
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Feltevésünk helyességére utal az Is, hogy a 3a és Sb dbra második

szakaszának megfeleld görbék felezési Ideje Is közel azonos (Tj/2 = ^ Us),

hiszen a 3b görbe a Go fogyását, a 3a pedig a (6) egyenletnek megfelelően

azonos sebességgel képződő I' koncentrációnövekedését mutatja. Ugyanakkor

a kép fokozott kétségeket ébreszt a I'-öt fogyasztó (7) egyenlettel szem-

ben. E kérdés további vizsgálata megnyugtató lenne.

Kísérleteink, valamint azok mennyiségi értékelése alapján tehát azt

a következtetést vontuk le, hogy a ciklohexán—jód-Go-rendszerben a koráb-

bi (l)-(4) feltételezéshez képest összetettebb kompetitív folyamattal

állunk szemben. Bizonyítottnak tekintjük, hogy a radtolizis során nemcsak

egyrészt a ciklohexll-gyök, másrészt vagy a jódmolekula, ill. gyök vagy á

Go szabadgyök reagál, hanem a két adalékanyag egymással is kölcsönhatásba

lép.
* * *

A szerző köszönetét fejezi ki R.H. Schuler professzornak, az Univer-

sity of Notre Dame (India, USA) Radiation Laboratory igazgatójának az

impulzusradiolizis- és radioanalitikai kísérletekben, és Székely Gábor

tudományos ügyintézőnek az adatok mennyiségi értékelésében történő köz-

reműködéséért.

|: 4. ÖSSZEFOGLALÁS
i ••

A ciklohexán—jód—galvinoxil-rendszer vizsgálata alapján megállapitot-
Í. i;

';: ; - tukf hogy az adott elegy radiolizisekor a két adalékanyag' nemcsak a kelet-

id kező ciklohexll-gyökkel, hanem egymással is kölcsönhatásba lép, tehát a

"•": szénhidrogéngyök és a két gyökfogó adalékanyag között olyan összetett

ti kompetitív folyamat játszódik le, melyben mindhárom komponens reagálhat a

-,:. másik kettővel. Ennek megfelelően - az általános felfogással szemben - nem

': zárható ki eleve az adalékanyagok egymás közötti sugárhatáskémiai reakciója.
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KIVONAT

A ciklohexán-jód-galvinoxil-rendszer vizsgálata alapján megállapí-
tottuk, hogy az adott elegy radiolizlsekor a két adalékanyag nemcsak a
keletkező ciklohexil-gyökkel, hanem egymással is kölcsönhatásba lép, te-
hát a szénhidrogén-gyök és a két gyökfogó adalékanyag között olyan ösz-
szetett kompetitív folyamat játszódik le, melyben mindhárom komponens
reagálhat a másik kettővel. Ennek megfelelően - az általános felfogással
szemben - nem zárható ki eleve az-adalékanyagok egymás közötti sugárha-
táskémiai reakciója.

1

I PE3H)ME ?•'.

l . . .
Ha o c H O B e H s y i e H H H cHCTeivu u m o i o r e K c a H a - flon - ranbBHHOKCHJi Ctuio '•;:

> ycTaHOBJieHO, I T O n p u p a n H O j n t 3 e naHHOfl C H C T C M J n a a a i c u e n T o p a B a a H M o n e t . - i|
CTBywr He TOJibKO c BO3HRKamqHM paflHKanoM u m o i o r e K c a H a , H O H a p y r c a p y r o M , t

MeiKny panHKanoM y r J i e B o n o p o n a H A B Y M H a x u e n T o p a M H n p o T e x a e T jV
KOMIieTHTHBHblft n p o U e c C , B KOTOpOM KaXJtUlt H3 KOMnOHeHTOB MOXeT p e - |

c apyrHMH. C o r n a c H O 3 T o i i y H B n p o T H B o n o n o * H o c T H oOmeMy MHenmo, \'
HeJib3H 3 a p a n e e Hcitnio^HTb pajpiauHOHHO-XHMHiecKyio peaKUHw a x u e n T O p o B a p y r \
c flpyroM. r

ABSTRACT

On the basis of the study of cyclohexane-iodine-galvinoxyl system
it was found that in the radiolysis of this mixture the two scavengers
interact not only with the cyclohexyl radical but also with each other.
Consequently between the hydrocarbon radical and the two radical acceptors
a complex competition takes place in which each component can react with
the two others. Accordingly, contrary to the general view, the radia-
tion chemical reaction between scavengers cannot a priori be excluded.
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A MOLEKULASZERKEZET HATÁSA A SZÉNHIDROGÉNEK RADIOLIZISENEK
MECHANIZMUSÁRA
CSERÉP GXÖRGY, GÍÖRGX ISTVÁN, WOJHÁROVITS LÁSZLÓ, FÖLDIÁK GÁBOR

•P

Ebben a munkánkban az alkánok és az alkének radiolizlsének reakció-

mechanizmusa és a molekulaszerkezet kapcsolatának megismerésére a közel-

múltban végzett vizsgálatainkról számolunk be.

1 . GERJESZTETT ÁLLAPOTÚ MOLEKULÁK KÉPZŐDÉSE '
ALKÁNOK RADIOLIZISEKOR j

5'''.

A radioliziskor képződő pozitív ionok és az elektronok tulajdonsa- ,/•

gairól, reakcióiról igen sokat olvashattunk az elmúlt mintegy 15 év iro- 1-V-

dalmában, mig a gerjesztett állapotok sajátságait jóval kevesebb munka '; •

tárgyalja. A gerjesztett állapotú molekulák egy része első gerjesztett

állapotura (a továbbiakban S^) alakul át, és az ionrekombináció részint £?.

ugyancsak S^ állapotot eredményez. Az S^ állapot életideje viszonylag j

hosszú (pl. a ciklohexánnál 0,3 ns [l]). Megszűnése energiatranszferrel, •.

kémiai bomlással vagy kis hatásfokkal (a ciklohexánnál 0,88, a ciklopen- '-\

tannál 0,001% [2]) fluoreszcenciával történik. '•'••;

Az elmúlt években néhány munka az S. állapotú alkán molekulák hoza- :

mát tárgyalta [3-7], általában a gerjesztett molekulák vagy a mintához i •

hozzáadott adalékok fluoreszcenlájának mérése alapján. K^

Az S^ állapotú alkán molekulák gerjesztési energiája 7-8 eV, igy a L::

vákuum-UV-fotokémiában kifejlesztett lámpákkal (Br 7,6 eV, Xe 8,4 eV) az | K

első szinglet gerjesztési állapotú molekulák szelektív előállítására van

lehetőség [8-13]. A továbbiakban kísérletet teszünk a radioliziskor kép-

ződő S^ állapotok hozamának megállapítására fotokémiai és sugárhatáské-

miai hozam összehasonlításával, és ennek tükrében értékeljük a bomlás

mechanizmusát. Példaként részletesebben tárgyaljuk a folyékony ciklopen-

tánban é s a ciklohexánban, valamint ezek elegyeiben végbemenő folyamato- ||

kat. A radiolizises kísérleteket 25 °C-on, 1 órás besugárzásokkal,

1 . 1 0 2 0 eV g""1 h " 1 dózisteljesitmény mellett végeztük, a fotolizist pedig

a [12] és [13] közleményben leirt tipusu berendezésben, 15-20 °Oon haj-

tottuk végre, brómbesugárzó lámpával.

6 3 sfc
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2,1, A CIKLOHEXÁN ES A CIKLOPENTAN FOLVAOEK Ál' .'OTU FOTOLIZISE

Mint az az 1. táblázatból látható, mindkét szénhidrogén a fotolizis-
kor egységnyi kvantumhozammal bomlik, és alapvető folyamatuk a hidrogén*
fejlődés, amely - a kis diroer Bzénhidrogénhozamból megitélhetSen [12-15]
túlnyomórészt monomolekulárisan jön létre (•(H2)Jn«Or87, ill. O,89).

1
1. táblázat

A FOLÍÉKONX CIKLOPENTAN ÉS CIKLOHEXÁN 7,6 eV-QB
FOTQLIZISÉNEK HOZAMADATAI

Szénhidrogén

Ciklopentán

Ciklohexán

Termék

Hidrogén

Ciklopentén
Bieiklopentán
1-Pentén
Etilén
Ciklopropán
Propén

Hidrogén
Ciklo.hexén
Biaiklohexán

«

0,9? .
0.9S
0,04
0,04
0,04
0,015
0,02?

1,0

0,945
0,06

A jelen kísérletben alkalmazott fotonok energiája (7,6 eV) csak kis-
sé nagyobb a ciklohexán és a ciklopentán vákuum-UV-abszorpciójának kezde-
t i energiájánál (7,0, i l l , 7,17 eV), igy az ész le l t termékek minden bi-
zonnyal az Sĵ  állapotú molekulák felbomlásáról adnak felvi lágosítást [12,
13,16,17].

1 . 2 . MONOHOLEKULAS H 2 KÉPZŐDÉS A RADIOLÍZISNÉL

A ciklopentán és a ciklohexán, valamint elegyeik radiolizise során a
fejlSdS hidrogén gáz egy része szintén monomolekúlásan jön létre [14,15,
18,19]:

C - C 5 H 1 O *

C-C5H8

C ' C 6 H 1 0 + H 2

C - C 6 H n + H

(la)

(lb)

(2a)

.(2b)

I

& '
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1

H + C- C5 H1O

C-C 6H U

(c-CeHQ)5"9'2

C-C5H9 + C - C 6 H n

2 C-

(3)

(4)

(5)

(6)

(7a)

(7b)

(8a)

(8b)

(80)

(9a)

(9b)

ahol a * jel a sugárzás által aktivált
molekulára utal.

Az elegyben (2. ábra) a biciklopentán hozama viszonylag nagy, a bi-

ciklohexáné pedig kicsi, ami a ciklopentil gyökök preferált képződésére

utal. Ez akár annak a következménye lehet, hogy a hidrogén atomok nagyobb

sebességgel absztrahálnak másik hidrogén atomot a ciklopentanról ((4) re-

akció), mint a ciklohexánról ((5) reakció), akár pedig annak, hogy a cik~

lohexil gyökök hidrogén atomot absztrahálnak a ciklopentán molekuláról

((6) reakció). Muceini és Sahuler 0,003 M I_ jelenlétében végrehajtott

vizsgálatai szerint a gyökfogásbői származó ciklopentil és ciklohexil-jo-

didok hozama lineárisan változik az elektrontörtekkel [20,21]. Ezt azzal

értelmezik, hogy a gyökfogás következtében a gyökök életideje lerövidül,

és igy a (6) szerinti gyökcsere valószínűsége visszaszorul. A tapasztal-

takhoz - véleményünk szerint - az is hozzájárulhat, hogy az alkalmazott

koncentrációban a I- az un. termikus hidrogén atomok (hozamuk ciklohexán-

nál 1,46 [22], ciklopentánnál 1,6 [14]) nagyobb részével is reagál, me-

lyek reakcióiban pedig a kissé eltérő kötési energia miatt (D C_ H C4fcio-.

hexán " DC-H, ciklopentán = 4 k J m ő l " 1 ) e l t é r é s l e n n e várható. Végered-
ményben arra következtethetünk, hogy a (3) szerinti transzfer reakció a
hidrogén atom képzésére vezető bomlást nem, vagy csak kis mértékben be-
folyásolja .
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1. dbra
A dehidvogénezSdée olefin ée dimer termékei G-értékének

Vdltoadea a aiklohexdn elektrontövtjével

Ha a gyökök egymás közti reakcióiban a sebességet a statisztikus
ütközési valószínűség határozza meg, a következő összefüggésnek kell
fennállnia:

/[l+k 7 a /k 7 b ]G[(c-C 5 H 9 ) 2 ]/[l+k 9 a /k 9 b ]G[(o-C 6 H u ) 2 ]
-2 (10)

Mivel a k? a/k7 b és a k g a/k 9 b állandó ismert (1,0 és 1,1) [14,15], az ösz-
szefUggés lehetőséget nyújt a ( f c8a+ l t8b^ l t8c a r S n v számítására. Ennek ér-
téke valamennyi mérési pontra állandónak, 1,110,2-nek adódott. Termékmér-
legen alapuló meggondolás alapján,pedig a k- /k- állandóra 0,7, a
k8 b/k8 c-re 0,4 tűnik a legvalószínűbb értéknek.

66



Az előzőekben vázolt reakciómechanizmus alapján a ciklopentén és a

clklohexén hozama a következő részösszetevőkből adódik;

G(c-C5H8) = G(la)+G(7a)+G(8a) =
(11)

J
G(c-C 6H 1 0) = G(2a)+G(9a)+G(8b) = G'(e-CgHlő)i|+k9a/k9b

+ k8b / k8c G ( c" C5 H9~ C" C6 Hll )'

amely összefüggések lehetőséget nyújtanak a monomolekulás ciklopentén és

clklohexén (G(c-C5Hg)m « G(la) és G(c-C 6H 1 0) m = G(2a)) képződési hozamá-

nak megállapítására.

08a'c-C6H,2

... . 2. ábra

A monomoZekuláe ciklopentén és oiklohexén
képzó~déai hozamának Változása
a ciklohexán elektrontörtjével

A 2. ábrából látható, hogy a monomolekulásan kapott ciklopentén

G-értéke a mintához történő ciklohexán-hozzáadagolás hatására jelentősen

csökken, és ezzel együtt a ciklohexán szenzlbilált H2-leválással_történő

bomlása figyelhetS meg, tehát a tapasztaltak a (3) szerinti transzfer

reakcióra utalnak.

A transzfert a ciklohexánnak a ciklopehtánénál kisebb energiánál

kezdődő fotonabszorpciója és ezáltal valószínűleg kisebb energiájú S,

szintje is indokolttá teszi, és végeredményben az S, állapotú ciklopen-

tán molekulák hozamának csökkenéséhez és az Sĵ  gerjesztett ciklohexán

molekulák G-értékének növekedéséhez vezet.

'fi

Í
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1.3 AZ ÁLLAPOTÚ MOLEKULÁK HOZAMA

1

A már tárgyaltaknak megfelelően a ciklopentán és ciklohexán a 163 nm

fotoliziskor keltett gerjesztett állapota kb. 89, ill. 87%-ban ^-levá-

lást eredményez. Mivel a tiszta ciklopentán és a tiszta ciklohexán radio-

lizisénél a monomolekulás H.-leválás hozama 1,6, ill. 1,26, a radiolizis

kia energiájú gerjesztett állapotának G-értéke 1,8-ra, ill, 1,5-re tehető.

Hasonló módon több szénhidrogénre becsültük az S, állapotú molekulák

hozamát, melyeket az irodalomban fellelhető adatokkal együtt a 2. táblá-

zatban foglaltuk össze.

A ciklohexánról közölt adatunk megegyezik Lipeky és munkatársa [6]

eredményével (1,4-1,7), kissé nagyobb Beck és Thomas, valamint Holroyd

adatánál (kb, 1, ill. 1,2 [3,5]), de lényegesen eltér Baxendale és Mayer

G(&x) = 0,3 értékétől [4]. Az utóbbi szerzők igen kis G(S1)-értéke, mint

arra Walter és Lipeky is rámutattak, a nem körültekintően alkalmazott

fluoreszcenciamérésen alapuló impulzusradiolizis-technikájuk eredménye.

A 7 szénatomosnál nem nagyobb alkánok G(S,)-értéke (az irodalomból

ismert 2,3-dimetilbután kivételével} nagyjából állandó, 1,5-2, mig a n-

-dodekánról, n-hexadekánról, cisz-dekalinrSl és biciklohexánról közölt

adatok lényegesen nagyobbak a kisebb alkánokénál: G(S.) = 3,3-3,9. A hi-

bahatárt is figyelembe véve nem kizárt, hogy az S,-gyel jelölt gerjesztett

állapotok hozama növekedik a molekulák méretével.

1.4 AZ Sj GERJESZTETT ÁLLAPOTOK MILYENSÉGE

Az S^ állapotok természetére a jelen helyzetben még nem tudunk ki-

elég i tő választ adni, hiszen a lehetséges gerjesztett állapotok száma

meglehetősen nagy, és nem kizárt az sem, hogy az állapotok jellege válto-

zik a kísérleti körülményekkel (fázis), és esetleg nem minden tárgyalt

alkán molekulánál azonos.

Első kérdésként felmerül, hogy S. egyetlen állapotot jelent-e, vagy

esetleg egymáshoz energiaszintben közelálló molekulaállapotokat. A Stern-

-Volmer-analiziskor az irodalomban leirt egyenesek (fluoreszcencia-, vagy ,

fotolizis-végtermék-analizis) egyetlen gerjesztett állapotra utalnak. Ez-

zel ellentétes tapasztalatra Hatano és munkatársa , 163 nm-es fotonokkal

végzett kísérletei szolgáltattak példát [13]. Az általunk vizsgált, ösz-

s-esen 12-féle, a ciklohexánban oldott adalék közül [13,34] két adaléknál !
f',O és CH3l) a képződő végtermékek mennyiségét csak ugy tudtuk értelmez- -5

»ílf ha feltételeztük, hogy a gerjesztett ciklohexán molekulák egy része J\

(43, 111. 22%-a) nem képes energiatranszferre, tehát a többi gerjesztett ;|

molekuláétól eltérő sajátságokkal rendelkezik. . |

A gázfázisú abszorpciós spektroszkópiai vizsgálat szerint a ciklo- ,|

hexán molekulának 7,13 és 7,51 eV értéknél Rydberg-tipusu elektronátmene- lé
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2. táblázat

Sj ÁLLAPOTÚ MOLEKULÁK KÉPZŐDÉSÉNEK G-ÉRTÉKE

Alkdnok

Propán

n-Bután

n-Pentán

n-Hexdn

n-Beptán

n-Dodekán

n-Bexadekán

2,3-Dimetil-bután

Ciklopentán

Cikloheaán

Ciklooktán

Metil—aiklohexán

aisz-Dekalin

Biaiklohexán

0,75+0,2 [23]b^a^

0,59 [fl]£)d) e)

0,82 [l0]b^a)

0,85 [27]b)a)f)

0,9 [30]a^f)

0*89

0,87

0,95 [33]

1,4 [24]

1,6 [25]

1,6 [26]

1,4 [28,29]

1,3 [32,32]

1,6

1,26

1,25+0,72^

1,85+0,4

1,9+0,7

1,95+0,4

1,5+0,5

1,5+0,5

1,8+0,5

1,5+0,4

2,1+0,5

3,3-3,3 [6]9'

3,3-3,9 [ff]^

<2,3 [ff]»)

0,3 [4]h\~l,0 [5]h\

1,2 [3]£>, 1,4-1,7 [ff]ff)

2,9-2,2 [ff]^

3,4 [6]9^

3,5 [6,7]^

a) az irodalomban közölt adatok, b) fotonenergia 8,4 eV, c) folyadékfdzis, d) gázfázie, e) mivel folyadék-
fázisban a 9(B2)m érték valamelyest nagyobb a gázfázisú értéknél^ 9{H2)m =0,8 értéket használtunk,
f) fotonenergia 7,6 eV, g) fluoreazoenaiakiaérletekben megállapított adat, n) adalékanyagok jelenlétében
megállapított radiolizia-fluoreszcenaia-kisérlet, i) N2O Jelenlétében végzett radiolizisből és fotolizis-
ből becsült adat, j) aiklooktén + pentalán



tei vannak (gerjesztés a 3s, ill. 3p elektronállapotba) . A Rydberg-át-

menetek erősen keveredtek az ugyancsak ebben az 'energiatartományban elhe-

lyezkedő vegyértékelektron-gerjesztési sávokkal [11]. Folyadékban a

Rydberg-ge~jesztett állapotok kialakulását több szerző valószínűtlennek

tartja, bár részint ujabb közleményekben ezzel ellentétes vélemény is ta-

lálható [35]. Lipakynek és munkatársainak az a tapasztalata, hogy a né-

hány, gáz és folyadék fázisban egyaránt vizsgált alkán fluoreszcenciájá-

nak jellemzői a két fázisban megegyezőek S^ vegyértékelektron-gerjesztés

jellegét támasztja alá [2], hiszen a vegyértékelektron-gerjesztés jel-'

lemzője, hogy külső behatással kevéssé befolyásolható, ellentétben a

Rydberg-tipusu állapottal [ll]. A? energiatranszferre vonatkoz.ó kísérle-

tekben ugyanakkor (a tapasztalt nagy, de diffuziószabályzott jelleget mu-

tató átadási sebesség alapján) a ciklohexánnál és a metil-ciklohexánnál

erősen megnövelt hatásgömbü gerjesztett molekulákat tételeztek feli az

expandált orbitál pedig a Rydberg-gerjesztés sajátsága. A n-heptánnal al-

kotott elegyekben ezzel szemben a tapasztalt energiatranszfer megnövelt

hatásgömb nélkül is értelmezhető volt [30].

Felmerülhet továbbá az a lehetőség is, hogy S^ mobilis excitonálla-

potot jelent, a molekuláról molekulára vándorló excitonra azonban az ener-

giatranszfer-kisérletek és a fluoreszcencia spektrális eloszlásának vizs-

gálata negatív bizonyítékot szolgáltattak [2,12,13,30]. A jelen kísérle-

teinkben tapasztalt viszonylag kis transzferhatékonyság ugyancsak való-

színűtlenné teszi az excitonátadást.

1.5, A 6(s.) ÉRTEK ÉS A BOMLÁSI ELMÉLETEK

A szénhidrogének sugárhatáskémiai kutatása során többször megkísé-

reltek kapcsolatot teremteni a bomlás során képződő termékek milyensége,

mennyisége és a sugárzás és anyag közti kölcsönhatás során létrejövő ger-

jesztett állapotok között. A továbbiakban három, talán a leggyakrabban

hivatkozott elmélethez szeretnénk néhány, az elSzőekben ismertetett vizs-

gálatainkon alapuló megjegyzést fttznl.

Voeüodekii és Molin 1962-ből származó elmélete szerint az energia-

közlést követően a nagyobb energiával gerjesztett molekulák, túlnyomó-

részt belső konverzióval, első gerjesztett állapotúvá alakulnak át [36],

ezért a kémiai átalakulás mértékét a legkisebb gerjesztett állapot ener-

giája, illetve a legkisebb gerjesztési szint és a kötés energiája közötti

különbség határozza meg. A 3. dbrdn grafikusan bemutatott adatokból lát-

ható, hogy primer elbomló molekulák közül átlagosan csak minden harmadik

S x állapotú, tehát a tapasztaltak ellentmondanak Voevodakii és Molin el-

méletének.
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Si állapot

4

§
1 I primer bomlás

7

4
ionizáció

3. (ffcra
/Ja Sj állapotok képződése, a primer bomlda [37]

éa az ionindaió G-értékei

Platzman ugyancsak 1962-ben közölt munkáiban [38] arra következte-

tett, hogy a gáz fázisban nagy hozammal képződnek az ionizációs poten-

ciálnál nagyobb energiával gerjesztett, úgynevezett tulgerjesztett mole-

kulák. Ezek a kisebb gerjesztett állapotú molekulákká történő átalakulás

mellett részint autoionizáciön mennek át, részint pedig közvetlen bomlást

szenvednek. A későbbi munkák a tulgerjesztett állapot hipotézisét a fo-

lyadék fázisra is kiterjesztették [39,40]. Mivel a kationok felbomlása a

rekombinációt megelőzően, folyékony alkánban (a kis méretű és erősen el-

ágazó molekulák kivételével) kis hozamú folyamat, igy a primer kémiai kö-

tésszakadás a leggyakrabban vizsgált C-5 C-8 alkánokban nagyobb részben

Sj-nél nagyobb energiával gerjesztett állapotból, részint tulgerjesztett

állapotból megy végbe, ugy, ahogy azt a Platzman-&lmélet javasolta.

Partridge [41] 1970-ből származó un. excitonelméletében polimereknél

(pl. polietilén) a C-H és C-C kötésben levő elektronok gerjesztését egy-

mástól függetlennek tételezte fel. A C-H kötésben történő gerjesztés itt

lokalizálödik, és energiatranszfer csupán a CH.-csoport két C-H-kötése

között lehetséges, igy végeredményben az energia csak hidrogénfejlődésre

fordítódhat.'Ezzel szemben a C-C kötésben elhelyezkedő gerjesztés a szén-

lánc mentén elmozdulhat, és esetleg intermolekuláris energiatranszfer-

-folyamatban is részt vehet, közbeiktatásával főképp C-C, de kis valószí-

nűséggel C-H kötésszakadás is végbemehet. Számításai szerint a lokalizált

excitonok energiája kb. 10,3 a mobilis excitonoké pedig 7,5-9,5 eV, az

utóbbiak G-értéke félig empirikus becsléssel 3,8-ra, a teljes excitonho- \

zam pedig 5,7-re tehető. A tisztán kísérleti alapon származtatott mobilis \

excitonhozam 2,7. ' 1

Az előzőekben már tárgyaltuk, hogy S x nem lehet mobilis excitonálla- |

pot. Ugyanakkor az S x állapotok, kis energiájuk és fizikai sajátságaik ]|

(pl. energiatranszfer) alapján, nem azonosíthatók a Partridge-elméletben -|

,x 1



1

leírt lokalizált excitonnal sem. Mivel a hosszú szénláncu molekulákban,

igy Pl. a n-hexadekánban a G(s1)-érték viszonylag nagy (3,3-3,9), továbbá

a bomlások egy része még tulgerjesztett állapotban bekövetkezik, igy az

elméletben szereplő gerjesztett állapotok hozama ezekben a diszkrét mo-

lekulákban kicsi lehet, ha egyáltalán ilyen jellegű alkángerjesztés ki-

alakul. Végeredményben a Partridge-elmélet nem irja le helyesen az alká-

nok gerjesztési folyamatait. Megjegyezzük, hogy Talroee és munkatársai

nemrégiben megjelent dolgozatukban ugyancsak arról számoltak be, hogy az

elmélet nem áll összhangban a polietilén radiolizisének és fotolizisének

kísérleti tapasztalataival [42].

2. ALIFAS ALKANOK SUGARHATASKÉMIAI BOMLASA

Ebben a szakaszban azt vizsgáljuk, hogy hogyan befolyásolja az alkán

molekulák sugárhatáskémiai bomlási folyamatainak irányát és sebességét a

molekula mérete, szerkezete, a kötési energiabeli viszonyok.

A szénlánc felépítése meghatározza a töredéktermékek milyenségét és

hozamát [43]. így pl. a metilcsoportok számának növekedésével növekszik

a metán hozama. A 2,3-dimetilbután radiolizisekor tapasztalt nagy propán-

hozam, a 2,2-dimetilbután nagy izo-bután-, izo-butén- és etánhozama a

tercier és a kvatarner szénatomokkal szomszédos C-C kötések nagy bomlási

készségét mutatja. A szénlánc elágazásai csökkentik stabilitását.

Az irodalomban közölt adatok és saját mérési eredményeink alapján

kiszámítottuk a jellegzetes termékeloszlásból a C 2-C 1 0 alifás alkánok

egyes C-C kötései szakadásának a G-értekét [44]. A G(C-c) értékeket a

megfelelő kötésdisszociáciős energia függvényében a 4. ábra mutatja, ame-

4. ábra

Alifás alkánok C-C kötéa-
esakaddai hozama (G(C-C))
a kötés disszociációé ener-
giája (ED) függvényében.
A kihuaott görbéket a (17)
egyenletből endmitottuk.

C = S,00 • 1013.

300 320 340 360
ED,kJ.mof

r
380

fi
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lyen az egyes G(C-C)-ED görbékhez tartozó pontok azonos szénatomszámu al-

kánok különböző C-C-kötéseinek felbomlására vonatkoznak. Az E D kötésdisz-

szocláciös energiát az irodalomból vettük, 111. az alkil-gyökök képzSdési

hőjéből számítottuk [45,46].

Az egyes görbék közelítőleg exponenciális lefutásuak, igy pl. a Cg

alkánok esetében a pontok a következő egyenlettel irhatők le:

G(C-C) = 1,469 • 1O 1 6 exp(-O,4691 • E Q) (13)

A korrelációs együtthatóra r2=O,99 értéket kaptunk.

A G(C-C)-E_ görbék a szénatomszámmal balra tolódnak. Azonos kötés-

disszociáciős energiájú kötések közül az bomlik nagyobb G-értékkel, ame-

lyik kisebb molekulában foglal helyet.

Hasonló tapasztalatokról számolnak be Tanno és munkatársai [47-49]

elágazó láncú, folyadék állapotú alkánok ionos bomlási reakcióinak vizs-

gálata alapján. Az izobután és az izooktán ion közelítőleg azonos reak-

cióhőjü bomlási reakciói közül az előbbi hozama mintegy háromszorosa az

utóbbiénak.

\ Különböző szénláncszerkezetü alkánok radiolitikus gyökhozamának

| vizsgálata alapján Holroyd empirikus képletet közölt 150,511, amellyel ki-

' i elégítő pontossággal számitható bármely R* töredékgyök G-értéke a moleku-

laszerkezet ismeretében:

G(R') = ^—* (l,O-C1+2,8«C,+8,6-C,+29-C.), (14)
i; (n-1) 1 2 3 4

' ahol az n szénatomos alkánnak bomlásakor R" képződésére vezető C-C kötésé-

', ben levő primer, szekunder, tercier, illetve kvaterner szénatomjainak a

száma C-, C 2, c,, ill. C.. Az egyenletből látható, hogy hasonló szénlánc

;.: (azaz hasonló C^, C 2, C 3, ill. C 4) esetében az adott kötésbomlás G-értéke

i a C-C kötések számának négyzetével fordítottan arányos. A nagyobb szén-

atomszámu, több rezgési-forgási szabadsági fokkal rendelkező gerjesztett

<•• vagy ionizált molekula fölös belső energiája kisebb valószínűséggel loka-

lizálódik egy adott C-C kötésre, illetve a kötésszakadási folyamatban

szerepet játszó szabadsági fokok csoportjára, következésképpen kisebb a

» disszociáció hozama, mint a kevesebb belső szabadsági fokkal rendelkező,

• kisebb molekula esetében.

A bomlási G-érték szénatomszámtól való függésének leírására a kvan-

tumstatisztikai Kassel-egyenletből indultunk ki [52]. Ebben a modellben

az energiát kvantum formájában számítjuk, igy pl. az aktiválási energia

kvantumszáma m=Ea/hv, ahol Efl az aktiválási energia, h a Planck-állandó és

v az s számú oszcillátort tartalmazó molekula oszcillátorainak frekven-

ciája. Ha az s oszcillátor összesen n(E/hv) kvantum energiát tartalmaz,

akkor annak valószínűsége, hogy egy adott oszcillátoron minimálisan m

kvantum van,
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_ ni (n-m+s-1)! _ -ff fl m_\
( j (+s-1)! " II U n+k>'

s-l
-m+s-1)! _

(n-mj! ( ) "
k=l

és az energiafüggő reakciósebesség! állandó értéke

k(n) = AP, (16)

ahol A az Arrhenius-összefüggés preexponenciális tényezője. A (15-16)

egyenletből látható, hogy
E

1 1 k(E) ha n • -

azaz k(n) a klasszikus Kassel-egyenletbSl számítható k(E)-hez tart nagy

energiánál. Több irodalmi adat szól amellett, hogy a kvantumstatisztikai

Kassel-egyenlet valőszerübb eredményeket ad, mint a klasszikus egyenlet.

Emellett mig az utóbbi egyenletben s-l illesztési parameter, addig a

(15) egyenletben a molekula valamennyi belső szabadsági fokát a bomlási

reakcióban résztvevőnek lehet tekinteni, azaz s=3N-6. Modellszámitásaink-

ban a v rezgésszámot adott szénatomszámu n-alkán normál rezgései frekven-

ciájának geometriai közepeként becsültük. A rezgési hullámszámot Vcntal

módszerével számítottuk [53]. Mivel a G(C-C)-E görbék általános leírása

volt a célunk, megelégedtünk az általánosított hullámszámmal, továbbá a

molekulán belüli rotációt egységesen 2OO cm~ hullámszámu rezgéssel fogad

tuk el. Az ily módon számított hullámszám a szénatomszámmal csökken, igy

pl. az etán esetében 151O cm~ , a hexánnál 112O cm .

A (15)-(16) egyenlet alapján számított k(n) sebességi állandót

f(n)=n(nm -n) alakú energiaeloszlási függvénnyel átlagoltuk. Feltéte-

leztük, hogy az ily módon kapott k érték arányos G(C-C)-vel:

nmax s-l

G(C-C) - « c ]T J (1- &) n(nmax-n)
2, (17)

A

ahol 12/n_ az eloszlás! függvényt normali2áló konstans és C arányossá-
gi tényező. A C értékét a C, alkánokra vonatkozó adatokkal történő i l-

-i-i

lesztéssel határoztuk meg (c=5,OO«lo ) . Számításaink szerint a (17)

egyenlet, C állandóval és n,„ -nak a szénatomszámtől függő, azzal növekvő
értékével, jól leirja a G(C-C)-E D görbéket, mint az a <?. ábrán látható.

A sugárhatáskémiai bomlási folyamatok jóval bonyolultabbak, mint azt

az alkalmazott modell tükrözi. így pl. a modell nem ad számot a besugár-

záskor keletkező, különböző energiaszintü elektrongerjesztett állapotok-

ról, amelyek geometriája, a kötés rendje és disszociációs energiája szá-

mottevően eltérhet az alapállapotétól. Elsősorban elágazóláncu alkánok

radiolizisekor jelentős hozammal végbemegy ionos bomlási reakció is, az

alapállapotu molekulákénál jóval kisebb aktiválási energiával. Közelítő
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1

jellegű számításainkkal ezért azt kívántuk bemutatni, hogy a sugárhatás-

kémiai bomlási folyamat értelmezésekor az aktivált molekulák bels8 sza-

badsági fokain végbemenő energiaáramlást figyelembe kell venni.

-125

4 5 6 7 8 9 1 0 12 14 16
szénatomszam

5. ábra
a) Ciklusos monoalkének bG(Hg) értékei,

b) feezüléai energiája (£)* a Bzénatomazdm
függvényében: o aisz, » tvanez-izomei> adatai,

beoeült adatok

[60,62] hivatkozásából

3. SZTEREOKÉMIÁI HATÁS AZ ALKÉNEK RADIOLlziSÉNÉL

Korábbi munkáinkban [54-56] beszámoltunk arról, hogy az alkének egy

csoportjánál a hidrogénhozam értékét elsősorban a molekulában levS allil

helyzetű C-H kötések száma és rendüsége határozza meg. Elágazás nélküli

és egy metilcsoporttal rendelkező láncvégi alkének vizsgálata alapján

megállapítottuk, hogy ez a jelenség a molekulában levő C-H kötések disz-

szocláciös energiájával függ össze, mivel szoros negatív korreláció áll

fenn a különböző rendű, allil helyzetű C-H kötésekre megállapított fajla-

gos hidrogénhozam (G(H2)/H inkrementumok) és a megfelelő kötés disszociá-

ciós energiája között. Megállapítottuk továbbá azt Is, hogy a hidrogén-

inkrementumokból (3. táblázat) számított bruttó G(Hj)-érték csak a nyilt-

láncu alkéneknél egyezett meg a mért adatokkal; ciklusosaknál jelentős el-

térést tapasztaltunk. Ennek okát abban láttuk, hogy a ciklusos szerkezet

gátolja a 0-helyzetű C-H kötéseknek az allil kölcsönhatás létrejöttéhez
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kedvező térbeli elhelyezkedését, ami, mint ismert, az etiléncsoport sik-

jára merőleges beállást jelenti.
A cikloalkén homológ sorral végzett korábbi kísérleteinknél hiány-

zott két igen lényeges adat: a ciklononén és a ciklopentadecén adata.
Azóta e két vegyületet Intézetünkben sikerült szintetizálni, és a kísér-
leteket elvégezni [62] .

3, táblásat

ALIFÁS ALKÉNEK FAJLAGOS HIDROGÉNI1OZAMA
(G(HS)/H inkvementumok [í»2])

C(ff

G{H
G(»
G{H

G(U
G(H

p) /H

n)/«

„>/»
o)/tf

J/w
p/H

primer allil
smekunder-allil
teroier-alliI
primer nem-allil
sr.ekunder nem-allil
teraiev nem-allil

0,172+0,009
0,359+0,016

'0,530 + 0,047
0,OlliO,005
0,028+0,007
0,210+0,050

lh 3.1. A HIDROGÉNKÉPZÓ'DES

íj A ciklononén és a ciklopentadecén H.-hozamával a korábbi adatokat
•.;. kiegészítve meghatároztuk a mért és a hidrogéninkrementumok alapján szá-
li molt G(H2)-érték közötti eltérést, amit AG(H2)-vel jelölünk. Az 5. ábrán
}•• ezeket az eltéréseket a szénatomszám függvényében az (a) jelű görbe szem-
ei lélteti. Ugyanezen az ábrán látható a gyürüfeszülési energia megfelelő
,; függése is ((b) jelű görbe). Mint látható, a két görbe lefutása igen ha-

sonló, és azt sugallja, hogy közöttük összefüggés lehet. Ha azonban a
[ mért G(H2)-értékeket a feszülési energia függvényében ábrázoljuk (6. ábra),
\ Világossá válik, hogy közöttük a fUggvénykapcsolat nem lineáris. Ennek

okai között pl. feltételezhető, hogy egyrészt a feszülési energia össze-
tevőinek (szögfeszülés, kötésnyulás, torziós és van-der-Waals-taszitás)
mértéke a gyürü szénatomszámával eltérően változik, másrészt az sem ki-
zárt, hogy a kettő között nincs is közvetlen kapcsolat, hanem mindkettő a
közös oknak, a molekula zárt szerkezetének a következménye. Hogy a feszü-
lés! energia a zárt szerkezet következménye, az már régóta ismert. Az
azonban, hogy az alkének sugárhatáskémiai hidrogénhozama is függ a zárt
szerkezettől, ill. a zárt szerkezetű molekulák gyürüméretétöl, és hogy ez
a függés negatív korrelációt mutat a feszülés! energiával, munkánk megje-
lenéséig [56,62] ismeretlen volt.
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6. ábra
Cikluson alkének mért C(H2)-értékei

a Btabiliaabb izomer feszüléai
energiájának függvényében

A hidrogénhozamnak a molekula méretével való alakulását legelfogad-

hatóbban azzal tudjuk értelmezni, hogy a gyurU méretével az allil hely-

zetű O H kötések és a n-kötés egymáshoz viszonyított térbeli elhelyezke-

dése is változik. Modellekkel kimutatható, hogy pl. a ciklohexéntSl a

ciklononénig a gyürü "zsúfoltsága" és merevsége egyre fokozódik, és en-

nek következtében az allil helyzeti! C-H kötések iránya is egyre inkább

eltér a maximális pályaátfedést biztosító merőleges beállástól. A gyüril

méretének további növekedésével a "zsúfoltság" és a merevség fokozatosan

csökken, és pl. a ciklododecénnél a n-kötés és a p-helyzetü C-H kötések

térorientációja már megközelíti a nyiltláncuaknál lehetségest. Ez az el-

mélet összhangban áll a mért G(H2)-érték alakulásával.

A hidrogénhozamot befolyásoló sztérikus gátlást illetően, a ciklusos

alfcéneknél szerzett tapasztalat alapján, arra következtettünk, hogy ha-

sonló jelenségnek kell fellépnie azoknál az elágazó nyiltláncu alkéneknél

is, amelyekben a szubsztitúció oly mértékű, ill. méretű, hogy a n-kötés-

hez 3-helyzettt hidrogéneket hordozó szénatom "szabad" rotálását gátolja. En-

nek a hidrogénhozam csökkenésében kell megnyilvánulnia, vagyis a fajlagos

hidrogénhozamból számított értéknél kisebb 6(H2)-értéket kell kapnunk.

A kérdés eldöntéséhez olyan alkéneket sugároztunk be, amelyekben e je-

lenség, molekulamodell alapján, várható volt (4. táblázat). A 4. táblázat

második oszlopában a mért, a harmadik oszlopában pedig azokat a AG(H2)-

értékeket tüntettük fel, amelyeket korábbi munkánk során megállapított

fajlagos hidrogénhozam alapján számítottunk. A fajlagos hidrogénhozamot

(G(H2)/H) olyan nyiltláncu alkéneknél állapítottuk meg, ahol a P-helyzetü

C-H kötések az allil kölcsönhatáshoz szükséges kedvező irányba, vagyis az

'Iff

'a •-,

5(3

i
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etiléncsoport síkjára merőlegesen, be tudnak állni, tehát nem lehetett

jelentős sztérikus gátlás.

4. táblázat

NÉHÁNY ALIFÁS ALKÉN HIDR0GÉNH07.AMA

3-mextil-l-butén
3,3-dimetil-1-butén
2,3,3-trimetil-l-butén
2-metil~2-butén
2,3-dimetil-2-butén

4-metil-l-pentén
Z,4-dimetil-l-p0ntén
2,4,4-trimetil-l-pentén
2,4-dimetil-2-pentén
2,4,4-trimetil-2-pentén
2,5-dimetil-2-hexén
tranaz-2,5-dimetil-3~hexén
2,2-dimetil-3-hexén

0(H2)

Mévt

0,58 [58]
0,37
0,62
1,10 [59]
1,22

1,20 [59]
0,95
0,75
0,55
1,03
0,61
1,17
1,16
0,85

Számított

0,61+0,09
0,12+0,06
0,63+0,08
1,56+0,09
2,06+0,11

1,04+0,13
1,55+0,15
1,35*0,12
1,62+0,14
1,14+0,11
2,06+0,17
1,19+0,17
0,86+0,10

-0,03

+0,25
-0,01
-0,46
-0,86

-0,09
-0,80
-0,80
-0,59
-0,53
-0,89
-0,03
-0,01

A táblázatban szereplő, többszörösen elágazó láncú alkéneknél sok

esetben jelentős eltérés van a mért és a számított hidrogénhozam között;

néhány esetben azonban az adatok jól egyeznek. A vegyületek molekula-

modelljeit vizsgálva megállapítható, hogy azoknál az alkéneknél, ahol a

mért és számolt G(H2) érték között nagy az eltérés (AG(H2)), ott azok a

C-H kötések, melyektől elsősorban függ a hidrogénhozam, az allil kölcsön-

hatáshoz szükséges beállásban erősen korlátozva vannak.

így pl. a 2,3-dimetil-2-butén molekula modelljénél (7. ábra) az ole-

finkötés ugyanazon térfelén levő metilcsoportok egymás rotálását gátolják,

csökkentve ezzel az allil kölcsönhatáshoz kedvező konformáció kialakulá-

sának valószínűségét. A rotálás gátlásának hidrogénhozam-csökkenést ered-

ményező hatását látszik alátámasztani a 2-metil-2-bután irodalomból vett

[58,59] G(H2)=1,1O értéke is. Ez az érték nagyobb, mint amit a 2,3-dime-

tll-2-butén mért G(H2)=1,22 értékéből az egy metilcsoportra eső érték

(0,3) levonásával kapunk. Kitűnően értelmezhető azonban a jelenség, ha

figyelembe vesszük, hogy a 2-metll-2-bután egy metilcsoportja szabadon

rotálhat (8. ábra). Az erre eső fajlagos hidrogénhozam 0,51; ha hozzáad-

I
•4

3
i
i
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juk a két gátolt metilcsoport hidrogénjeire a 2,3-dimetil-2-butén alapján

számítható részt (0,60), megkapjuk az irodalomból vett értéket (0,51 +

+ O,6O = 1,10).

7. ábra

A P.,3-dimetil-S-butén mole-
kulamodellje. A nyilak a
rotáció gátlásának helyét

jelölik

8. ábra

A 2-metil-S-butén molekula-
modellja. As egyik metil-
oaoport "asabadon" rotálhat

Mérési adatainkkal tehát igazoltuk, hogy a ciklusos alkéneknél ko-

rábban megfigyelt, hidrogénhozamot csökkentő sztérikus hatás nemcsak a

cikloalkénekre jellemző, hanem a nyiltláncuaknál is számolni kell vele

ott, ahol a szubsztituensek olyan méretűek, vagy ugy helyezkednek el,

hogy a 0-helyzetü C-H kötéseket hordozó szénatom rotálását gátolják, ill.

megakadályozzák. A hidrogénhozamra vonatkozóan végül is megállapíthatjuk,

hogy elméletünk a vizsgált alkének G(H2)-értékeivel összhangban áll.

Vizsgálataink során látszólagos kivétel is akadt: a 3,3-dimetil-l-

-butén. E vegyületnek azonban nincs El-helyzetü, gyengitett C-H kötése.

A nem allil hidrogénekre kapott hidrogéninkrementumokből számított G(H_)=

=0,13 helyett jóval nagyobb, 0,37 molekula/100 eV értéket pártunk. Való-

színűnek tartjuk, hogy ennél a molekulánál az allil C-H kötés hiányában

- ami a többi molekulánál, gyengitettsége folytán, mintegy védi a többi

kötés szakadását - a nem allil C-H kötés bomlásának valószínűsége növek-

szik meg.

iúv

3.2. ft C-C KŐTES SZAKADÁSÁBÓL KÉPZŐDÖTT TERMÉKEK

Ezeket a termékeket láncvégi kettőskötéssel biró molekuláknál az £.,

a belső alkéneknél pedig a 6. táblásat tartalmazza. A metánhozamot első

közelítésben hasonló okok befolyásolják, mint a hidrogénhozamot. Így az

adatok - különösen az azonos tipusu (láncvégi vagy belső) alkéneknél - azt
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5. táblázat

LÁNCVÉGI KETTŐSKÜTÉSÜ, ERŐSED ELÁGAZÓ ALKÉNEK BOMLÁSTERMÉKEI

1
Metán

Etdn
EH lén
Acetilén
Propán
Pvopén
Propin
Allén
i-Butdn
i-Bután
1-Butén

Metilénoiklopvopdn
2-Metvl-l-butén
3-Metil-l-butén
2-Metilpentdn

2,4-Dimetilpentdn
2,2-D£metilbutdn

Z,3,3-Trimetilbutdn

C
1

C=C-C-C~C

0,134
0,005
0,080
0,090
0,110
0,456

0,001

0,030

0,040

0,043

0,020
-

-

0,060

0,520

-

-

—

c=c-c-c-c

0,1 $3

0,010

0,012

0,015

0,045

0,225

0,040

0,020

0,075

0,520

-

0,020

0,2 50
-

-

0,320
-

-

C

c=c~c-c
11

c
0,244

0,026

0,105

0,130

0,001

0,045

0,001

0,001

0,070

0,170
-

-

-

0,270
-

-

0,310

-

C
1

c=c-c-c
1 11 1

c c
0,255

0,025 .

0,010

0,012

0,001

0,120

0,085

0,050

0,068

0,240
-

-

-

-

-

_

0,570

9. dbra

A 2,4,4-trimetil-2-pentén molekula modellje két nézetben

8O 1
3



6. táblázat

i
a;
i'í

ERŐSEN ELÁGAZÓ BELSŐ ALKÉNEK BOMLÁSTERMÉKEI

T e r m é k e k

Metán

Etán

Etilén

Aoetilén

Propán

Propén

Pvopin

Allén

1-Butén ,

i-Bután

i-Butén

2-Metil-2-bútéh

3-Metil-l-butén

3,3-DÍmetil-l~butén

2,3-Dimetilbután ,

c c
1 1

c-c=c-c

0,170

0,010

o,oos
0,006

0,004

0,051

0,009

0,006

-

-

0,008

0,080

-

-

0,420

c c
i 1

c-c=c-c-c

1 0,330

0,010

0,006

0,008

0,010

0,110

0,030

-

-

-

0,120

0,020

-

-

-

C " C
1 Jc-c=c-c-c

c

0,520

0,050

0,010

0,008

0,008

0,030

I1!

- . |!'' ' '

' Y

. 0,130

0,390

0,030

0,006

- '

-

" C '
1

c-c=c-c-c-c
1

c
0,20

0,004

0,010

0,009

0,120

0,160

-

0,002

-

0,085

0,090

0,032

0,050

-

C ; C
i . r »•

c-c-c=c~c-c

0,410

0,010

0,008

0, 040

0,100

0, 095

0,008

-

-

0,008

0,015

-

0,110

-

-

c
c-c-c=c-c-c

c

0,550

0,080

0,040

0,045

0,005

0,024

-

-

0,125

0,136

0,140

-

-

0,040

-



tükrözik, hogy a hozam nagysága függ a molekulában levő metllcsoportok

számától, a metilcsoportokat hordozó szénatom rendüségétől, és nem utolsó

sorban a metilesöpörtök és a n-kötés egymáshoz viszonyított helyétől. Leg-

nagyobb metánhozamot a 2,2-dimetil-3-hexénnél kapunk. Ez nem véletlen, hi-

szen ennél a molekulánál mind a négy metllcsoport p-helyzetü, és ebből há-

rom kvaterner szénhez kapcsolódik.

Ugyancsak nagy metánhozamot mértünk a 2,4,4-trimetil-2-penténnél,

A nagyszámú metilcsoport, melyből három itt is 0-helyzetü, és egyben kva-

terner szénhez kapcsolódik, indokolná a nagy értéket, A molekula modellje

azonban azt mutatja (9, ábra), hogy a 2. szénatomon levő metilcsoport

mintegy be van ékelődve a 4, szénatomon levő metilcsoportok közé miáltal

a tercierbutilcsoport elfordulását igen erősen gátolja. Nem kizárt, hogy

a nagy zsúfoltság okozta feszítés is hozzájárulhat a metilcsoportnak a

kvaterner szénről való lehasitásához.

A 3,3-dimetil-l-butén nemcsak a hidrogénhozamban tér el a többi al-

kéntől, hanem a metánhozambem is, igaz ellenkező előjellel; ez ugyanis

kisebb, mint amit vártunk. Ugyancsak kisebb a vártnál a 2,3,3-trimetil-l-

-butén metánhozama is. A jelenség oka feltehetően az, hogy ezeknél a lánc-

végi alkéneknél a hidrogénatomhoz viszonyítva nagy méretű metilgyökök

addiciőja, sztérikus okok miatt, könnyebb, mint a belső alkéneknél, pl.

a 3-hexéneknél. A metán egy része pedig metilgyökön át képződik, pl. a

2,3,3-trimetil-l-butén metánhozama is mintegy a felére (G(CH4)=0,ll)

csökkent, ha besugárzása 2.10 M p-benzokinon gyökfogó jelenlétében tör-

tént.

A többi termék adataiból levonható következtetések is lényegében

azonosak a már tárgyaltakkal. így pl. a 4-metil-l-pent£n bomlástermékei-

nek adataiból azonnal felismerhető mind a n-kötés 0-helyzetü, mind a ter-

cier szénatom a-helyzetü lazitő hatása, melyek összegeződése következté-

ben a molekula fő bomlási folyamata a két Cj-töredékre való szétesés. Ha-

sonló hatás érvényesül a 2,4-dimetil-l-pentén bomlásánál is, amit a nagy

propén- és izobuténhozam bizonyít.

Ezekből a táblázatokból azonban az is kiderül, hogy a tercier és fő-

leg a kvaterner szénatomok melletti szakadás is jelentős mértékű akkor

is, ha ehhez a n-kötés lazitó hatása nem járul hozzá. Ez nyilvánul meg

pl. a 2,4,4-trimetil-2-pentén izo-C4-hozamában, valamint a 2,3,3-trimetil-

-1-butén propilén- és izo-C4 hozamában is.

A tárgyalt adatok alapján megállapítható, hogy a C-C kötés szakadá-

sából származó bomlástermékek keletkezése értelemszerűen analóg a hidro-

génével, itt is általában az a kötés szakad a leggyakrabban, melynek bom-

lása energetikailag a legkedvezőbb. A bomlás helyét megszabó tényezők kö-

zött elsősorban meghatározó a kettőskötés e-helyzetü lazitó hatása, vala-

mint az elágazó hely melletti szakadás. E törvényszerűségek megfigyelését

az teszi lehetővé, hogy a töredéktermékek szerkezete általában megfelel a
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kiindulási vegyületének, tehát ugyanolyan vázu, mint a besugárzott mole-

kula "megfelelő" része. Nem változtat ezen az sem, hogy egyes esetekben

kisebb mértékű izomerizáciőra utalö termékképzSdést is tapasztaltunk.
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KIVONAT

Az alkánok Co y-radiolizisekor végbemenő primer C-H és C-C szakadá-
sának G-értéke erősen változik a molekulák szerkezetével, de az együttes
primer kötésszakadási hozam közelítőleg állandói 6-7. A fotoliziskor és
radioliziskor végbemenő bomlás termékeinek összehasonlítása alapján, más
módszerekkel (pl. fluoreszcenciavizsgálattal) egyezően, a közvetlen vagy
elektron-ion rekombinációból származó, kis gerjesztési energiájú moleku-
lák hozama kb. 2-re becsülhető.

Az aktivált alkán molekulák különféle szénláncszakadási, reakcióit
elsődlegesen a kötési energiaviszonyok és a C-C kötések száma befolyá-
solja.

A nyiltláncu alkének nagy részénél a ^-hozamot főleg a molekula
allil helyzetű C-H kötéseinek száma és rendüsége határozza meg. Ez a mo-
lekula C-H kötéseinek disszociációs energiájával függ össze. A ciklusos
alkéneknél a H2-hozam összefüggést mutat a feszülés! energiával. Ujabb
adataink azt bizonyítják, hogy a H2-hozamot befolyásoló sztérlkus hatás
nemcsak a cikloalkénekre jellemző, hanem a nylltláncuaknál is megnyilvá-
nul, ott,ahol a molekulaszerkezet (pl. erősen elágazó) gátolja az allll
kölcsönhatás kialakulását.

PE3WME

3HaneHHe G nepBHMHMx paapuBOB C-H H C-C c s a a e n np« paauon»3e y-nyna-
MH 6 " c o cHJibHO H3MeHHeTCH co cTpyKTypofl MOJieKyji, a cyMMapHWfi Buxofl n e p -
BHHHUX paapuBOB CBHaan npH6.nH3HTe.nbHO nocTOHHHbift: 6 - 7 . Ha ocHOse cpasHe-
KHR npoflyKTOB ^OTOjjHsa H pawiojiHsa, B corJiacHH c ítaHHUMH, no/iy^eHHUMH
HtibiMH MeToaaMH (Hanp. 0jiyopecu.eHU.neft) BUXOH npoHcxoflamHx HS Henocpen-
CTBeHHOH MJIH KOCBeHHOB peKOMŐHHaUHH SJieKTpOHOB H HOHOB MOJieKyJI C HH3KOH
sHepmett BO36y«meHHa - OKOJIO 2 .

Ha peaKumo paspuBa yr-JieBOfl uenn aKTHBHpoBaHHbix MOJieKyji ariKaHa B
nepByn OHepejtfi BJIHHKJT 3HepreTHMecKHe ycjiOBHH csuaeft H KOJiHqecTBo C-C

y 6oJibuiHHCTBa HeuHKJiHHecKHX anKeHOB Bbixofl H2 rjrasHUM oöpasoM o n p e a e -
KOJiHuecTBOM C-H CBsaeíl B anjiHJiOBOd no3nunH H nopnnKOM MOjieKyji,

xoTopoe csH3aHO c aHeprneft űHccouHaunn C-H cBHaeft. V uHKnuuecKHX
BUXOA H2 CBflaaH c SHeprHefl HaTRxeHHH. Eanee coBpeMeHHhie HSÜIH flaHHhie
lepitHsawT MHeHHe, vto CTepH^ecRHtl 3<t>itieKT, BJiHRWutHft Ha Bbixoa H2 xapaKTepH-
3yeT He TOJII>KO UHKJioanKeHu, MO H HeuHKJiHuecKHe aJiKeHu B c n y i a e , Korna MO-
JieKyj7HpHafl cxpyKTypa (Hanp. cHJibHan pa3BeTBJieHHOCTb) npennTCTByex BO3HHK-
HOBeHH) ajIKHJIOBOrO B3aHMOfleflCTBHH.

ABSTRACT

The G value of primary C-H and C-C bond rupture in the Co gamma-
radiolysis of alkanes is strongly influenced by molecular structure, but
the overall yield of primary bond rupture is approximately constant: 6-7.
When comparing the products of disintegration in photolysis and radiolysis
the yield of low energy excited molecules formed directly or in electron-*-
- ion recombination is estimated to be about 2, in accordance with
other (e.g. fluorescence) measurements.

The C-C bond rupture reactions of activated alkane molecules are
primarily influenced byVbond energy and number of C-C bonds.

With thP majority of open chain alkenes the H2 yield is determined
by thr number and order of C-H bonds in allyllc position. These are con-
nected with the dissociation energy of C-H bonds. The H 2 yield of cyclic
alkenes seems to be related to the strain energy. Recent data show that
the steric effect influencing H2 yield is characteristic not only to
cycloalkenes but also to open chain ones, when the molecular structure
(e.g. high degree of branching) hinders allylic interaction.
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CIKLOHtXANOL ÁTALAKULÁSÁNAK VIZSGALATA OZMIUM, IRÍDIUM ES PLATINA
KATALIZÁTORON
DOBROVOLSZKÍ ANDfíASNÉ, MANNINGER ISTVÁN, PAAL ZOLTÁN, TÉTÉNYI PAl,

1 . BEVEZETÉS

Intézetünk Heterogénkatalizis csoportjában több éve vizsgáljuk

i szénhidrogének és alkoholok fémkatalizátor hatására bekövetkező változá-
sát. A gyürüs alkoholok kézül a ciklohexanolt választottuk modellvegyü-

• létnek. Ezt ipari felhasználása is indokolja. A nylon egyik lehetséges
- alapanyaga a ciklohexanon-oxim, melyet általában a ciklohexanol katali-

lí tikus dehidrogénezésével előállított ciklohexanonból kapnak. A dehidro-

j-l génezéshez az iparban rendszerint vasat, cinket, rezet, nikkelt, i l letve
T '
? • • ; . ötvözeteiket használják. A reakció kinetikai paramétereit, a folyamat ak-
ii ;i t iválás i energiáját részletesen tanulmányozták [1,2,3].

A ciklohexanon további dehidrogénezési termékeként fenol i s kelet-
; < , • kezhet [4 ,5] . Egyes irodalmi adatok szerint a keton részben enolos alak-

.' ban van adszorbeálva a felületre [5], és ez dehidrogéneződik tovább.
í, Í

.'•.•;••! Ni-Sn-szilikagél katalizátort alkalmasva, a fenol mennyisége az ötvözet
:•;•' óntartalmával növekszik. A bázikus ón-oxid elősegíti az enolizációt, és
Vj,K stabilizálja az enolalakot.
' , Csoportunkban korábban már tanulmányoztuk a ciklohexanol fémen tör-
•: ténő átalakulását [6J. Vas, kobalt, nikkel, iridium és platina jelenlété-

-•'.-' ben gyUrüs szénhidrogének is keletkeztek a főtermékként megjelenő ciklo-
' hexánon mellett. Nikkelen, irídiumon és platinán elsősorban benzolt, ko-

balton ciklohexént i s sikerült kimutatnunk.
i ; Későbbi munkánkban a rézen, nikkelen és platinán végbemenő reakció-
' _ kat hasonlítottuk ö s s z e [ 7 , 8 , 9 ] . Mind a három fémen a reakció fő iránya
' •'• az alkohol ketonná történő dehidrogénezése. Rézen kevés f e n o l t é s z l e l -
vi tünk, mig nikkelen é s platinán a fenolképződés nőtt. Rézen és nikkelen a

' ',. fenol kizárólag a ciklohexanon további dehidrogénezésének a terméke, mig
: ; platinán a ciklohexanolból közvetlenül (ciklohexanon deszorpciója nélkül
:- is) keletkezik [8].
; A reakció során keletkezett benzolról megállapítottuk, hogy főleg a

fenol alkoholos -OH csoportjának hidrogenolizisével és részben a ciklo-
hexanol dehidratálásával, ciklohexénen át keletkezik [9]. Ellentétben
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Richardson és Lu megfigyelésével [lo] kimutattuk, hogy platinán a ciklo-

hexanol -OH csoportjának hidrogenolitikus lehasadása nem játszódik le

[9.11].

Jelen munkánkban ozmiumon, irídiumon és platinán végbemenő katali-

tikus átalakulás reakcióutjait kívánjuk felderíteni, így a VIIIE. csoport

egyik triádjának katalitikus viselkedésére kaphatunk felvilágosítást.

A ciklohexanol katalitikus átalakulását a követVező sémában foglal-

hatjuk össze [11]:

C6H12 * C6H10 • C6H6

Adott katalizátoron nem feltétlenül játszódik le az összes feltün-

tetett reakciói illetve a termékek keletkezésének fő útja a katalizátor-

tól függően más-más lehet. Ez elsősorban a részfolyamatok különböző se-

bességének tulajdonítható.

2 . KÍSÉRLETI RÉSZ

2 . 1 REAGENSEK

A ciklohexanol és ciklohexanon gázkromatográfiásán 1OO% tisztaságú

volt.

A ciklohexanol-1- C intézetünkben készült, szennyezést nem tartal-

mazott. Fajlagos radioaktivitása kb. 11,5 MBq/g (310 uCi/g) volt. Inaktív

ciklohexanollal higitott.uk, majd fele arányban inaktiv ciklohexanonnal

elegyítettük. Az elegy fajlagos radioaktivitása kb. 555 kBq/g (15 UCi/g)

volt.

2 . 2 KATALIZÁTOROK

A platinát H-PtCl, x 6 H-O vizes oldatából, káliumhidroxidos közeg-

ben, formaldehiddel redukáltuk [12], majd 633 K-on hőkezeltük a [13]-ban

le let módon.

Fajlagos felülete 4,1 m2/g volt (N2/BET).

Minden mérés előtt 547 K-on regeneráltuk öt egymást követő, 10 ml-es

levegőimpulzussal, majd 5 percen át áramló hidrogén gázzal.

Az ividiwnat IrCl--b51 redukáltuk a [12] analógiájára, majd 573 K-on

hőkezeltük a platinával azonos módon.
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A katalizátor fajlagos felülete 3,7 m /g volt. Regenerálása meg-
egyezett a platináéval.

Az osmium pulvert (Degussa gyártmány) 573 K-on egy órás hldrogénes
kezelésnek vetettük alá.

Fajlagos felülete 1,5 m /g volt. Regenerálásként minden mérés előtt
573 K-on 15 percen keresztül hidrogént áramoltattunk át rajta.

1
2 . 3 KÉSZÜLÉK

A mérést impulzusrendszerben végeztük [ 9 ] . Vivögázként nitrogént és

hidrogént alkalmaztunk mindkét gáznál 30 ml/min áramlási sebességge l .

A b e v i t t impulzusok nagysága 1 ul v o l t .

A radioaktív mérésnél a kolonnából ki lépő gázáramét megosztottuk.

Az egyik r é s z t a lángionizációs detektorhoz vezettük, a másik r é s z t izzó

réz-oxidon elégettük, s a v i z e l n y e l e t é s e után átáramlásos proporcioná-

l i s számlálócsőhöz vezettük. A komponensek faj lagos rad ioakt iv i tását ugy

á l l a p í t o t t u k meg, hogy az összes beütésszámot 100%-nak tek intve a kompo-

nensek radioaktivitás-%-át a kromatográfiásan mért mólszázalékkal e l o s z -

tottuk [7] .

3. KÍSÉRLETI EREDMÉNYEK

Az átalakulás során - mind a

három fémnél - a termékek között

ciklohexanont, f eno l t , benzolt, cik-

lohexánt, ozmium é s irídium j e l e n l é -

tében ciklohexént i s s i k e r ü l t kimu-

tatnunk. Természetesen a fémtől, hő-

mérséklettől , v ivőgáztó l függően

más-más v o l t a termékeloszlás. Ezen

kivül még kis mennyiségben töredék

szénhidrogének, valamint közepes

retenció ju, va lósz ínűleg oxigéntar-

talmu vegyületek i s keletkeztek.

A főbb termékek mennyiségét a

reakció hőmérsékletének a függvényé-

ben az 1.-3. ábra s z e m l é l t e t i .

1. ábra

Ciklohexanol átalakulása a hőmérsék-
let függvényében Oa katalizátoron,
II2 vivó"gázban (a szaggatott vonal

a oiklohexanonből keletkezett
termékeket jelöli) 453 483 513 543 573 603 633 K
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Ozmlumon a főtermék ciklohexanon, melynek mennyisége alig változik a

hőmérséklettel; az aromás termék Igen kevés.

Irídiumon Is ciklohexanon a fotermék, mennyisége a hőmérséklet nö-

vekedésével csökken. A fenol hozama maximumgörbével Írható le, mig a ben-

zol mennyisége monoton csökken.

100

noí

Ir

A C 6 H 1 0 0

X C 6 H 5 O H

10
inol

Platinán kis mennyiségű ciklo-
hexanon mellett a termék elsősorban
aromásokat (benzolt, ill. fenolt)
tartalmaz,

A ciklohexanon katalitikus át-
alakulását a ciklotiexanolhoz hason-
ló körülmények között vizsgáltuk
(1. táblázat).

Reakciókészsége nitrogénben,
ozmlumon és irídiumon a ciklohexano-
lénál jóval kisebb volt, a konverziót
a reakció hőmérsékletének a változá-
sa nem befolyásolta. Platinán a cik-
lohexanon az egész hőmérséklettarto-
mányban nagyobb sebességgel alakult
át, a konverzió nagysága erősen füg-
gött a reakció hőmérsékletétől.

453 483 543 573 6Ó3 K633

?,. ábra

Ciklohexanol átalakulása a
hőmérséklet függvényében ír
katalizátoron, Ns vivőgdzban
(szaggatott vonat a ciklohexa-
nonból keletkezett termékeket

jelöli)

A hidrogén szerepét igen jelen-
tősnek találtuk a fémekkel kat-ali-
zált szénhidrogén-reakciókban 114].
Megakadályozza a katalizátor dezak-
tiválódását, megváltoztatja a ter-
mékszelektivitást, ezért hidrogén
vivőgázban is összehasonlítottuk a
két reaktáns reakcióit (I.táblázat).

Hidrogénben a ciklohexanon aro-
matizálása meggyorsul (2. táblásat).
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3. dbra

Ciklohexanol dtalakutdea a
hőmérséklet függvényébnn,

Pt katalizátoron, ff„ vivőgdzban
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S.57

-

n o l i

VllSB

73,03
75,07

o.za
r-i

$5,23

57,43

22,23
3,33

53, 06
32,0c

:.7i
r-y

32,73

27,33

23,50

1,73

47,45
3,31

2,11

0,12

30,Oh

3,53

-

C.3.03
5 S

0.4S
0,37

0,10

0,14
0,06

3, IS

c.oa
0,45

5,37

2,31

5,13
2,30
T ZS

- J * • -

i,43

2,33

11,13

23,33
73,75

30,23

35,33

1,33

5S.4 2

-

Sgyib*

3.03
0,24

0.21

0.52
12.34

20,34

12,33

22.33

4,40

3,33
3,35

2,34
3,33

4 5, S3

3,78

44,S3

0,23

S.Q7

0,25
4,10

0,03

5,4 5

-
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2. táblázat

CIKCOBEXANOLBÓL ÉS CIKL0BEXAN0U3ÓL 573 K-on KELETKEZETI! AROMÁS TERMÉKEK BOZAMA

ÉS SZELEKTIVITÁSA

Fém

Os

ív

Pt

Vivffgdz

N2

H2

N2

' fl2

lí2

B2

Avomds

CeB11OB-ből

0,90

0,34

S,S

20,0

74,8

64,4

, mál%

C6H10O-ből

0,17

0,3 5

20,7

85, 2

72,2

Aromás szelektivitás*

C6H1:lOB-bdl

3,6

0,77

14,1

23,9

S4,4

74,3

csüloo-bói

23,9

1,44

53,3

33,4

98, S

c?, 0

Benzol/fenol

C-B^OH-ból

0,13

1,27

0,3 9

0, 50

0,4 7

0,7 S

C6HJOO-ból

0,21

0,34

0,16

0,56

0,26

3, 77

*Az összes konverzió %-ában

---.•., , 1 ! I tí _ _." '



1

az aromás hozam a két reaktánsnál azonossá válik, kivéve a platinát, ahol
a vivőgáztól függetlenül, a ciklohexanonból nagyobb az aromás hozam.

A ciklohexanon aromatizálása, a vivőgáztól függetlenül, mind a há-
rom fémen nagyobb szelektivitással megy végbe, mint a ciklohexanolé. Hid-
rogénben az aromatizálás általában visszaszorul, mivel alacsony hőmérsék-
leten a hidrogénezési reakció, magasabb hőmérsékleten pedig a krakkreak-
ciók eredményesen konkurrálnak vele. Irídiumon a ciklohexanol hidrogén-
ben gyorsabban aromatizál, mint nitrogénben. Ennek oka valószínűleg az,
hogy az irídium nitrogénben gyorsabban dezaktiválódik.

A fenol keletkezésére két lehetőség kínálkozik. Az egyik ut az al-
kohol hattagú gyűrűjének lépcsőzetes dehidrogénezése. Itt az első lépés-
ben keletkező felületi ciklohexénol ciklohexanonná alakulva deszorbeálód-
hat, A másik, "közvetlen" útnál nem jelenik meg a ciklohexanon köztiter-
mék, bár keletkezése a felületen i t t sem zárható ki. A kérdést radioaktív

14nyomjelzéses kísérlettel kívántuk eldönteni. C-nel jelzett ciklohexanol
és inaktív ciklohexanon 1:1 arányú elegyét reagáltattuk, és mértük a kom-
ponensek radioaktivitását (3. táblázat).

3. tdbldzat

14,CIKLOHEXANOL-l-l*C-INAKTIV CIKLOHEXANON ELEGYBŐL KELETKEZETT TERMÉKEK

FAJLAGOS RADIOAKTIVITÁSA

(W_ vivőgda)

Fém

Oo

0,15

ír

0,09

Pt

0,1

9

g

g

t, K

67 S

033

kiind. anyag

603

esz
kiind. anyag

SIS

&?3

603

kiind. anyag

C6

1

1

"10

-

-

-

.43

,46

-

-

-

-

C6H6

-

-

-

0,33

0,33

0,49

0,64

0,86
-

C6llW°

0,74

C,S2

-

0, 20

0,19

—

0,34

0,27

0, 28
0,16

C6HUOH

1,36

1,64

1,87

1,99

2,02

1,87

1,66

1,69
1,60

1,74

C.HrOH
a 0

-

-

-

0,29

0,22

0,63

0,72

0,70
-

Ozmiumon a kis mennyiségben keletkezett aromás termékekből radioakti-

vitást nem tudtunk kimutatni. Irídiumon a fenol fajlagos radioaktivitása

megegyezik a ciklohexanonéval, vagyis a dehidrogénezés köztiterméke ke-

tonként deszorbeálódik. Platinán a fenol fajlagos radioaktivitása a cik-
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1

lohexanolé és a ciklohexanoné közé esett, tehát a f enolképzöVlés részben

"közvetlen" utón játszódik le,

A benzol keletkezésére három lehetSség kínálkozik: a fenol és az

alkohol hidrogenolizise és az alkohol dehidratálasa. Fenol hidrogenoli-

zisét számos hordozós fémen kimutatták az irodalomban [l5j. Ugyancsak

megfigyelték a ciklohexanol dehidratálását hordozómentes fém jelenlété-

ben [6] .

•-'—-A fenol hidrogenolizisét a jelzett mérés is igazolja, mivel iridiu-
14

mon és platinán a ciklohexanol-1- C-ciklohexanon elegyből képződött

benzol fajlagos radioaktivitása megegyezett a fenoléval (3. tdbldnat).

A ciklohexanol hldrogenolizisénél a benzol fajlagos radioaktivitásának

meg kellene haladnia a fenolét.

Dehidratálási reakció ozmiumon és irídiumon, igen kis sebességgel

ugyan, de lejátszódik, mert a termékben ciklohexén mutatható ki. Ez ben-

zollá dehidrogéneződik, illetve ciklohexánná alakul. Ez utóbbi a benzol

hidrogénezésével~is keletkezhet. Platinán a ciklohexán csak ezen az utón

képződik, mivel a^termékben clklohexént nem tudtunk kimutatni.;Régebbi

nyomjelzéses méréseink szerint a cik.lohexanol-—^ ciklohexán reakció pla-

tinán és nikkelen nem játszódik le [7,16].

A benzol keletkezése fenolból hidrogénfogyasztó folyamat ('/. ábra).

Nitrogén atmoszférában, ciklohexanol reagáltatásakor, a dehidrogénezés

során felszabaduló hidrogén segiti elő, hogy az alkoholból nagyobb meny-

nyiségben keletkezzék benzol, mint a keton reagáItatásakor (l:, S. dbva).

Alacsony hőmérsékleten, ahol a felületen még jelen van a regenerálással

bevitt hidrogén egy része, szintén több benzolt kapunk. Ezzel összhangban

van az a jelenség is, hogy a ciklohexanon reagáltatásánál, alacsony hő-

mérsékleten az alkohol a főtermék (1. tdbldsat).

Hidrogénben a benzol és a fenol aránya mindhárom fémen nagyobb

(2. táblázat).

4. AZ EREDMÉNYEK ÉRTÉKELÉSE

A ciklohexanol katalitikus átalakulásának fő iránya a dehidrogéne-

zési reakció. Ez ozmiumon és irídiumon közel azonos sebességgel megy

végbe, platinán sokkal gyorsabban. Ozmiumon a reakció a ketonnál gyakor-

latilag megáll, irídiumon kismértékben, mig platinán, bizonyos hőmérsék-

let felett, gyakorlatilag teljesen tovább dehidrogéneződik fenollá.

összehasonlítva a ciklohexanon/benzol + fenol mólszázalékban kife-

jezett arányát, az egyes fémek között szignifikáns különbséget kapunk

(4. táblázat).
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4. táblásat

CIKLOHEXANOLBÓL A DEHIDROGÉNEZÉS ÉS AROMASKÉPZdDÉS ARANYA

A HŐMÉRSÉKLET FÜGGVÉNYÉBEN, NITROGÉN ATMOSZFÉRÁBAN

t , K

,!,',

•/«.-

Í / Í

M 3

[<73

OOi

cenwo/c

Oe

SS,14

42,90

46,89

33, 9P.

26, &4

31, 20

40,30

eh0" * Ver
ív

G,37

4,8 6

3,94

3,84

4,e?
5,87

6, 83

Pt

0,26

0,18

0,0 27

0,053

0,041

0,091

0,17

A fémek ketonátalakitő tulajdonságára tehát - figyelembe véve azt

is, amikor reaktánsként ciklohexanont használunk - a következő sorrendet

kapjuk:
Os<Ir<Pt.

Platinán a ciklohexenol átalakulása gyorsabb, mint a ketonizacioval

járó deszorpciója.

A hidrogénben kapott termék alkohol-keton aránya más, ha reaktáns-

ként ciklohexanolt vagy ciklohexanont használunk. Ez bizonyiték arra,

hogy nincs gyors előegyensuly az alkohol és a keton között, viszont való-

szinUsiti, hogy a dehidrogénezés felületi köztiterméke (pl. adszorbeált

ciklohexenol) mindkét reaktánsból hidrogénben gyorsabban alakul ki.

A 4. ábrán a ciklohexanol és a ciklohexanon egyik lehetséges reak-

cióutját mutatjuk be, közös felületi köztiterméket feltételezve.

felület

M

4. ábra

A tsíktohexanol defiidrcrjenczéaének
lehetséges közti termékei

95

4S



A felületi termék szerkezete természetesen csak hipotetikus, reali-
tását azonban előzetes spektroszkópiai mérés is alátámasztja f17]. Pla-
tinán ciklohexanolt és ciklohexanont adszorbeáltatva, az infravörös
spektrum mindkét esetben azonos, és többszörös C-0 kötés jelenlétére
utal. Valószínűsíthető, hogy a C-0 csoport melletti szónatom kölcsönha-
tásba lép a felUlettel. A színkép más jellemzői a felületi képződmény
telítetlen jellegére mutatnak.

Az aromatizáló képesség fentebb felirt sorrendje megegyezik a fé-
meknek a periódusos rendszerben elfoglalt helyével. Ugy tűnik, hogy a
d-elektronok számának növekedésével előtérbe kerül a molekula szénhidro-
génrészének kölcsönhatása a felUlettel. Ez megkönnyíti az aromás elekt-
ronszerkezet kialakulását. így nemcsak az aromásképződés mértéke gyorsul,
de egyre Inkább lehetőség nyílik arra is, hogy a molekula deszorpció nél-
kül képezzen aromás végterméket. Platinán még a benzol Is keletkezhet
ciklohexanolból a köztitermék deszorpciója nélkül [16].

; 5. ÖSSZEFOGLALÁS

;•' Platina, irídium és ozmium katalitikus tulajdonságait hasonlítottuk
össze nitrogén és hidrogén vivőgázban, ciklohexanolt és ciklohexanont al- ;;

; kaImazva reaktánsként. Megállapítottuk, hogy a három fém aktivitása és a
' reakcióutakra kifejtett hatása számottevően eltér. Az ozmium szelektíven '•;•
• ketonképző, a platina elsősorban aromásképző tulajdonságú. Az irídium át-
; menet a két fém között. Kismértékű dehidratálási reakciót is kimutattunk.
; OsszefUggés mutatkozik a fémek katalitikus tulajdonsága és a periódusos ;

rendszerben elfoglalt helyük, azaz a d-elaktronok száma között. ;
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KIVONAT
Összevetettük a platina, irídium és ozmium katalitikus aktivitását

hidrogén és nitrogén légkörben, ciklohexanolt ős ciklohexanont használ-
va. E három fém aktivitása, valamint a rajtuk végbemenő reakciók útja
határozottan eltért egymástől. Az ozn.ium szelektiven ketont képez, a
platinának pedig aromatizáló hatása van. Az irídium közbülső helyet fog-
lal el köztük. Kismértékben dehidratálást is megfigyeltünk, összefüggést
találtunk a fémek katalitikus tulajdonságai és a periódusos rendszerben
elfoglalt helyük, azaz d-elektronjaik száma között.

1

PE3WME

KaxanHTHiecKHe cBoflcTsa njiaTHHU, HPHJIHH H OCMHH 6nnn conocTaBJieHta B
npncyTCTBMH raaa-HOcHTens aao ia H Boaopona, c npHMeHeHHeM UHK.noreKcaHO.na
H UHKJjoreKcaHOHa xax peaKTaHTH. Enno ycTaHOBJieHO, »ITO aKTHBHocTb STHX Tpex
MeTamiOB H HX BJiHHHHe Ha M&piupyT CHJIHO pasJiHwawTcH flpyr OT npyra. OCMHR
o6pa3yeT ceJieKTHBHO KeTOH, B TO BpeMH xaK nxiaTHHa B nepByro o^epeab apo-

npoflyKTU. Mpwwtt RBJineTCH nepexonoM Meway HHMH. PeaKU.ua fle-
B HeOojibUioü Mepe Towe o6Hapy*HBanacb. IIpoHBJifieTCfl O T

Mexcny KaTanHTHMecKHMH cBOtlcTBaMH MeTanJioB H HX MecTaMH B nepwoflHiecKoB
CHCTeMe, T.e . KOJlHteCTBOM 3JieKTpOHOB d B HHX.

ABSTRACT

The catalytic activities of platinum, iridium and osmium were com-
pared in the presence of hydrogen and nitrogen atmospheres, usingfcíyclo-
hexanol and cyclohexanone as reactantslj-The activities of these three
metals as well as the reaction pathways over them were distinctly dif-
ferent. Osmium forms ketoné selectively, whereas platinum exhibits
aromatizing activity. Iridium occupies an intermediate position between
them. Dehydratation was also observed to a small extent. A correlation
was found between the catalytic properties of the metals and their posi-
tion in the periodic system, i.e. the number of d-electrons in them.
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ÖSSZEFÜGGÉS PtFe/SiO2 KATALIZÁTOROK ELŐÁLLÍTÁSA ÉS KATALITIKUS
AKTIVITÁSA KÖZÖTT
GVCZI LÁSZLÓ, MATUSEK KAROLJ, ESZTERLE MATILD, SCHAí ZOLTÁN

1, BEVEZETÉS

Az átmenetifémek ötvözete i közül részletesebben csak a közepes
diszperzitásu hordozóa platina-vas rendszer katal i t ikus tulajdonságalt
v izsgá l ták. Bartolomew és Boudart [l j Müssbauer-spektroszkőplai és kemi-
szorpciós módszert alkalmazott a PtFe/aktívszén tanulmányozásárai és e l -
sőként á l lap í tot ta meg Fe-Pt Intermetalllkus vegyület képződését szén
hordozón. Az ötvözet fáz is képződését PdFe/Al2O3 kata l i t ikus rendszerben
Garten é s Ol l l s k í s é r l e t e i [2] szintén bizonyítani látszanak. Szi l lkagél
hordozón PtFe fáz is megjelenése, f igyelhető meg kis vaskoncentrációnál
azonban, el lentétben Boudart k í s é r l e t e i v e l , Garten a vas f e l ü l e t i fe lhal-
mozódását é s z l e l t e hosszabb idejű, magas hőmérsékletű oxigénes kezelés
után.

Engels és munkatársai [4,5] röntgendiffrakciós módszerrel Pt,Fe-t,
un. "super structure" f á z i s t ta lá l tak hordozómentes és hordozós Fe-Pt
rendszerben, 10-15 atom% vasat tartalmazó koncentrációtartományban.

Az eddigi v izsgálatok, bár a közepes diszperzitásu katal izátornál
határozott vá laszt adnak a PtFe fáz i s képződésére, nem t i s z t á n két átme-
netifém kölcsönhatását tükrözik, hanem fém-fém-hordozö hármas rendszer
tulajdonságait. Emellett spinnelképződés lehetősége sem zárható ki, vas
és p l . A12O3 között, mint azt Ni/Al2O3 esetén már megtalálták [ 6 ] . A vas
redukciója ugyanakkor A12°3 é s aktivszén hordozón nem egyértelmű bizo-
nyítéka a Pt-Fe kölcsönhatásnak, mivel spi l loverhatás révén aktiv hidro-
gén a platinával nem közvetlenül szomszédos helyekre i s e l juthat .

Jelen munkánkban tehát cé lu l tűztük ki olyan kétfémes rendszer e l ő -
á l l í t á s á t , ahol a két fent emi i tet t hatás nagymértékben csökkenthető,
Így remény van a két fém kölcsönhatásának v izsgálatára. Erre a célra
s z i l i k a g é l hordozó l á t s z i k a legmegfelelőbbnek.
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2. KÍSÉRLETI RÉSZ

2.1 A KATALIZÁTOR ELŐÁLLÍTÁSA

2.1,1 PLATINA-SZILIKAGÉL

Pt(NH3)Jj
+ (OH)j~ ionos platina komplex és a szilikagél (SAS, fajla-

goa felület 560 m2/g) felületi hidroxil-csoportjai közötti cserével vit-
tük fel a platina fémionokat a hordozóra [7] . A Pt(NH3)*

+/Si02-t, 393 K-
en végzett, 16 órás szárítás után (vi), 1 órát oxigénben 573 K-en, majd
est követően 3 órát áramló hidrogénben, 773 K-en kezeltük. (Ezt standard
kezelésnek nevezzük.) A szilikagél hordozós platina katalizátort fémor-
ganikus vegyület felhasználásával állítottuk elő, azaz kovalens platina-
-komplex és Pt(CH3)3cl formájában, szillkagél OH csoportjai közötti köl-
csönhatás eredményeként [9], a következő módon:

(I) 773 K-en 1 órát szivatott szilikagélt impregnáltuk 1,1 suly%
Pt-tartalmú, Pt(CH3) cl hexános oldatával, majd az oldószert leszivattuk.

(II) Az (l) mintát salétromsavas oldattal pH = 1 mellett kezeltük.
(Ili) A szilikagélt ugyanúgy kezeltük, mint az (i) mintánál, a

Pt(CH3)3Cl-t azonban benzolban oldottuk.
(IV) A szilikagélt 423 K-en, 30 percig szivattuk, majd Pt(CH3)3Cl

benzolos oldatával itattuk át.
(V) A szilikagélt ugyanúgy kezeltük, mint a (ív) mintánál, az imp-

regnáló oldat azonban n-heptánnal készült.
A (il)-(V) mintánál a névleges platinatartalom ugyancsak 1,1 suly%.

2.1.2 A PtFe/SiO2 KÉTFÉMES KATALIZÁTOR

(VII) Az (i) mintát 0,2 suly% vasat tartalmazó Pe(NO 3) 3 vizes olda-
tával impregnáltuk pH = I-nél.

(Vili) Az (i) mintát először hidrogénben 3 órát, 773 K-en redukál-
tuk, majd ezután, a (VII) mintához hasonlóan, 0,2 suly% vasat tartalmazó
vasnitrát oldattal impregnáltuk.

(IX) Az (i) mintát n-hexánban oldott Fe(C0)5 oldattal impregnáltuk.
(X) A szilikagélt az' (i) mintánál leirt módon előkezeltük, majd

1,1 suly% platinát, ill. 0,2 suly% vasat Pt(CH3)3Cl, ill. Fe(C0) 5 formá-
jában tartalmazó oldattal, együttesen impregnáltuk.

(XI), (XII) A (VI) mintát 0,2 suly%, ill. I suly% vasat tartalmazó
alkoholos ferrocén oldattal impregnáltuk.

(XIII) A (VI) mintát salétromsavas vizes oldatával kezeltük pH = 1-
nél.

(XIV), (XV), (XVI) A (VI) mintát 0,1, 0,2 és 0,7 suly% vasat tar-
talmazó Fe(NO 3) 3 vizes oldatával impregnáltuk pH = I-nél.

10O



1

(XVII) Előál l í tottuk Pt(NH3)J+/SlO2 és Fe(N0 3 ) 3 /S10 2 f i z i k a i keve-
rékét o ly módon, hogy a végső platina, i l l , vaskoncentráció 1,1, i l l .
0,7 suly% legyen.

(XVIII) S z i l i k a g é l t O,5 suly% vasat tartalmazó Fe(NO3)3 v i z e s olda-
tával impregnáltuk pH = I-nél.

2 . 2 A KATALIZÁTOR JELLEMZÉSE, A KATALITIKUS BERENDEZÉS

Az ioncserével és impregnálássál e lőál l í tott mintát kalcinálás és
redukció előtt termogravimetriás-tömegspektrometriás módszerrel vizsgál-
tuk (TG-MS). Ennek segítségével az iners gázatmoszférában végbemenő bom-
lás termékeinek analízise elvégezhető, és ebből a katalizátorkészités
legelső lépéséről, a felület és az impregnáló vegyület közötti kölcsön-
hatásról kaphatunk információt.

A Mössbauer-spektrométert állandó gyorsulási üzemmódban alkalmaztuk,
s vele a PtFe kétfémes katalizátor előállításának fázisait vizsgálhattuk
az impregnálástól a fémfázis kialakulásáig,

A katalizátorok fémtartalmát röntgenfluoreszcenciás módszerrel,
Cd forrás alkalmazásával határoztuk meg. A minták nagyszögü röntgen-

diffrakció szempontjából többségükben amorfoknak bizonyultak, részecske-
méretüket tehát néhány esetben kisszögü röntgenszórással mértük meg.

A felületi fématomok számát kemiszorpciós módszerrel határoztuk
meg [8].

Üvegből készült cirkulációs berendezést használtunk a katalizátorok
etán és n-bután hidrogenolizisében mutatott aktivitásának meghatározásá-
ra. A reakciótermékeket Varian 1400-as gázkromatográffal analizáltuk.

3 . EREDMÉNYEK

3 . 1 A KATALIZÁTOROK JELLEMZÉSE

Az 1. éa 2. ábra mutatja a szilikagél hordozóra fe lv i t t
Pt(NH3)^

+ (OH)*" és a Pt(CH3)3Cl komplex bontásánál végzett termogravi-
metriás mérés eredményét, argon atmoszférában. Az 1. ábrán jól látható,
hogy a Pt(NH3)*

+ és a szilikagél felületi hidroxil csoportjai közötti
kölcsönhatás eredményeként kialakuló Pt-O-Si kötés következtében a felü-
let i OH-csoportok mennyisége csökken, amit az 500 K felett keletkező viz
mennyiségének csökkenése mutat. Ezzel egyidejűleg ammoniacsuesok is meg-
jelennek a platina tetramin komplex bomlásából. Ez a platina tetramin
komplex és a szilikagél OH csoportjai között létrejövő kölcsönhatás első
közvetlen bizonyítékának tekinthető.

A 2. ábva hordozós és hordozómentes Pt(CH3)3Cl nitrogén atmoszférá-
ban lejátszódó bomlásánál fellépő metánképződést mutatja. A metánképződés
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súlyveszteség

1-

2-

3-

4-

5-

6-

7-

8

10 "-T

»2x109

ÍTorrNH3

|6x109

|TorrH2O

1mgAW

290 370 470 570 670 770 870 9701070
TK

1. ábra
TG-MS görbe tiszta SiO2 ( )

ée Pt(NB-)j*/SiO„ ( ) mintdkndl

518K

4S8K

373 473 573 673 773

2. dbva
Pt(CH3)sCl/SiQ2 ( ) éa a azildvá komplex (

hSbontdadndl kapott TG-MS görbék

873 973 1073 T.K

i
4
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hőmérséklete mintegy 60 K-nel kisebb hordozóra fe lv i t t komplexnél, és ez
szintén a komplex és a fe lü let közötti kölcsönhatásra utal.

A FePt kétfémes szil ikagél hordozós klaszter képződését Mössbauer-
-spektroszkópiával már vizsgáltuk [ lo] , ezzel a módszerrel azonban a fé-
mes fázis képződéséhez vezető egyes állapotok i s tanulmányozhatók. A (VI)
mintát 0,6 mg, 88%-os dusitásu 5 7Fe izotópot (300 mg mintában) tartalmazó
Fe(NO3)3 oldattal impregnáltuk. Mössbauer-jelet azonban szobahőmérsékle-
ten, kétmillió beütés összegyűjtése után sem kaptunk. 77 K-en viszont
spin-spin relaxációra jellemző, hatvonalas spektrumot kaptunk, amely ar-
ra mutat, hogy a Fe + ionok a felületen egymástól teljesen elkülönülve
helyezkednek el (3. ábra, a, görbe),

•
•

-10

• • •

-é

*
s

6

*• *
* * •• •

• •
a

5

• •s **

10

,• • • ••

V.'.%"

a

"•••'•V
••. ••

b

c

-5 -4 -3 - 2 - 1 0 1 2 3 4 5
sebesség (mm/s)

3. dbra
0,2 euly% vastartalmú Pt/SiOg minta Möeebauer-epektvuma

(a) impregnált minta {felvétel 77 K)
(b) kaloindlde után S73 K oxigénben

(felvétel 298 K 02 atmoezférában)
(a) redukálás után 973 K hidrogénben

{felvétel 296 K fíg atmoszférában)
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Oxigénben, 573 K-en végzett kalcinálás után, szobahőmérsékleten

mérve, nagyspinű Fe szuperparamágneses felhasadásra jellemző dubletet

kaptunk. A 77 K-en felvett spektrum alapján megállapítható, hogy a vas-

részecskék 8 nm-nél kisebbek.

A kalcinálásnál kialakult Pt-Fe kölcsönhatást bizonyithatjuk ter-

mogramimetriás módon is. A 4. ábrán látható a platina komplexet tartal-

mazó és vasnitráttal impregnált szilikagélminta argon atmoszférában

történő bomlását bemutató görbesereg. Az 1. ábrával összevetve jól lát-

ható, hogy az ammöniacsucsok egy része eltűnik, ezzel agyidőben nagy- •

mennyiségű nitrogén és viz keletkezik. Ez utóbbi annak tudható be, hogy

a platina komplex ammóniacsoportjai és a vasnitrát nitrátcsoportjai a

hőmérséklet emelésével egymással kölcsönhatásba lépnek, s ennek eredmé-

nye az ammónia közvetlen oxidációja.

Ol

>•
3
KH

15-

20-

1,1 auly%

373 473573 673 773873 T,K

4. ábra
- Oi? auly%
TG-MS görbéje

- SiO. minta
2

A kalcinálásnál, i l l . bontásnál kapott kétfémes minta hidrogénben
végbemenő redukciója után a kialakult katalizátor morfológiája lényegé-
ben nem változik, a részecskeméret nem növekszik jelentősen. A redukált
mintánál keletkező aszimmetrikus dublet (3. ábra, a. görbe) arra mutat,
hogy a kialakult részecskeméret jelentősen nem változik (pl. zsugorodás
következtében).
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Korábbi vizsgálataink [lo] 0,2 suly% vasat tartalmazó kétfémes ka-
talizátor oxidációs-redukciós viselkedésénél azt mutatták, hogy szobahő-
mérsékleten az oxidált mintában a vas ionok gyakorlatilag teljes egészé-
ben fémes vassá redukálhatok. Ez azonban nem igy van nagy vastartalomnál,
amelyre vonatkozó eredményeket az .2. táblázatban közöljük.

Megállapítható, hogy ebben az esetben az összes vasatom a felületen
helyezkedik el, mivel szobahőmérsékletű oxidációnál ezek teljes egészé-
ben Fe ionokká alakithatók. Szobahőmérsékletű hidrogénes kezelés azon-
ban a Fe + ionoknak csak egy részét tudja redukálni, mig az eredeti ál-
lapot eléréséhez magas hőmérsékletű, hidrogénes redukcióra van szükség.

A 2. táblásat 2. és 3. oszlopában a kialakult fémfázis mennyiségét
tüntettük fel.

Általában megállapítható, hogy a hordozón elhelyezkedő platina fém
mennyisége kovalens Pt(CH3)3Cl esetén kisebb, mint platina-tetramin
komplex alkalmazásánál. Az előbbi esetben a felületi platinaatomok meny-
nyiségét a szilikagél felületének előkezelésével, i l l . az oldószerek ré-
vén tetszés szerint változtathatjuk. Minél magasabb az előkezelés hőmér-
séklete [lásd (IV) és (III)], annál kisebb a platina mennyisége a sz i l i-
kagélen. Hasonló irányzat figyelhető meg, ha növekvő adszorpcióképességü
oldószereket használunk tvö. (V) és (ív), valamint (i) és ( i l l ) l . A fe-
lületi platinakoncentráció befolyásolható továbbá azzal a savas kezelés-
sel, amely szükséges az Fe(N0,)3 vizes oldatával való impregnálásnál,
kovalens platina-komplexnél nagyobb mértékben, mint ionos komplexnél
I lásd (I), (II), valamint (VI) és (XIII) 1. A vasvegyületek közül a két-
fémes katalizátor előállításánál Fe(NO3>3 oldattal pH = I-nél, ferrocén
alkoholos oldatával pH = 7-nél végzett Impregnálás látszik a legmegfele-
lőbbnek, mig a többi vegyület nem felel meg a célnak.

A 4. oszlopban foglaljuk össze a hidrogén-oxigéntitrálási eredményét.
A (XVI) és (XVIII) katalizátor kivételével az érték arányos a szilikagél
felületén található fématomok mennyiségével [ l l ] . E két minta esetén a
szobahőmérsékleten végzett hidrogéntitrálás nem képes eltávolítani az
adszorbeált oxigénatomok teljes mennyiségét, a többi esetben azonban a

vas jelenléte nem hat az oxigén-hidrogéntitrálás reverzibilitására. Az 5.
N-

oszlopban a fémdiszperzitást tüntettük fel (D = rr, ahol Uf a felületi*,
Nö

N ö az összes fématomok számát jelzi). A (Vl) katalizátor esetében a ré-

szecskeméretet klsszögü röntgenszórással is meghatároztuk. A Guinnier-

-ábrázolás az 5. ábrán található. A pontok egyenessel jól megközelíthe-

tők, ami azt jelenti, hogy a katalizátor monodiszperz, és az átlagos

*Az Ne-et az oxigén-hidrogéntitrálásból H/O=3,21 arány felhasználá-
sával számítottuk ki. Ez az arány érvényes mind a platina, mind a
vasatomokra.
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1. táblázat

KÜLÖNBÖZŐ KEZELÉS HATÁSA AZ 1 SULX% Pt - 0,7 SULl'% Fe MINTA MÖSSBAUER-PARAMÉTEREIRE

Redukoió

Oxidáció*

Redukció

Redukoió

RedukaiÓ

Redukció

T

(*)

872

298

298

£73

723

873

IS(FE3*)

mm 8

0,40.0,03

0,38

0,40

0,40

0,41

0,41

QS(Fe3+)

mm s

C,89±O,12

1,02

0,92

0,87

0,99

0,98

IS(Fe2*)

mm s

1,00*0,12

-

1,00

1,11

1,00

1,10

QS(Fe2+)

mm s

2, 00*0,10

-

2,01

1,37

2,00

2,10

IS{Fe)

mm s

-0,09 ±.0,12

-

-0,07

-0,02

0,02

0,05

Se

Fe3*-FeZ+

1,17±O,OS

-

0,83

1,01

1,15

1,12

X2/df

3.22

1,03

1.32

2,23

3,08

2,23

*S73 K és 773 K hőmérsékleten végzett oxidálásndl a dublet •pcfcn.éisvei. azonosak



2. táblázat

F Éti? ARI ALOM, DI3ZFERZITÁS, VALAMINT AZ ETÁN- ÉS n-BÜTÁS-HIVHOGaNOlIZIS SE3S55ÉGE

I

KavaZizátor
száma

I

XX

XII

IV

V

VI

VII

VIII

IX

X

XI

XII
XIII

XIV

XV

XVI

XVIII*

Pt
8uíy%

0, S2

0,4 2

0,15

0,20

0,3 2

1,15

0,47

0,33

0,33

0,30

0,98

0,98

1,10

1,0

1,0

1,0

0

Fe
súlyt

0

0

0

0

0

0

0, 20

0,11

0,01

0,01

0,20

0,54

0

0,1

0,2

0,7

0,5

7,8

2,8

1,4

2,8

4,8

3 2,3

0,6

5, 2

4,3

4,2

18,0

5,1

21,9

28, 2

18,0

4,9

-

0

0,13

0,C8

0,11

0,16

0,13

0,34

0,01

0, 03

0, 16

0,15

0,13

0,06

0,27

0,34

0,27

3,06

0,12

Felületi
fématomok

mol/9?4m x 10*

9,35

3,35

-

-

-

13,3

0,7 9

3,3

3,2

3,9

11,4

3,2

12,4

15,9

9,3

1,3

-

Bidrogenolizis sebessége, mol 3 g~,~.
jen

Etán (573 K)

2,28xlO~3

l,53xlO~9

-

-

-

l,?3xlO~S

3,9xlŐ~10

l,2xl0"8

2,4SxlO~9

2,12x10~9

3,91xlQ~~

2,78xlO~7

5, 58xlO~°

l,15xlO~5

9,33xlO~7

5,8 6x10~8

l,9SxlO~9

n-3után (523 K)

4,48xlO~3

2,05ssl0"8

~

~

5,73xlO~°

5,43xlO~3

4,71xlO~8

3,6xlO~d

7,16xlO~8

3,63x10~6

9,19xlO~?

4,54x10'°

l,2SxlO~5

2,7 2xlO~e

l,O4xlO~7

1,73x10'*

*£ értékének kiszámolása as irreverzibilis ozigér. adszorpcióból t'órvénx. [3)



részecskeméret 2,1 és 2,7 nm közé esik, a választott modelltől (gömb,

oktaéder stb.) függően. A megegyezés jónak mondható, ezért a kemiszorp-

clós módszerrel meghatározott értékeket használtuk.

10

1 iránytangens- -15185 *365
R-26 8

i

8 12 16 20 24 26
6

S. ábra
Guinnier-tranazformáció Pt/SiO mintánál

3.2 KATALITIKUS REAKCIÓK

Etán és n-bután hldrogenolizlsét a fenti katalizátorokon 1:10 szén-
hidrogén-hidrogén keveréket használva tanulmányoztuk.

A 6. ábra az etán és n-bután hidrogenolizisének sebességét mutatja
(lásd a 2. táblázat 6. és 7. oszlop), mindkét tipusu katalizátorra a
felületi fématom koncentráció függvényében. Az ábra szerint a platina-
-tetramin komplexből készült katalizátor aktivitása lényegesen meghalad-
ja a kovalens platina komplexből előáll ított katalizátorét. A kísérleti
pontok az előbbi esetben, a 0,7 suly% vasat tartalmazó katalizátor kivé-
telével, egyenesre esnek, függetlenül attól, hogy a katalizátort kezel-
tük-e pH = I-nél, vagy nem. A Pt(CH7)3Cl/SiO2 katalizátorra a fenti ösz-
szefüggés sokkal kevésbé érvényes.

A 3. táblázatban néhány jellemző adatot mutatunk be a n-bután hid-
rogenoliziaének szelektivitására. Megállapítható, hogy az izobután-kép-
ződés a platina-tetramin komplexből előáll ított katalizátoron sokkal ki-

108



1

i í

sebb, mint a kovalens platina-komplexen. Savas kezelésre az Izomerképző-
dés szelektivitása mindkét esetben megnövekszik. További növekedést okoz
a vas hozzáadása a Pt(CH3)3Cl/SiO2 katalizátorhoz? mlg Pt-tetramlnnal
semmi hatás nem észlelhető. A fizikai keverék a tiszta Pt/SiO2 katalizá-
torhoz hasonló.

log seb,(mól s"1 g\6m)

-5-

6, dbva
Etdn és n-butdn hid-
rogenoliaise sebes-
ségének logaritmusa
a felületi fématomok
mennyiségének függ-

vényében
Jelölés:
X: etdn,

)2/-Si0„

-T

• : n-butdn,
Pt(.NH3)*

(g): etdn,
3Cl-Si0

n-butdn, 10 15x10"4

felületi fématomok (mól g ( é m )

2. tdbldzat

n-BUTAN HIDROGENOLIZIS SZELEKTIVITASI ÉRTÉKEI '

A katalizátor
száma

(I)
(II)

(XIII)

(VIII)

(XII)
(XVI)

(XVII)

Hőmérséklet
(*)

529
502
497
513

537

529
513

486

\

0,3
0,31
0,41
0,43

0, 25

0,75
1,00

0,34

1
0, 56
1,18
0,90

0,3 2

0, 57
0,36

1,22

%

0,34
0,37
0,37
0,35

0,24

0,66
0,92

0,37

0,17
0,36
0,04
0,15

0, 60

0,04
0,02

0,003 i
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4. AZ EREDMÉNYEK ÉRTÉKELÉSE

A jelen munka jól mutatja, hogy a katalizátor végső formájának ki-

alakítása már az előállítási folyamat első lépésénél kezdődik. Az ezután

következő kezelések csak kisebb jelentőségűek. Ezt alátámasztja a plati-

na-tetramin komplexből és a kovalens platina-komplexből készült katali-

zátor eltérő viselkedése, bár a katalizátor mindkét esetben fém platinát

tartalmaz. A kezelések megváltoztathatják a fémtartalmat, a fém diszper- í

zitáaát, a hordozös fémkatalizátor szorpciós és katalitikus jellemzőit, (

a katalizátor alapvető tulajdonságait azonban a készítés kezdetén megte-

remtett előállítási körülmények döntik el.

A fenti állítás a TG-MS adatok fényében teljesen nyilvánvalóvá vá-

lik. Az impregnálásnál mindkét esetben Si-O-Pt kötés képződik. 5 kötés

azonban Pt(CH,)3Cl komplex esetén gyengébb, igy a fémkoncentráció kisebb

lesz a szilikagélen, és ami még fontosabb, a klóratomok a komplexben ma-

radnak, és igy alapvetően befolyásolják a redukálás után kialakult kata-

lizátor jellegét.

E tényezők kétfémes katalizátor előállításánál még fontosabbak. Ha

az impregnálást vasnitrát savas oldatával végezzUk, a vasionok a felüle-

ten egyenletesen szétoszthatók (ha nem pH - I-nél végezzUk az impregná-

lást, akkor a viz eltávolításának adott szakaszában vas oxihidrát csapó-

dik ki a felületen, és ez nagy vas kristályokhoz vezet). A kalcinálás fo- '

lyamán az ionok kapcsolatba lépnek az előzőleg a felületen levő komplex .

platina ionokkal. Valóban az, hogy a vasnitráttal impregnált '

Pt(NH3)Jj
+/Si02-ból nitrogén és viz képződik, azt mutatja, hogy a Pt-o-Si

 :

kötés által a felülethez rögzített komplex az utólag felvitt vasnitrát-

tal a kalcinálási folyamatban reakcióba lép. E kölcsönhatás valószínűleg '

meggátolja a vasoxid további vándorlását és agglomerációját, igy a szu-

per-paramágneses tulajdonságban változás még akkor sem észlelhető, ha ez

hidrogénes redukcióval fémes fázissá alakul át. Ugyanakkor e kölcsönhatás ;

biztosítja a vasionok redukcióját a PtFe klaszterben, és igy a felületen •;

finom eloszlású vas képződik. Mössbauer-technikával vasnál, kisszögű -,;

röntgenszórással platinánál külön kísérlettel mutattuk ki, hogy a képződő

fémrészecskék mérete igen kicsiny. A kis PtFe-részecskék létezését tehát ;•;,

a felületen bebizonyítottuk, hacsak a platina és vas részecskék nem kü- W

lön-külön, a felület különböző részein helyezkednek el (ez cáfolható V,

azonban a fizikai keverék viselkedésével). ;1

Előzőleg a PtFe/SiO2 katalizátort vizsgálva, Mössbauer-méréssel ki- ||

mutattuk, hogy kis vaskoncentrációnál PtFe klaszter képződik, amely re- -M

verzlbilis módon, szobahőmérsékleten oxidálható és redukálható. Nagyobb ;|

vaskoncentrációnál csak egyszeres Fe° csúcs feltételezésével, az Fe 3 + és |

Fe + rögzített dublett mellett kaptunk jő egyezést a kísérletileg mért és S
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számított görbék között, A jelen munka világosan mutatja, hogy nagy vas-
koncentrációnál az összes vasatom a felületen vagy hozzá közeli rétegben
helyezkedik el, mivel szobahőmérsékletű oxidációnál az összes vasatom
Fo3+ ionná alakitható. Szobahőmérsékletű redukciónál a Fe ionoknak
csak egy része redukálható, ami azt jelenti, hogy a felületen a vasato-
mok részben köbös elrendezésben, részben PtFe klaszter formájában vannak
jelen, és az előbbi nem redukálható.

A (Vl) és (XIII) katalizátor összehasonlítása azt mutatja, hogy a
.savas kezelés csak kismértékben csökkenti a felületi platinaatomok szá-
mát. A lényegi megegyezés a savazott és nem savazott katalizátorok vi-
selkedése között alátámasztható adszorpciós méréssel (vö. a (XI) és
(XV), valamint a (XII) és (XVI) katalizátorra vonatkozó értékeket).

Már kimutattuk [9], hogy bizonyos esetekben párhuzamosság található
adszorpciós tulajdonság és katalitikus aktivitás között. A 6. ábra ezt
alátámasztja, függetlenül attól, hogy a katalizátort 3avasan kezeltük-e,
vagy nem.

Uár a kovalens és ionos platina-komplexből kúszUlt katalizátorok
küzöfct .lényegi különbség nem található a felületi fématomok koncentrá-
ciójában, az aktivitás kovalens komplexnél lényegesen kisebb, mint ionos
kompléknél. Ez valószínűleg azzal magyarázható, hogy a Pt(CH3)3Cl komp-
lexnél, a Pt-O-Si kötés kialakulásánál a klöratora a komplexben marad.
A kötések létrejötténél más esetben is bizonyították már, hogy inkább a
szénhidrogén szakad le, mint inas heteroatom [12] . A i'tfci^Cl hldrogóno-
•/.ósokor a képződő sósavat a hordozó megköti, ez savassá válik, és igy a
fémfázis szerkezete teljesen megváltozik. Valóban, a savas kezelés a ka-
talizátor hidrogenolizáló aktivitását is lecsökkenti [pl. (I) cs (II),
valamint (Vl) és (XIIl)), az izomerizáló aktivitás egyidejű növekedésé-
vel (lásd S. tdbldsak). Bár ez utóbbi elsősorban a katalizátor savas ka- J

;

rakterének tulajdonitható, n diszperzitás hatása mégsem zárható ki tel- : >'
jcsen. t^.

üüszehasonlitva az ( l ) , (III), (IV) és (v) katalizátor platinatar- l\

Uilmát, növekvő tendencia érvényesül, mivel e sorrendben csökken a köl- f-f
utsönha tás az oldószer és a szilikagél között (benzol-heptán-hexán) . Ha- fíj
sonló hatás figyelhető meg csökkenő előkezelési hőmérsékletnél. ^

A PtFe katalizátor készítésénél felhasznált módszerek közül az ĵ j
együttes impregnálás nem látszik alkalmasnak nagy vastartalom elérésére; lí
hasonló a helyzet a vaspenta-karbonil használatánál. A legnagyobb vas- iífí;
tartalom a (Vl) és (Vili) katalizátor utólagos mpregnálásával, valamint | |
ci (V.t) katalizátor alkoholos ferrocén oldattal végzett imprognálásával ;dj
érhető ul. Í4

A ú. dbva mutatja, hogy a turnover szám növekszik a fémdiszperzi-
tással, azaz a hidrogenolizis szerkezetérzékenynek cekinthető [13,14],

I
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hasonlóan a tiszta platinához [15], A lényeges különbség azonban az, hogy
az utóbbi esetben e változás kisebb. Véleményünk szerint ez a vas plati-
nára gyakorolt hatásának a következménye, ezért feltehotS, hogy kis vas-
tartalomnál nemcsak a platina dlszperzitása növekedett meg, mint koráb-
ban ezt megállapították [4,5], hanem a vas a platina aktivitását Is be-
folyásolja. Egyedül a legnagyobb vastartalomnál van kivétel (XVI), a
mért aktivitás és a n-butanban mutatott szelektivitás azonban sokkal in-
kább a nem nemes átmenetifémek jellegére hasonlít [16-18].

5. KÖVETKEZTETÉSEK

1. A Pt(CH3)3Cl (A) és Pt(NH3)J
+ (B) közül az utóbbi látszik megfe-

lelőbbnek nagy diszperzltásu platina katalizátor előállításira. (A) szin-
tén alkalmas nagy dlszperzitáau katalizátor elSállitására, az alkil
komplex mennyiségét azonban erSsen befolyásolja a kísérleti körülmény,
azaz az oldószer, a felületi előkezelés stb. A százalékos piatinamennyi-
ség (A) esetében kisebb, mint (B) esetében. Különböző platina kiindulási
anyagok használatával nemcsak a kialakuló felületi platina atomok száma
függ a használt platina komplextől, hanem természetük is.

2. TG-MS és Möasbauer-adatok, gázadszorpclós mérés eredményeivel
kiegészítve, fémes kölcsönhatást bizonyítanak a vas és platina között.
A katalizátorok nagy diszperzitásuak, és legalább a vasnak egy része
oxidálható és redukálható szobahőmérsékleten. Ez ugyancsak a két fém kö-
zötti közvetlen kapcsolatra utal.

3. A fématomok felületi koncentrációja és az etán és n-bután hidro-
genolizisének sebessége között korrelációt találtunk. A platina aktivitá-
sa vas hocsáadásával kismértékben befolyásolható, és jelentős eltérés a
kinetikai paraméterekbe!: csak nagy vastartalont esetén észlelhető.

A szerzők e helyen is köszönetet mondanak Székely Tamásnak értékes

tanácsaiért. Bodor Gézának a kisszögtt röntgenszórás elvégzéséért,

Stefler sándornénak és Bogyay Istvánnak a kísérleti munkában nyújtott

pontos és lelkiismeretes segítségükért.
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KIVONAT
H2PtClfi, Pt<NHj)J

+/8tO2, RuCl3/8i02. valamint Fe(NO,)3 oldattal imp-

regnált váltosatait állítottuk elS. Megvizsgáltuk as előállítás körülmé-
nyeinek hatását a képződő katalisátor fémtartalmára, a felületi fématom-

koncentráplöra. 5 7Pe magot használva Möeabauer-spektros«k6piával megvizs-
gáltuk a vas vegyérték-állapotváltozását, valamint elosslását a képződő
kétfémes katalllatorban. A katalizátorok jellemzésére szorpclöt, TPD-viis-
gálatot, hidrogén-deutérium- és etán-deutérlumcserét és hldrogenolizlst
használtunk.

PE3I0ME

CoeaHHeHHR nepexonHUX MOT&IUIOB H2PtCl6« Pt(NH3>4 H RUCI3, a Taicxe
HX CMBCH c Fe(HO3)3 • aoflHOM piCTSope Ounn HaHeceiu na OHJiHKarenb. BHJIO
•sirteHO MHHHRe ycnoBHtt npHroToujiaHHit Ha odotee coflepxaHxe MBTanna • nony-
Maeiwx xaTaiuisaTopax M Ha ero noaepxMOCTHyn KOHiteHTpauHU. Ann usy^eHH*
•ansHTHoro COCTOKHHH BTOMOS xenesa • flxMBTennHvecKHX xaxanHaaTopax öun
npHMBHeH MetOA imcoOayepoacKOR enexTpoexonxii Ha 5 7 F e . KaxanRsaTopu ountt
oxapaKTepHsoaaiat aacopeuHeR Ka HHX, TcpMonporpsMmpoaaHHOft necopOuHeflf

OOMBHOM H2-D2 • rxaporaHoiiHsoM yraeaoaopoaos.

íJSTRACT

H2PtCl6, Pt(NHj)J* and BuClj tranaltion metal compounds as well as

their mixtures with r«(HO3)} in aqueous solution were supported on

sllicagel. The effect of preparation conditions on the total and surface

metal content of the catalyst formed was investigated. Using 5 7Fe nucleus
MOssbauer apeotroacopy was applied to atudy the valence state of iron
atoms in the bimetallic catalysts prepared. The catalysts were charac-
terised by adsorption. TPD, H--D- exchange and hydrogenolysis of hydro-
carbons. 2 2
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FÉMORGANIKUS ÉS KOORDINÁCIÓS VEGYÜLETEK REZGÉSI SZÍNKÉPE
ÉS MOLEKULASZERKEZETE
mm JANOS

1. BEVEZETÉS

Az átmenetifémek koordinációs és szerves vegyületeinek kémiája kü-
lönösen az utóbbi húsz évben rendkívül nagy fejlődésen ment keresztül.
Számos területen, mint pl. a katalízis, a biokémia és környezetvédelem,
a félvezetők vagy az uj energiaforrásokkal kapcsolatos kutatás, egyre

.' jelentősebb szerepet tölt be.
A rohamosan növekvő kémiai, fizikai és biológiai kutatáson belül a

molekulaszerkezet vizsgálata is évről évre fejlődik. A fémorganikus és
; ' koordinációs vegyületek szerkezetének kutatása alapvetően a fém és a

környezete közötti kémiai kötés természetének megismerésére összponto-
sult. A fém-ligandum kötés sokszínűségével szinte forradalmasította a
kémiai kötésről alkotott korábbi elképzeléseinket. Ebben a kutatásban

- igen jelentős szerepet játszott és játszik ma is a rezgési (infravörös
{. és Raman-) spektroszkópia, mint a molekulaszerkezeti vizsgálat egyik leg-

hatékonyabb módszere, amelynek segítségével számos esetben közvetlen in-
formációt kaphatunk a fém-ligandum kötés természetéről.

A fém-ligandum rezgés tanulmányozásához távoli infravörös éa kor-
| szerű lézer-Raman spektroszkópiai berendezés szükséges. Ezek a spektro-
- méterek csak az utóbbi 8-1O évben terjedtek el széles körben.
: Intézetünkben az elmúlt tiz év során sikerült meghonosítanunk a tá-

voli infravörös és lézer-Raman-[1-3] spektroszkópiai molekulaszerkezet-
-vizsgálati módszereket. Különös figyelmet szenteltünk a jelenleg leg-

- korszerűbb és igen fejlődőképes interferometrlkuB spektroszkópiai mérés- r V<
technikára. •':

Kutatásaink fő célja a fém- és szén, valamint a fém- és halogén köz-
ti kötés természetének mélyebb megismerése volt [4-lo], majd az utóbbi
években, különösen infravörös spektroszkópiai méréstechnikánk jelentős ".';,
fejlesztésével, lehetővé vált a fémkatalizátor felületén kialakuló ad- /]
szorbeált molekulák spektroszkópiai vizsgálata is [11-14]. -Jh

Az átmenetifémek VIII oszlopából a katalízisben fontos szerepet ját-
szó fémek, a Ni, Pd és Pt vegyületei mellett a lib OBzlopba tartozó Zn,
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Cd és Hg vegyületeinek rendszeres szerkezetvizsgálata egyrészt a külön-
böző periódusokban kialakuló kémiai kötések sajátosságainak összehason-
lítására, másrészt as átmeneti- és kevésbé átmenetifémek koordinációs
képességeinek összevetésére adott módot.

A koordinációs vegyületek szerkezetvizsgálatában a Bristoli Egyetem
Szervetlenkémiai Tanszékével együttműködve különös figyelmet szenteltünk
a platina és palládium komplexek igen sajátos, tetragonális-planárls
szerkezetű molekuláinak (molekulaionjainak) szerkezetkutatásának [15-18].

Az Intézet spektroszkópiai laboratóriumát foglalkoztató témák igen
rövid ismertetésével csupán vázlatos áttekintést kívántam nyújtani, rész-
letesebben az utóbbi években elért eredményeink közül egy sajátos téma- '
területtel, a fémorganikus vegyületek molekulakristályainak rezgési
spektroszkópiájával kívánok foglalkozni.

2. MOLEKULAKRISTÁLYOK REZGÉSI SZÍNKÉPE

i A t á v o l i infravörös és a lézer-Raman-méréatechnika rohamos fe j lődése '
| lehetővé t e t t e , hogy ki fe j lődjék egy sajátos é s önál ló tématerület, az
'• un, sz i lárdtest-spektroszkópia, amely magába f o g l a l j a a s z i l á r d t e s t e k ku- ; •
; tatásával kapcsolatos Bzámos je lenség spektroszkópiai v i z s g á l a t á t . Bárml-

.;• lyen atomi, ionos vagy molekuláris rendszerben a rendezettség megjelenése
;-• a sz i lárd fázisban az energiaszintek felhasadásához vezet , é s e je lenség vv
i s ikeresen tanulmányozható a rezgés i spektroszkópia módszereivel. A téma

.': a k t u a l i t á s á t azzal szeretném alátámasztani, hogy az országos s z i n t ű ku-
; tatási f5irány, a "Szilárdtestek kutatása" távlati céljait csak a leg-
} fejlettebb anyagszerkezeti vizsgálati módszerekkel érhetjük el . Az aláb- *
' biakban olyan módszerre szeretném felhívni a szilárdtestek kutatásával ,

foglalkozók figyelmét, melynek bázisa országunkban csak most van kiala- -.

: •' k u l ó b a n . .••

A szilárdtestek jelentSs osztályát képviselik a molekulakristályok. 'v
A kiválasztott modellvegyUletek részletes tárgyalása előtt célszerűnek ':
látszik a molekulakristályok rezgési sajátosságával kapcsolatos néhány h
jellegzetesség tisztázása. $

'..' i
• 2.1 KRISTALYREZGÉS ÉS KRISTÁÍYSZIMMETRIA -

'" ti
• A kristályrácsban elhelyezkedő molekula r e z g é s i színképe je lentősen ]4

e l t é r h e t a szabad molekula sz ínképétől . Egyrészt a kristályszimmetria ĵ
hatására módosul a molekulaszlmmetria, melynek következtében megváltba- |>i

. nak a kiválasztási szabályok, másrészt/ a molekulák egymáshoz vlszonyi- :
:j

tott gátolt mozgása következtében, a színkép kis frekvenciájú tar torna- ,"|
nyában megjelennek az un. rácsrezgések, melyeket a rezgőmozgás típusától 4

• 1
1 1 6
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függően transzlációs vagy rotációs (li.braci.os) rezgésnek nevezzük. Ezek

a kristályrezgések közös néven a külső rezgések, ellentétben az egyes mo-

lekulák saját rezgéseivel az un. belső rezgésekkel.

Transzlációs rácsrezgésnél az egyes molekulák tömegközéppontja moz-

dul el a kristálytani tengely irányában, rotációs (librációs) rácsrez-

gésnél pedig a molekulák tömegközéppontjuk körüli librációs mozgást vé-

geznek a tehetetlenségi nyomatékok tengelyei által meghatározott irányok-

ban.

A molekulakristály rezgési szabadsági fokainak száma az elemi cel-

lában levő molekulák számától (Z) és a molekulában levő atomok számától

(N) függ, megoszlásukat az 1. táblázat mutatja.

1. táblázat

MOLEKÜLAKRISTALy REZGÉSI SZABADSÁGI FOKAINAK FELOSZLÁSA,

REZGÉSI TÍPUS SZERINT

Rezgési szabadsági
fokok aadma

3N x Z

Belső rezgés
(3JV-6) a: Z

Rotáció
(LibráciÓ)

3 Z

Optikailag aktiv rezgés

SS x Z-3

Küleő rezgések

6 Z

Transzláció

3Z-3

Akua ztiku.8
transzláció

ahol: N - az atomok száma a molekulában
Z - a molekulák száma a primitiv elemi cellában

so
fos

A belső rezgéseket a rotációs és a transzlációs rezgésekkel együtt
optikailag aktiv rezgéseknek nevezzük, utalva arra, hogy megjelenésük
várható az infravörös és a Raman-szinképben. A külsS rezgések három
olyai. transzlációs szabadsági fokot is tartalmaznak, amelyek az egész
elemi cella haladó mozgásának felelnek meg, miközben állóhullám alakul
ki a kristályban. Ezek a transzlációk az un. akusztikus ághoz tartoznak,
és optikailag inaktívak.
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117



1

A kiválasztási szabályokat, azaz a molekulakristály rezgéseinek

szlmmetriabeaorolását a molekula, a situs és a kriatályszlmmetrla egy-

máshoz való viszonya határozza meg. A kristályok teljes szimmetriaját a

230 krisztallográfiai tércsoport valamelyike határozza meg. Az elemi

cellában minden atom meghatározott helyet, "situat" foglal el, melyen

áthaladó egy vagy több szimmetriaelem összessége a BituacBoport. Mivel a

situscsoport alcsoportja kell, hogy legyen az elemi cella pontcsoportjá-

nak éa a szabad molekula pontcsoportjának is, a caoportelméleti össze-

függések alapján (korrelációs táblázatok) a rezgések besorolhatók [19-21]. ..

Ezt a módszert a Winston-Halford-féle korrelációs módszernek nevezik.

A rezgés aktivitását tulajdonképpen az elemi cella pontcsoportja

határozza meg, melyet gyakran faktorcsoportnak neveznek. A rezgések be- ..

sorolásának másik módját faktorcsoport-analizisnek nevezzük [22,23], me-

lyet Adams és Newton [24] egyszerűsített oly módon, hogy a 230 kristály-

tani tércsoportra meghatározta ez egyes Wickoff-altusokon elhelyezkedő "

atomok szabadsági fokainak szimmetriafajták szerinti eloszlását. Vizsgá-

latainkban általában ezt az utóbbi módszert alkalmaztuk. '

ír
l 2.2 METU-HIGANY HALQGENIDEK MOIEKULAKRISTALYAINAK REZGÉSI SZÍNKÉPE '-'

A nehéz fématom (Hg) jelenlétében a sajátrezgések jelentős, a szer- • fj
kezetre leginkább jellemző része, a kis frekvenciák tartományában jelent- ^
kezik, melyek kisérleti meghatározására korszerű rezgési spektroszkópiai jî
mérőberendezés s z ü k s é g e s . A nagy moleku lasú ly é a a t e h e t e t l e n s é g i nyoma- | ,
ték - az egyébként is a távoli Infravörös tartomány alsó határán jelent-
kező - rácsrezgést a még kisebb hullámszám irányába tolja el, fokozva ez-
zel a méréstechnikai nehézségeket.

i A klasszikus fémorganikus vegyületek egyik legegyszerűbb képviselői
a metil-higany halogenidek. Számos közlemény foglalkozott a metil-higany
halogenidek rezgési színképével, de egyik sem nevezhető teljesnek [25-31]
Korábban felfigyeltünk a fém-halogén vegyértékrezgések oldott és szilárd
fázisban jelentkező nagy különbségére [32].

Az infravörös és a Raman-szinkép kristályeffektus okozta eltérésére
hivta fel & figyelmet Goggin [33] és Meic [3l] i s .

Az utóbbi években a hármas monokromátorokkal működő lézer-Raman-
-spektrofotométerek megjelenése lehetővé tette, hogy e problémát mélyeb-
ben megvizsgálhassuk.

A szabad (gáz vagy hig apoláros oldószerben levő) metil-higany halo-
genid molekulának C3 y szimmetriája van, ennek megfelelően alaprezgései

T - 4 Aj + 4 E

Bzimmetriafajtákba sorolhatók. Az oldatokban mért szinkép egyértelműen

igazolta e szimmetriatulajdonságokat. Ugyanakkor a szilárd halmazáílapot-
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1 '

ban mért infravörös és Raman-Bzlnkép nem volt értelmezheti! az izolált

molekulák rezgési sajátosságai alapján [9].

Az CH3BgCl kristály röntgendiffrakciós vizsgálata alapján tetrago-

nális szimmetriát, azaz D^_ (P^/nmm) tércsoporthoz tartozó elemi cellát

állapítottak meg, melyben két molekula foglal helyet, az 1. dbvdn látható

módon [34]. Az elemi cellában levS szim-

metriacentrum jelenléte az alternatív ti-

lalmi elv értelmében azonnal magyarázatot

ad az infravörös és a Raman-szinképben

észlelt frekvenciakulönbségekre.

A probléma egyszerűbb tárgyalása ér-

telmében célszerűnek látszik a metilcso-

portokát pontszerU tömegeknek tekinteni.

Ennek következtében a molekula szimnet-

riája Cmv lesz. (Hasonló szimmetriát

eredményez a metllcaoportok kristályrács-

ban történő szabad rotációja is.)

Az elemi cellában a molekulák a Cj

aitusokat foglalják el, Így a Winston-

-Halford-féle korrelációs táblázatok

alapján a különböző pontcsoportok közötti

összefüggés megállapítható (2. tdbldaat).

A táblázat értelmében a Bzabád molekula

valamennyi alaprezgése szilárd fázlBban

két-két, egymástól különböző infravörös

(A2u és Eu) és Raman-aktlv (Aj és E )

rezgésre hasad fel.

A CH3HgCl molekulát lineáris három-

atomos rendszernek véve, az elemi cellá-

ban elfoglalt C 2 situs értelmében, vala- *D4h}

mennyi atom a Wickoff-féle koordinátajelölés szerint a 2c pozíciót fog-

lalja el. Az Adams-Newton-féle táblázatok [24] segítségével a 129 számú

(l>4n) kristálytani tércsoportra elvégeztük a faktorcsoport-analízist,

melynek következtében az elemi cella rezgési szabadsági fokai a követke-

ző módon sorolhatók bei

1, dbra

A CHjHgCl ilgmi aalldja

;

belső rezgési

rotációs (llbrációs) rezgési

transzlációs rezgési

rint = 2 Alg + Eg + 2 A2u + Eu

rR - Eg + Eu

" Alg + Eg
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akusztikus transzlációs rezgés:

r, = A- + E .A 2u u

Az optikailag aktiv rezgések (r i n f c + r
R + r

T ) közül az A l g és E
species Raman-aktiv, az A- és Eu pedig csak az infravörös színképben
aktiv, A faktorcsoport-analizis eredménye egyrészt magyarázatot ad a
szilárd fázisú infravörös és Raman-szekvenciák egymástól való eltérésére,
másrészt a teljes összhangban van a 600 cm alatti tartományban észlelt
négy infravörös éa hat Raman-sáv megjelenésével.

KORRELÁCIÓ A ríOÍEKVLA, A SITUS ÉS AZ KlEHI CELLA
PONTCSOFORTJAI KÖZÖTT

i'S

Molekula $ csoport
pontssteril Situs Elemi cella

A belső rezgések hozzárendelése egyszerűen elvégezhető az izolált
molekula rezgéseit jól megközelítő oldatszinképek asszignációja alapján.

A rácsrezgéseket (rR + r_) csak egykristályon végzett polarizációs
infravörös és Raman-szinkép felvétele alapján lehet besorolni. A metil-
-hlgany halogenidek vékony lemezke formájában kristályosodnak, melyben a
molekulák tengelye merőleges a lemezke síkjára. A lemezkéket a távoli
infravörös spektrométer fényutjára merőlegesen fektetve, az A- tipusu
rezgések intenzitása gyakorlatilag nullára csökken, mig az E fajta in-
tenzitása változatlan a dézorientált vazelines emulzióban készült felvé-
telhez képest, és ennek alapján megkülönböztethetők.

Az A. és E species sávjai csak orientált kristály polarizált
Raman-szinképe alapján különböztethetők meg. Ideális, nagyméretű egy-
kristályt nem lehetett a vizsgált anyagokból előállítani, Így egy 0,1 mm
vastagságú kristálylemezkét helyeztünk vízszintesen a lézerfénybe, és a
szórt fényt a lézer beeső irányára merőlegesen észleltük. A lézer pola-
rizációját az XZ síkban nem változtattuk, mig az analizátort egyszer az
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XY, másszor a ZY sikba állíthattuk be (lásd 2. ábra). A 3, ábrán látha-

tók az orientált leraezkérSl készült Raman-szlnképek. Egyértelműen megál-

lapítható, hogy az A, species 292,7 és 48,9 cm" sávja felerősödik az

X(ZZ)Y geometria esetében (ideális egykristálynál a sávok intenzitása

zérus lenne az x(ZX)Y polarizációs irányok mellett).

1 minta ^ _ y(monokromátoi)

analizátor

(lézer)
polarizátor

2. ábva.
Egykvistdlyoa polarizált Raman-méresnél használt geometriai

elrendezés Bzemléltetése: (a) X{ZX)X; (fc) .Y(ZZ)y
4 Z tengely azonos a kristálytani Z tengellyel

í

i

300 150 100 50

3. ábra
A CH3HGCI kristdlylemezkéről készült polarizált

Raman-szinkép (a) X(U)Y; (2>) ( )
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Mindezek figyelembevételével a metil-higany-klorid molokulakristály
infravörös és Raman-szinképének hozzárendelése elvégezhető (3. tdblánat).

3. táblázat

METIL-MGANX-KLORID MOLEKULAKRISTÁLY RE7.GÉIU SZÍNKÉPÉNEK

HOZZÁRENDELÉSE

KOzelitő"
rezgési c

forma Sv

vC-Hg At

SCUgCl E

Rotáaió

Rotáció

Tranazláoió

Transzláció

CH3HgCl

Oldat
(cm'1)

553,8 <í

135 < ^

Szilárd

(em"J)

/5£4,3

"N S47, 0

í 1 7 ?
tf ulú|O

"^ 29 2, '/*

^142

*"* 107

74

67, 5

48,9

37,1

7
Ü4h

Al

A2H

A „

AH
E

9

Eu

E

Al
E9

(

Szilárd

500, fi "^

312, h v

29 2,0*^

98-^

G8

03,3

49,8

36,0

?D3HgCl

Oldat

~^>5O6, 8

> 125

**>

A1

A,

E

0)

Öl

n
t.

Ü
W

<s
Öl
n
%
0)

í̂"a
it;

Megjegyzés: A és E Raman-aktiv; A„ és E infravörös aktiv rezgés;

v-vegyértékrezgéa; d-deformációs rezgés
jf ír •tn

a 'Cl/ Cl izotópeffektus okozta felhasadás nagyobb frekvenciájú sávja

Látható, hogy az elemi cellában levő molekulák nem elfajult (A ti-
pusu) rezgései között jelentős az un. korrelációs vagy Davidov-felhasa-
dás, mely erős intermolekuláris kölcsönhatásra enged következtetni. Külö-
nösen nagy a felhasadás a fém és klór vegyértékrezgése között (uHgCl),
alátámasztva az ellentétes irányú, parallel elrendezésű fém-halogén di-
pólusuk jelentős rezgési csatolását.

A 4. ég 5. ábrán szemléltetjük a metil-higany halogenidek távoli
infravörös és Raman-szinképének részleteit. A spektrumok jellegéből lo-
gikusnak látszik arra következtetni, hogy a CHjHgBr kristály izomorf a
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CH,HGCl-lal. A CH,HgI esetében viszont négy
Raman-sávot észleltünk 50 cm alatt i tarto-
mányban. Orientált Raman-felvételek alapján
a 43,6 (B g), 34,4 (Eg) és 32,9 (A2g) cm"1

sávról megállapítható, hogy a CHjHgCl megfe-
lelő sávjaihoz hasonlóan viselkedik, de a
37,6 és a 13,1 cm"1 többletsáv viselkedése,
melyek a legintenzívebbeknek adódtak az
X(XX)Y polarizációs feltételek között, már
más. Hasonló elemi cella esetén a CHjHgl
kristályszerkezete feltehetően a rétegek
egymáshoz való elrendeződésében térhet e l az
előbbi két molekuláétál. Röntgendiffrakciós
vizsgálat hiányában nem á l l módunkban továb-
bi következtetéseket levonnunk a CHjHgl
kristályszerkezetéről.

4. ábra
A CB BgCl (2), CU3BgBr (2) éo td^Bgl (3)

ostildrd halmaadliapotban regisztrált
távoli infravörös színképe 100 cm-4 200

'4-

35

5. ábra

A CH3Hg
35Cl, CB3BgBr ée CBgHgl krtátdly

Raman-eainkópe a rdoereagéeek tartományában

m

p&

m

H
If
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2 , 3 RÁCSREZGÉS N Q R M Á U O O R O I N A T A - A N A L Í Z I S E

lolekulakristályok rezgéselméletével foglalkozó közlemények alig
tiz éve jelentek meg a szakirodalomban. Az izolált molekulák sajátrez-
géseinek számolására elterjedt Wilson-féle GF-mődszert [35] elsőként
Shimanouchi, Tsuboi és Miyazawa [39] alkalmazta kristályra, s ezt Piseri
és Zerbi [40] általánosította.

A GF mátrix végtelen tércsoport esetén végtelen rendűnek adódik, de
csoportelméleti megfontolások alapján - általában három szomszédos elemi
cella koordinátatranszformációjával - 3 NZ dimenziós mátrixszá redv»kál-
ható. A három nulla sajátértéket eredményező akusztikus transzlációs
szabadsági fokot leszámitva a rezgési feladat megoldása 3 NZ-3-rendü sze-
kuláris egyenlet megoldásához #vezet, melynek eredménye a 3 NZ-3 számú op-
tikailag aktiv sajátrezgés (lásd 1. táblásat).

A faktorcsoport- és a normálkoordináta-analizist célszerű a lehet-
séges legkisebb méretű elemi cellára (primitív vagy Bravais-cellára) el-
végezni .

A kristályokban fellépő intermolekuláris kölcsönhatás általában a
kovalens kötésnél lényegesen gyengébb van der Waals erőtől származik,
igy a rácsrezgés jóval kisebb frekvenciánál jelentkezik, mint a molekula
belső rezgései, ennek következtében a nagy és kis frekvencia közelítő
szétválasztásának Wilson-féle módszere alkalmazhatóvá válik [35] . A mód-
szer kristályra való alkalmazását Turrell [36] foglalta össze, eszerint
a külső rezgések a belső rezgésektől elválasztva számolhatók, és a saját-
érték-probléma 6 Z-3 méretűre redukálódik. A rácsrezgés ilyen módon tör-
ténő számolását, melyet merevtest-közelitésnek nevezünk, Shimanouchi [37],
i l l . Wamsley [38] dolgozta ki.

2.4 METIL-HIGANY HALOGENIDEK

RÁCSREZGÉSÉNEK SZÁMOLÁSA

A fenti módszer alkalmazását szeret-
nénk illusztrálni a metil-higany halogeni-
dek rácsrezgésének számolásával.

A 6. ábra szemlélteti a CHjHgCl primi-
tiv elemi celláját. Ezt ugy kapjuk, hogy az
1. ábrán látható elemi cellából megkeressük
azt a legkisebb egységet, mely nem tartal-
maz két olyan molekulát, melyek egyszerű
transzlációval egymást reprodukálnák.

6. ábra
A CH^UgCL primitív (Bravais) elemi cellája
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A rácsrezgések az alábbi dinamikai mátrix sajátértékei lesznek, me-
lyet a ö, ábrán látható primitív elemi cellára kapunk:

1

t/M

0

0

fl/M

0

3

1=1
I

0

0

B
fR

3

1=1
I

0

0

X2

x l

B fRR

URR

ahol f. a tranzverzális, £ pedig a longitudinális transzlációs erőállan-
dó, fR a librációs erőállandö; az fRR a két librációs mozgás kölcsönhatá-
si erőállaudója, I n a molekula tengelyére merőleges tehetetlenségi nyoma-
téka, Xi pedig a molekula tengelyének irányába a súlypontból induló X
tengelyen levő atomok koordinátája.

A D-mátrixban a kétszeresen degenerált longitudinális, valamint lib-
rációs rezgéseknek csak egyik komponense szerepel.

A metil-higany halogenidek rácsrezgéseinek ismeretében a dinamikai
mátrixban szereplő transzlációs (£. és f , ) , valamint rotációs (fR és fRR)
erőállandók meghatározhatók.

A kísérletileg mért rácsrezgések frekvenciáját a 4. táblázatban fog-
laltuk össze, ez tartalmazza az elméletileg számolt frekvenciát i s .

A CH3/CD3 izotópeffektusa elméletileg 1-2 cm"1 értéknek adódott ro-
tációs rácsrezgés esetén, s ez segített abban, hogy a két nagyobb hullám-
számú rácsrezgést rotációs módusokhoz soroljuk. A transzlációs módusok
izotópeffektusa, elméletileg és kísérletileg i s , a mérési hibahatáron be-
lül esik.

A S. táblázatban szereplő kísérleti frekvenciákból, valamint a belső
rezgésekből számolt erőállandókat tartalmazza az 5. táblázat. Ehhez ösz-
szehasonlitás céljából csatoltuk az oldat-frekvencia alapján az izolált
molekulákra számolt erőállandókat is.

Különösen szembetűnő a fém és halogén rezgés nyújtási erőállandójá-
nak csökkenése kristályos állapotban az oldathoz képest, igazolva azt,
hogy a kristályrácsban a fém-halogén dipólusok közötti kölcsönhatás a
kristályerők legfőbb forrása. Az erőállandó rácserők okozta csökkenése
ugyanakkor előidézője a fém-szén erőállandó kismértékű növekedésének
(a szabad molekulához képest).
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4. táblázat

METIL-HIGANí HALOGEMDEK RÁCSREZGÉSEI

1

Boazárendeléa

R{EU)

HBg)

n i fi f

2* i A í

CR3ttgCl

Mért

74m

67,Sva

48, 9m

37, lm, a

Számolt

72,2

66,9

48,9

36,8

CH^HgBr

Mért

S6m,e

61,3va

39,7m

39,7m

7ve

CH31

Mért

47,m,a

43, 6va

37,6ah

34,4a

. 32,08

13,lve

Számolt

67

51,3

39,0

39,0

igi

Számolt

47,3

43,7

33,6

32,0

CH3Hg3SCl

•Mért

74Va

601)8

48m

37, 2m,o

Számolt

73

67, S

49

36,8

CD3HgBr

Mért

S7m,B

50,Sre

38,2m

38,2m

7va

Számolt

66,8

50,4

38,8

38,8

CD3HgI

Mért

47m,8

42, 7ve

36,Sah

-

32,6a •

13,Ive

Számolt

46,5

4 2,9

33,4

32,7

CD

Mért

68m

63,3V9

49, 8m

38m,e

3HgCl

Számolt

70,6

65,1

48,7

38,8

Magjegyxée: R - rotáoióe; Ti - longitudinális tranezldoió; T. - trans-
it . if

veradlie tranaaldeiój Intenaitde: va - nagyon eró"e, e - eríe,

m - közepéé, ah - váll, U - nem aeezignálható ado

t;

1

~4
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6. táblásat

METIL-HIGANJ HALOGESID MOLEKULAKRISTAíiOK ERőAlLAfíl'djA

1

Ev6-
állandó

fcHg

ffígX

fcHgX
BelaS „

n

fi
Küloő .

*R

f*RR

oldat fcB<>
f«gX

Koordináta

CHg

HgX

CHgX

CHg,CHg

HgX,HgX

CHgX,CHgX

tranzverzális t.

longitudinális t.

votáoió (.librdaiő)

Totáció-votáeiá

CHg

HgX

CHgHgCt

CH,ttgS6Cl

CD.BgCl
ű

2,612

1,S4B

0,129

o,ozo

-0,126

-0,0Z?

O,3S6

0,201

0,072

-0,006

2, SS

2,01

CH3HgBr

CD3HgBr

2,552

1,616

0,160

O,OZZ

-O,OSS

-0,091

0,266

0,266

0,071

-0,007

2,48

1,79

CHgttgl

CD3HgI

2,405

1,349

0,159

0,020

-0,039

-0,115

0,338

0,218

0,063

~0, 005

2,38

1,6S

a

a

b

a

a

b

a

a

a

a

a

a

Megjegyzés: Az egység (a) 102 N nT1, (2>) 1O~18 K m rad~2, aa f* erőállan-
dó molekulák közötti köloaönha tetet fejez ki

A külső rezgések, azaz a rácsrezgések erSállandói közül az lntermo-

lekuláris fém-halogén kötés irányába mutató (lásd 1., 6. ábra) transzlá-

ciós erőállandók hozhatók kapcsolatba a kristályerőkkel. A tranzverzális

transzlációs erőállandó (f t ) jól meghatározott csökkenő tendenciát mutat

a klorid, bromid és iodld sorrendben, (A longitudinális rezgések hozzá-

rendelése elég bizonytalan, igy az f± értékek nehezen diszkutálhatók.)

Az ffc intermolekuláris erőállandó a molekulák közötti kölcsönhatás

erősségére jellemző, és kapcsolatba hozható a rácaerőkkel összefüggő,

sziláratestre jellemző fizikai sajátosságokkal. A kristályok kompresszi-

bilitása, szublimációs hője, olvadáspontja és más sajátosságaik minden

bizonnyal korrelációba kell, hogy legyenek az f t külső erőállandóval.

Ezek az összefüggések a szilárdtestkutatás elméletének jelenlegi stádiu-

mában még nem ismertek, azaz nem áll a rendelkezésünkre az az elméleti
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alap, melyen a rezgési színképből jő közelítéssel meghatározható eröál-
landók kapcsolatba hozhatók lennének a kristályok kísérleti leg mérhető,
más f izikai tulajdonságaival. Ha ezek az összefüggések explicite nem id
ismertek, de a korreláció ténye igazolható. Ezt szemlélteti a 7. ábra,
amelyen közel lineáris összefüggés állapitható meg a klorid, Joromid és
jodid olvadáspontja és a transzverzális transzlációs erőállandók között.

1

150 160 170 °C
olvadáspont

7. dbva
öoeaefüggéa a metil-higany halogenidek olvadáspontja

4a a tranaveradlia tvanealdoiőe evődllandő (/.) között
v

Hasonló az összefüggés a fém-halogén vegyértékrezgési eröállandók
szabad molekulához viszonyított relatív csökkenése és az olvadáspont
között.

A kristályok erőállandói és a szilárdtestek fizikai tulajdonságai
között kísérletileg fennálló összefüggések mélyebb értelmezésére további
elméleti kutatásra van szükség. A távoli infravörös és a lézer-Raman-
-spektroszkőpia fejlődésével és elterjesztésével egyre növekszik a kí-
sér let i eredmények mennyisége, ami feltehetően közelebb visz bennünket
ezen uj tudományterületen általánosabb összefüggések felismeréséhez.

Számos más fémorganikus vegyület molekulakristályait tanulmányoztuk
laboratóriumunkban. A fenti, viszonylag egyszerű rendszerek bemutatásá-
val i l lusztrálni szerettük volna a rezgési spektroszkópia néhány lehető-
ségét a szilárdtestek kutatásában.
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3, KÍSÉRLETI RÉSZ

Az infravörös színképek nagyobb része Perkin-Elmer Model 225 rá-
csos spektrofotométerrel, néhány felvétel a Digilab FTS-14 infravörös
interferométerrel készült. A távoli infravörös színképeket 400-10 cm"
tartományban, Bristolban Grubb Parsons I.R.I.S., Budapesten Beckroan
FS-72O interferométerrel regisztráltuk, O,O1 és 0,04-0,06 mm-es fényosz-
tőval.

A Raman-szinképek a Coderg P.H.O. kettős, i l l . a Coderg T 800
hármas monokromátorral készültek, gerjesztő fényforrásként a Coherent
Radiation Laboratories Model 52 Kripton- ős Argon-ion lézerét használtuk.
Valamennyi mérésnél a hullámszám pontossága jobb volt, mint ±0,6 cm" .

A normálkoordináta-analizisre és az erSállandő számítására használt
módszereket és számítógépes programjainkat [41-43] közleményeinkben irtuk
le részletesebben. A számoláshoz használt kötéstávolság és intermolekulá-
ris atomtávolság a 6, táblázatban található.

6. táblázat

t •;

A SZÁMOLÁSHOZ HASZNÁLT KÖTÉSTAVOLSAG ÉS INTERHOLEKVLÁRIS

ATOMTAVOLSAG

Molekula

CH3BgCl

CH3«g3SCl

CD3BgCl

CH3HgBv

CD3HgBv

CH3HgX

CD3HgI

Kötéstdvoladg [34,44]

r(CHg)*

213,5

213,5

218,4

214,8

219,7

216,1

2S1,O

X>(HgX)

228,2

228, 2

228, 2

204,6

204,6

252,8

252,8

R(Hg...X)**

327

327

327

342

342

362

362

*Aa r(Cüg) kötéatávoleág metilaeopovtok tömegközéppontjának távoledgdt
jelenti, mely 7,4 pm-mel, ill. 12,3 pm-mel nagyobb a fém éa szénatom
közti ténylegee távolságnál CH3, ill. CD3 oeoport esetében

**A CH3HgCl kpiatdlyban mért R(Hg...X) intevmolekuldria atomtdvoledgot
[34] a bromid i l l . jodid esetében növeltük a klóratomhoz viezonyitott
van-der-Waaia-Bugarak különbségével [45]
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A szerző köszönetét fejezi ki Dr. P.L. Gogginnak (Bristoli Egyetem
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kísérleti részben nyújtott segítségéért.
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KIVONAT

Fémorganikus vegyületek s z é l e s körét v i zsgá l tuk infravörös, t á v o l i
infravörös é s Raman-spektroszkópiai módszerrel. A "szabad" molekulák
szerkezetének é s kötés i erőállandóinak tanulmányozása m e l l e t t kUlönös
figyelmet szenteltünk a molekulakristályok spektroszkópiai sa já tossága i-
nak. A b e l s ő és a rácsrezgések erőál landőit számítottuk a CH,HgX és CD,HgX

7 -—~_ •» ~—-—L_ -•*-
(x=Cl, Br vagy i ) molekulakristály esetében, a D 4 h tércsoport ré teges r
szerkezete alapján. A HgX nyújtási erőál landói lényegesen kisebbeknek,- a
HgC-éi k i s s é nagyobbaknak adódtak, mint az oldatok rezgési spektroszkó-
pia i adatai alapján s z á r í t o t t erőállandók; ennek oka a kristályrácsban
fe l l épő igen erős intramolekulárls kölcsönhatás.

PE3WME

aanexHe HH$paKpacm*e cneKTpH H cneKTpu KP MeTaruioopra-
coeflHHeHHft 6UHH IJJHPOKO loyneHU B Hameft jiaQopaTopHH. IIOMHMO K3y-

MOJieKyJinpHOtt CTpyKTypu H CHJioaoro noJiH "cBOöoaHux" MOJieKyji, cneun-
BHHMaBne 6uno yjqeJieHO KOJie6aTeJibHUM cneKTpaM MoneKyjiRpnux KPHCTan-

JIOB. CanoBoe nocTOHHHoe ann BHyTpeHHHX H KpHCTanjiHiecKHx KojieQaHHft 6bum
pacciHTaHbi pfin CH3HgX H CD3HgX (X = C l , Br HJIR I ) Ha ocHOBe D 4 n CHOHCTOR
cTpyKTypu. BajieKTHoe cujiOBoe nocTORHHoe a n s HgX OBH3H noJiyieHO 3Ha<iHTeJib-
HO HHKe SHa^ieHHR, nony<ieHHUx Ha 6aae KoneCaTejibHHX cneKTpOB pacTBopoB, HO
CRJIOBOR KO3$$HKHeHT XUIR HgC CBH3H HeMHOrO BblBle Tex 3HaMeHHH, BCJienCTCBHe

B

ABSTRACT Si

Infrared, far infrared and Raman spectra of organometallic compounds i
have been widely investigated. In addition to the molecular structure and" "
force field studies of "free" molecules a special attention was paid to /;'
the solid state spectroscopic behaviour. Force constants for the internal |4
vibrations and lattice vibrations of CH3Hgx and CD3HgX (X=C1, Br or I) |

were calculated on the basis of a D^h layer structure. The internal HgX ~t

stretching force constants are much lower than for these molecules in |
solution, but HgC stretching force constants are slightly higher, accord- '%
ing to the strong intermolecular interaction in the lattice. ;
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MAGIZOMEREK AKTIVÁCIÓS N Í V Ó E N E R G I Á J Á N A K MEGHATÁROZÁSA
y-HIKROSPEKTRUMOK KALIBRÁLÁSÁVAL
VERES ÁRPÁD* PAVLICSEK ISTVÁN

Az izomer állapottal rendelkező stabil atommagok gerjesztése révén
olyan nivötulajdonságok megismerésére i s lehetőség nyilhat, amelyre más
magspektroszkópiai módszerekkel mind ez ideig nem kaptunk választ. Az
egyes atommagok lehetséges gerjesztési nívói közül igen sokat a radioak-
tív bomlás közbenső állapotainak, valamint gerjesztett állapotú végmag-
jainak vizsgálata alcipján ismerünk. Sok nivóparamétert határoltak meg
Coulomb-gerjesztéssel, (ntn*Y) és más magreakció vizsgálatával i s .

A Y-sugarak rugailmatlan rezonanciaszóródásán alapuló vizsgálatok so-
rán a korábbiakban csupán az elektrongyorsitók fékezési sugárzásával vég-
zett mérés volt alkalmas aktivációs nivöenergia meghatározására. I t t je-
gyezzük meg, hogy az aktivációs jelző arra utal, hogy olyan, az izomer
állapot fe le t t elhelyezkedő gerjesztett nívóról van szó, amelyről van vé-
ges valószínűségű átmenet az izomer állapotba, és izomer aktivitást ész-
lelhetünk.

Az aktivációs nivöenergia fékezési sugárzással végzett mérése az
•

izomer aktivitás mértékében bekövetkezett ugrásszerű változáshoz volt
hozzárendelhető. .

A radioaktív sugárforrásokból nem ál l gyakorlatilag olyan finom so-
rozat rendelkezésre, hogy szigorúan monoton növekedő energiával lehessen
meghatározni az egyes nivőenergiákat, ezért a korábbiakban a közlemények
csak vagy küszöb alatt i , i l l e tve fe le t t i , vagy nagyobb intervallumba eső
nivóenergia-ártékekre utaltak.

A mikrospektrum-kalibrálási módszer két vagy több radioaktív sugár-
forrás felhasználásával azonban egyes esetekben az aktivációs nivöenergia
nagyobb pontosságú meghatározáshoz segíthet hozzá. A továbbiakban ennek
részletes ismertetésével foglalkozunk.
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2. AZ AKTIVÁCIÓS NIVÓENERGIA MÉRÉSI LEHETŐSÉGEI

A magmodellek finomításával megnőtt az érdeklődés a Y-átmenetl va-

lŐszinttség kísérleti meghatározása iránt. Ezt Coulomb-gerjesztéssel,

magvisszalökődéssel és rezonanciátluoreszcencia-módszerekkel vizsgálják.

A nivó energiájának meghatározása egyik fontos adat, és sokszor fölmerül,

hogy az elméletből következő energiaértékhez tudunk-e kísérletileg is

gerjeszthető nivót találni.

2.1 A NÍVÓENERGIA MÉRÉSE GYORSÍTÓVAL

Az aktivációs nivók energiájára vonatkozó első mérési adatokat az

elektrongyorsitók fékezési sugárzásával létrehozott magizomérek vizsgá-

lata kapcsán közölték [l-3], Az 2, táblázatban gyűjtöttük össze az iro-

dalomban található adatokat. Az aktivációs nivók száma mintegy 10 atom-

mag esetében alig haladja meg a 40-t, ami igen kevés, és sok esetben a

pontosságuk sem kielégitő, illetve a nivó létezésének a bizonytalansága

is igen nagy. Ez tűnik ki 1 1 1Cd, 1 1 3In és 1 1 5ln izomeraktivitásának az

1. ábrán látható változásából, amit a gyorsító elektronenergiájának függ-

vényében Booth és munkatársai [4] közöltek. A nivők energiáját ugyanis

csak extrapolációval és ennek megfelelően elég nagy hibával tudták meg-

állapítani. Ezek a vizsgálatok még Így is hasznos adatokat szolgáltathat-

nak az atommagszerkezet jobb megismeréséhez. Előnye továbbá e.mérési mód-

szernek, hogy a fékezési sugárzás energiájának növelésével az egyes akti-

vációs nivók könnyen szétválaszthatok. Ennél bonyolultabb a helyzet a ra-

2fpMeV

1. ábra
Aa In ée Cd izomérek gerjesztése a gyorsító berendezés

elektronenergiájának függvényében
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dioaktlv fotonforrásoknál, mivel ott több monoenergiás Y-vonal Is jelen
lehet a radioaktív bomlás gerjesztett állapotú végmagjában, és kibocsátá-
sa történhet egyidejűleg, ami a kiértékelést jóval bonyolultabbá teheti.

1. táblázat

; FőlEG GYORSÍTÓKKAL MEGHATÁROZOTT AKTIVÁCIÓS NXIVOENERGIA

[3,4,11]

Atommag

77Se
97Sr

103Rh
107Ag
109Ag

107,109Ag

121Cd
113ln
11 &'In
198Au
199ug

*al

0,76*

<1,22*

1,26

0,4 2*

0,41*

1,18

0,76*

1,01

0, 936*

1,22

<1,49*

Aktivációs

Ea2

1,12

1,22

1,59

0,78*

",68*

1,S9

1,12*

1,13

1,078

1,68

1,49

Ea3

1,19

1,88

1,95

0,95

0,86*

1,95

1,25

1,58

1,42

2,IS

1,61

nivóenergia {MeV)

Ea4

1,45

2,66

2,32

1,25

1,21

2,32

1.3

1,45

2,56

Ea5

2,76

1,325

1,48

2,76

1,57

2,97

Ea6

3,13

1,68

9,13

2,13

Ea7

2,63

Igen bizonytalan érték.

2.2 NÍVÓENERGIA MEGHATÁROZÁSA RADIOAKTÍV SUGÁRFORRÁS-SOROZATOKKAL

Ha izomeraktivitást észlelünk, a radioaktív y-sugárforrásokkal vég-

zett vizsgálatok alapján, első közelítésben, annyit mondhatunk, hogy lé-

tezik aktivációs nivó az alkalmazott sugárforrás legnagyobb monoenergiás

energiaértéke alatt. így például a 60Co-nal végzett kísérleteink során

az 1,17 és 1,33 MeV-es, 100%-os gyakorisággal előforduló y-kvantumok szó-

ródhatnak és hozhatnak létre rezonanciaabszorpció révén olyan gerjesztést,

amelyről van átmenet az izomer állapotba. Korábbi kísérleteink kapcsán 17

magizomér besugárzása után nyolc esetben kaptunk oly mértékű izomer akti-

vitást, hogy az első aktivációs nivó 1,33 MeV alatti létezését igazoltnak

tekinthettük. Egy-egy mag alkalmasan megválasztott y-sugárforrással tör-

ténő izomer i.ktlválása lehetőséget ad az egyes aktivációs nivók létezésé-
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nek kimutatására és más paramétereik meghatározására. Ennek megfelelően

készítettünk 4 6Sc (0,89 és 1,12 MeV) 6 0Co (1,17 és 1,33 MeV) 1 4 2Pr

(1,57 MeV) és 2 4Na (1,38 és 2,75 MeV) sugárforrás-sorozatokat, és meg-

vizsgáltunk számos maglzomért [5]. Az eredmény azonban csak arra vol£

alkalmas, hogy bizonyos energiaintervallumokban egyes Izomer magok ese-

tében, növekvő izoméraktivitásról győződhessünk meg, ami megmutatkozott

a primer y-kvantumokra vonatkoztatott növekvő hatáskeresztmetszetben Is. ,

Az aktivációs nívó energiájának pontosabb meghatározására a mérési mód-

szer azonban nem volt alkalmas. Egyes esetekben azt sem dönthettük el,•

hogy az adott energiaintervallumban egy vagy esetleg több aktivációs nivó

található-e. Választ kaptunk azonban arra; hogy a vizsgált mintegy 20

atommagnál négy esetben 1,12 MeV, 12 atommagnál 1,33 MeV és valamennyinél

2,75 MeV alatt található aktivációs nivó. A radioaktív sugárforrásokkal

végzett fenti és további [6-8] vizsgálatok alapján, valamint a fékezési

sugárzással is végzett mérések felhasználásával a 2. táblázatban szereplő -

aktivációs nivóenergia-értékek voltak becsülhetők. Látszik, hogy sok

esetben csak energiaintervallum, illetve küszöbérték volt megadható, il-

letve a gyorsítóval meghatározott egyes energiaértékeket fogadtuk el. >

A parciális nivőszélességben és az integrális hatáskeresztmetszet '

szóródásában a kísérleti körülmények hatása nyilvánul meg. Sok esetben a '

forrás elhelyezése és a target kiképzése nem volt megfelelő elegendően

pontos Compton-szóródási számításhoz. Az adatok bizonytalansága gyakran ^

csak nagyságrendi becslést tett lehetővé. Továbbá a más mérésekből ren- -.

delkezésre álló egyes adatok kísérleti hibája is esetenként elég nagy t;

volt. A pontosabb energiabecsléshez elő lehetne állítani az emiitett ra-

dioaktív sugárforrásokon kivül további monoenergiás y-forrásokat is. |;'

Mintegy 20-ra tehető azoknak a radioizotópoknak a száma, amelyek alkalma- :

sak lehetnének, zárt sugárforrásként, vagy reaktorhurokban előállítva, . •

izomeraktivációra. Ezeket a 3. táblázatban ismertetjük, és feltüntettük

az 1 MeV feletti y-vonalak energiáját, relatív intenzitását, valamint a J

sugárforrások fékezési Idejét és 10 1 3n cm~ 2s~ 1 neutronfluxusban előállít- jq

ható fajlagos aktivitásukat is. A táblázatból látható, hogy az aktivációs 1;

nlvóenergia pontos meghatározásához elegendően finom energiasorozat ezek- p

bői a sugárforrásokból nehezen állítható elő. Egy-egy konkrét energlaér- r:

ték létezésére lehet csupán ezeket a forrásokat felhasználni. A magasabb |(

energiatartományban egyrészt a gyorsnéutrónok szóratásával (n,n'v) |;

is kaphatunk olyan gerjesztett állapotokat, amelyek fotonforrásként is 1]

figyelembe vehetők. Ugyancsak monoenergiás forrás a neutronbefogást kisérő p

y-sugárzás az (n,y) reakció esetében is. A már emiitett lO 1 3n cm" 2s" 1 |

neutronfluxus esetén a reaktorzónától mintegy 5 m-re ez a y-fluxus 108 y í|

cm 2s" 1 értékű lehet például a vas 7,632 MeV-es y-vonalára. Miután mind a |

sugárforrással, mind a gyorsneutronokkal gerjesztett nivók, de a termikus I



2. táblázat

1

I.

Atommag

77Se
79B,

87Sv
10SRk
10?Ag
109Ag
nicd

1 1 3 Cd
113In
1 1 5 Xn
1 2 3 Te
12STe
13SBa
137Ba
187 Br
176Lu
179Bf
1B3W

1 9 1 ír
29SPt
197Au
1 9 \

A k t i

Energia
(MeV)

1,19

1,12

1,17-1,33

1,22

1,26

1,325

1,31

1,3

1,33

1,132

1,078

1,17-1,33

1,17-1,33

1,17-1,33

1,17-1,33

1,17-1,33

1,17-1,33

1,17-1,33

1,17-1,33

1,17-1,33

1,18*

1,22

1,17-1,33

V d a i 6 a n i v 6

PdrtieidliB nivÓBaéleaeég

9,3-18'10~Z

4-5,6'10~3

0,8-1,6'1O~2

1,6-2,4'10~3

l,14-8'10~2

2,7'10~2

3,S'1Ó~2

1,6-3,5'1O~Z

3,5'10~2

1,74-2,8'1O~2

2,7-6'10~2

0,844'10~3

3-6-10~2

O,77-1'1Ő~2

0,7-0,9'10~3

1-2-10~3

I'IO'4

Integrdlie
hatdakeveeat-

metezet
(W~2Sem2eV)

2,5-5,6

0,18

0,4

0,5-0,62

0,03-2,2

0,62

0,93

0,8-1,5

0,53

0,9-3

0,06

1,6.10~3

0,014

4'10~S

0,2

2'1O~2

l,8'10~3

0,SS-3

0,024-0,054

0,05-0,07

2,5-3'10~3

*A ozevzők dltcil mikvoapektrum kalibrdldai mődeaeppal meghatározott
energia.
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3. táblásat

GYAKORLATILAG ALKALMAZHATÓ, 1 MeV FELETTI y-EUERGIÁT KIBOCSÁTÓ

SUGÁRFORRÁSOK

1

Radio-

24,

38Cl

42,

46 So

56,Mg

59.

60
Co

65 Zn

72,
Ga

Ey

1,37
2,75

1,60

2,15

lt$2

1,12

1,45

1,81

2,12

1,10

1,29

1,17

1,33

1,11

1,05

1,23

1,27

1,47

1,60

1,68

1,9S

2,20

2,49

2,51

Retativ
inteh-
aitde

100

100

31

47

18

100

100

24

15

56

44

100

100

45

£

1

1

4

10

1

S

29

9

17

Felezési
U6

15 h

37,7 m

12,45 h

84 d

3,8 p

2,58 h

5, 27 a

245 d

14,1 h

Fajlagos aktivitde

1013n/om2/B
n. fluxua eeetén

P.3,3

2 .923

518

1 443

355,2

302,2*

11 100*

177,6

y-forvdo felhaea-
ndldei módja

Márt
áugáv-
fovrde

reaktor-
huvok
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3. táblázat folyta idea

Radio-
izotőp

*Br

110Agm

Ey
(MeV)

124 Sb

134 Ce

140 La

142 Pr

1SSEu

160 Tb

1,04
1,32
1,48

1,38
lt4B
1,52

1,2?
1,49
1,77
2,09

1,05
1,33
1,37
1,4S
1,70
2,09

1,04
1,17
1,37

1,6
2,54

1,5?

1,09

l.U
1,41

1,18

elativ
nten-
itde

17

26
S

14

S7
83
10

2
17

2
1
5
2

50
6

2
2,5
3,3

95
4

12
13
25

1,27

Felezési
ide

36 h

253 d

54 m

60 d

2,2 a

40,2 h

19,2 h

13 a

73 d

ajlagoB aktivitás
1013n/omS/e

n. fluxue eeétén
(GBq/g)

122,1

• 4 2 , 1

7 770

51,8

299,7*

355,2

481

5 550*

814

y-fovrde felhasz-
nálási módja

zárt
sugár-
forrás

reaktor-
hurok
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3. táblásat folytatása

í

' • (

Radio-
isotóp

182Ta

By
(.MeV)

1,00

1,12

1,19

1,22

1,23

1,25

1,29

lelativ
inten-
zitás

3
33
15
28
11

2
2

1

Felesééi
idS

115 d

Fajlagos aktivitás
1013n/om2/e

n. fluxus esetén
(OBq/g)

5i a*

y-forrda felhasz-
nálási módja •

zdvt
sugár -
fórráe

reaktor-
hurok

*1 éve a besugdraáa esetén

neutron befogásakor kibocsátott y-sugarak i s több, diszkrét energiájú so-
rozatot bocsáthatnak ki a kísérlet, i l letve a besugárzás alatt, a nivó-
energia meghatározására való felhasználásuk sok esetben igen körülményes
lehet.

Az egyes nivóparamé'cerek számítása során tapasztaltuk, hqgy az in-
tegrális hatáskeresztmetszet több sugárforrással végzett mérése szolgál-
tathat olyan információt, amely aktivációs nivóenergia meghatározásánál
felhasználható. A következőkben ezen módszerről és egy konkrét atommag, a

Pt 1,18 HeV-es aktivációs nivóenergiajának méréséről számolunk be.

2 . 3 . ENERGIAMÉRÉS RADIOAKTÍV SUGÁRFORRÁSOK HIKROSPEKTRUHÁNAK
KALIBRÁLÁSÁVAL

Az eddig leírtakból i s kiderül, hogy ez izomer aktiválási hatáske-
resztmetszetek, ha a sugárforrás primer ykvantumaira vonatkoztatjuk
őket, igen nagy különbségeket mutathatnak. Ennek legfőbb oka az, hogy a
különböző sugárforrások anyagában és a közbenső anyagokban a különböző
elektronsűrűség miatt a szabad elektronnak tekintett atomi elektronokon
végbemenő Compton-szórődás igen különböző. Ugyancsak szerepet játszik a
sugárforrások, közbenső anyagok és targetek mérete, anyagi összetétele,
valamint alakja. Az integrális hatáskeresztmetszet meghatározásánál
azonban ilyen eltéréssel nem kell számolni, mert éppen ezen adatok pon-
tos ismeretében tudjuk számolni az aktivációs nivó energiájához tartozó
1 eV tartományba szóródott Y-kvantumok számát. Ezt nevezzük a továbbiak-
ban mikrospektrumnak. Ha az adataink mind a kísérleti körülményekre,
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mind a szükséges és méréssel meghatározott értékekre nézve megbízhatóak,
akkor adott magtzomér aktivitási adataiból kapott integrális hatáskereszt-
metszetnek azonosnak kell lennie, ha különböző sugárforrásokkal határoz-
tuk is meg. Az aktivációs nivó rezonanciaabszorpciójához tartozó r Q par-
ciális nivószélesség és az integrális hatáskeresztmetszet között a Breit-
-Wigner-formula alapján fennáll az alábbi összefüggés:

2J +1 ,2
/a(E)c,E = 5 3 % ^- ro, (1)

3
ahol J. az aktivációs nivó, J az alapállapot spinje, \ az aktivációs ni-
vó energiájához tartozó hullámhossz.

Ez a nivószélesség, mint magfizikai adat, nem változhat adott ener-
giaintervallumon belül, ha különböző sugárforrással mértük is. A sugár-
forrás megválasztásánál ügyelni kell azonban rá, hogy lehetőleg csak egy
aktivációs nivót tartalmazó energiát kibocsátó forrást használjunk fel.
Több aktivációs nivó esetén bonyolultabb eljárást kell ugyanis alkalmaz-
nunk.

A besugárzás alapján a mért izomer aktiválásból a kísérleti integ-
rális hatáskeresztmetszetet ugy kapjuk meg, hogy az aktivációs nivóener-
gia értékére szóródott rezonanciaabszorpcióval befogódó, 1 eV tartomány-
ba eső If J kvantumokat szerepeltetjük a primer y-fluxus helyett, azaz

°int = agRlfals
 ( 2 )

ahol A az izomérmag tömegszáma, I az aktivitása, a az izotópösszetétel,
g a target súlya és S a telitési tényező.

Az f . érték az i primer monoenergiás Y-vonal energiájáról az akti-
vációs nivőra szóródott Y-kvantumok száma. Ennek értéke a sugárforrás,
közbenső anyag és target méretétől függ [9].

Fentiek ismeretében a mikrospektrum-kalibrációs módszerrel ugy ha-
tározzuk meg az energiát, hogy ismert magizomer aktivációs nivőenergiá-
jához két vagy több sugárforrással meghatározzuk az integrális hatáske-
resztmetszetet. Ha ezek a hibahatáron belül azonos értékűnek adódnak,
akkor kisérleti körülményeinket helyesen vettük számításba, és kalibrál-
tuk radioaktív sugárforrásaink mikrospektrumát egy adott meghatározott
energiaértékhez. Ezek után besugárzozzuk azt a mag izomért, amelynek ak-
tivációs nivóenergiáját nem ismerjük. A kapott hatáskeresztmetszeteket
több energiaértéknél meghatározzuk, és a hibahatáron belül egyező integ-
rális hatáskeresztmetszethez tartozó energia szolgáltatja a helyes ada-
tot. Ennek szemléltetésére a következőkben bemutatjuk az eljárást a pla-
tina-195 atommag aktivációs nivóenergiájának meghatározásán.

1 4 3 ' %



3 . KÍSÉRLETI KÖRÜLMÉNYEK

1

A besugárzáshoz radioaktív 6OCo és 1 8 2Ta sugárforrást használtunk.
A mikrospektrum kalibrálását indium targettel végeztük. Az In energia-
nivő-diagramja (2. dtova) igen jól ismert, és többen meghatározták az
1,078 MeV-es aktivációs nivőhoz tartozó integrális hatáskeresztinetszetet
is.

Esetünkben az indium targetet ko-
!5a

11078 5/2

934
864
829

7/2 +

1/2 *
3/2 +

597 3/2

336 1/2 ~

2. ábra
Az 11SIn nivó eémdja

rong alakú, 2Ox2O mm átmérSjü 6 0 Co su-
gárforrással, majd négy 40x20 0 mm,

1 RP
henger alakú . Ta sugárforrással, a

3. ábva szerinti elhelyezésben sugároz-

tuk be. A 1 8 2Ta sugárforrásnál a 1,078

MeV-re szóródott energiakvantumok szá-

mának meghatározása elég bonyolult

volt, egyrészt, mert a 22,2 TBq (4x150

Ci) aktivitású sugárforrás előállításá-

hoz használt 0,3 mm vastag tantál fém-

lapocskákat 0,7 mm-es aluminium gyűrűk-

kel választottuk el, hogy a reaktorban

végzett aktiválás eredményeképpen a
l 8 2Ta radioaktív izotóp egyenletesebben

képződjék. Miután az izoméraktiválást a
1 8 2Ta Y-sugárforrásokkal a reaktor forró fülkéjében végeztük, a védelem
faláról történS visszaszórődás nem volt számottevő, i l le tve gyakorlatilag
nem növelte az aktivációs nivóra szóródó Y-kvantumok számát, ezért a szórt

target

aluminium körgyűrű'

tantál fém lapocskák

aluminium sugárforrástok

3. ábra
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kvantumokat csak a sugárforrás anyagárat a közbenső anyagra és a targetra
számoltuk ki, az alábbi képlettel:

í

"•ói 'nol e

a l 4u[d2+(z-h)2]

(u2i-u'2)y'')
(3)

•f-u^
2 21/2

ahol y = .Lá +(a-h) ]—£,. r a sugárforrás sugara; d a sugárforrás és a

target közötti, z a sugárforrás adott pontjához, h pedig a target tengely

menti magasságához tartozó távolság; A<Pel a szabad elektronon történő

Compton-szóródás differenciális hatáskeresztmetszete, f a i az i-edik pri-

mer Y-sugárzás aktivitásegységre vonatkozó hozama; I a target vastagsága;

y' a közbenső anyag vastagsága; n Q l, n Q 2 és n Q 4 a sugárforrás, a közbenső

anyag és a target cm -kénti elektronsűrűsége, a \x-k pedig ugyanezen anya-

gok primer ykvantumához tartozó abszorpciós együtthatók, mig a u'^ és

u'- az aktivációs nivóenergia atomi abszorpciós együtthatói a forrásban

és a közbenső anyagban.
182

A Ta sugárforrásnál számoláshoz felhasznált adatokat a 4. táblá-
sat tartalmazza.

4. táblázat

Sugdrforrdo: 182Ta. Target: 11SInm Ey = 1,078

= 1,0354

= 0,2 573

1.

2.

3.

4.

5.

6.

E

(MeV)

1,12

1,19

1,22

2,23

2,25

2,29

fai

{y/B/a)

l,22.1010

0,56.1010

1,04.1010

0,41.1010

0,07.1010

0,07.1010

. " -

(cm )

l,999.10-31

1,731.10~31

1,63S.1O~31

2,ffO5.2O~32

l,547.1O~31

1,442.10~31

Ta

(-T2)

1,0146

0,978

0,963

0,957

0,947

0,926

At

{cnT1)

0,1566

0,1535

0,1521

0,152

0,1508

0,1493

In

(cm )

0,52 20

0,5032

0,5000

0,400

0,497

0,49 2

fai

<T/.r)

66,7387

26,3171

46,0271

17,7909

2,9214

2,7112
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1

a) Mikrospektrum kalibrálása

Az izomer aktivitásból mind a Co-nal, mind a 2Ta-vel kapott in-
tegrális hatáskeresztmetszet a hibahatáron belül, több mérésen keresztül,
. megegyezett és értékük

J int (2,3-2,5) 1O~25 cm2eV

között volt . Ez azt je lentette, hogy a két sugárforrás adott elrendezése
esetében az 1,078 MeV energiára szóródott y-kvantumok számát helyesen
határoztuk meg. Erre az adott pontra tehát a két sugárforrás mikrospekt"
rurnát kalibráltuk. Ez az érték megegyezik több szerző [8,10,11] által az
1 1 5 I n l,O78 MeV-es aktivációs nívójára meghatározott adatokkal i s .

b) l 9 5 P t aktivációs nivóenergiájának meghatározása

Az előző pontban végzett kalibráció után platina fém targetet sugá-
roztunk be, mind °Co, mind Ta sugárforrással. A (3) képlettel, vala-
mint a 4. táblázatban levő adatokkal kiszámoltuk a különböző energiaér-
tékekhez tartozó integrális hatáskeresztmetszetet, amelynek változását a
4. dbvdn láthatjuk. Az ábrából világosan kiolvasható, hogy az integrális
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I

hatáskeresztmetszet értékei csupán az 1,17-1,19 MeV-es intervallumban

egyeznek meg a hibahatáron belül. Ennek alapján az aktivációs nivó érté-

két 1,18 ± 0,01 MeV-re becsüljük. Kiszámoltuk az ezen értékhez tartozó
ro é s rn» P a r c i á l i s nivószélességet is, l,74.1O~3, illetve 0,694.1O~3 eV-

nak adódott. Eredményeinkről az 1977. március 22-25. között Taskentben

tartott magspektroszkópiai konferencián számoltunk be [12].

összefoglalva megállapíthatjuk, hogy a mikrospektrum-kalibrálási

módszer kiválóan alkalmas aktivációs nivóenergia meghatározására. Az

adott esetben a Ft atommag olyan gerjesztett nívója vált számunkra

ismertté, amelyet még eddig semmilyen módszerrel nem mutattak ki kísér-

leti utón. A Nuclear Data Sheets 1978. áprilisi számában szerepelnek a

*5Pt mag adatai között neutron pickup méréssel kapott gerjesztési nivó-

sorozatok. Smith és munkatársai méréseiből [1*3] ., Ezek közül az egyik

nivóenergiájára 1189 ± 6 keV-t határoztak meg, ami igen jól egyezik az

általunk mért 1180 ± 10 keV-s értékkel.

A módszer esetleg több, elméletileg is érdekesnek számító esetben

is használhatónak tűnik.
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KIVONAT
Kalibrált sugárforrásokkal sugároztuk be az ismeretlen aktivációs

nivőenergiáju magizomért. A különféle források különféle energiáinál ki-
számoltuk az integrális hatáskeresztmetszetet, és az igy kapott értékek
hibahatáron belüli megegyezéséből kaptuk meg az aktivációs nivőenergiát.
Á módszerrel a 1 9 5 Pt atommag eddig ismeretlen 1180+10 keV-es aktivációs
nivóját határoztuk meg. . t---

1

PE3WME

- . . .
HflepHue HaoMepu c HeHasecTHbiMH aKTHBauHOHHUMH YPOBHHMH ŐEUIH

KanHöpoBaHHUMH HCTOMHHKaMH. HHTerpaJibHoe ceMeHHe seAcTBHH CtuiH
npH pasHux 3HepvHHX H aHeprHH ypoBHH aKTHBaaHH 6una nonytieHa HS coBnane-
aaa c TOHHOCTbw rpaHHU norpeniHocTeft SHa^eHHA 3HeprHH. MeTOAOM tSbiii gnpe-

eH HeHSBecTtraft «o CHX nop ypoBBHb aKTHsauHH 1180±10 KSB Hflpa 1 9 5 P t .«o CHX nop ypoBBHb aKTHsauHH 1180±10 KSB Hflpa 1 9 5Pt.

ABSTRACT

Nuclear isomers with unknown activation level were irradiated by
calibrated radioactive sources. The integral cross sections were calcu-
lated for different energies of the sources. The activation energy was
given by values coinciding with each other within the limits of error.
The method made the determination of the unknown level of 1180+10 keV of
195

Pt nucleus possible.
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RÉZÉRCEK. DÜSÍTMÁNYOK RÉZTARTALHANAK MERESE
RÖNTGENFLUORESZCENS MÓDSZERREL
KIRALX JÓZSEF

1 . BEVEZETÉS

A hazai ásványvagyon gazdaságos kiaknázásához modern, nagy tel jesí-

tőképességű elem analitikai módszerekre is szükség van. E módszerek kö-

zül számos, igen előnyös vonás., miatt kitűnik a röntgenemissziós kémiai

analízis, amely gyors helyszíni mérést tesz lehetővé, és felhasználható

on-line folyamatvezérlő rendszerben i s . A röntgenemissziós kémiai elem-

analizis azon alapszik, hogy a vizsgálandó minta atomjait röngen, Y~F

vagy töltöttrészecske-sugárzással gerjesztjük, és a keletkező karakte-

V risztikus röntgensugárzást megfelelő energiafelbontásu érzékelővel detek-

táljuk. Amennyiben a minta gerjesztésére röntgen vagy -y-sugárzást haszná-

lunk, röntgenfluoreszcencia-analizisről beszélünk.

A keletkező karakterisztikus röntgenfotonok energiája a rendszámra,

az adott energiájú fotonok intenzitása pedig az elem koncentrációjára

"" jellemző. így a mintában levő elemek azonosíthatók, koncentrációjuk egy-
: : idejilleg, a kémiai állapottól függetlenül meghatározható.

A jő energiafelbontó-képességü félvezető és proporcionális detekto-

rok és a modern elektronikai elemek megjelenésével, valamint az izotóp-

i gerjesztés alkalmazásával a röntgenfluoreszcenciás módszer ipari körül-

mények között is egyre szélesebb körben alkalmazhatóvá vált.

A módszer pontosságát és a kimutatható minimális anyagmennyiséget a

minták egyedi sajátságai, a mátrix-, a belső gerjesztés és a részecske-

méret, a gerjesztési-detektálás! körülmények, valamint a méréssel, mérő-
: berendezéssel szemben támasztott egyéb követelmények határozzák meg,

ezért a konkrét röntgenfluoreszcenciás elemzési módszert a feladatnak

megfelelően, egyedileg kell kidolgozni. Az alábbiakban az ércbányászat,

ércelőkészités területén való alkalmazással foglalkozunk, különös tekin-

tettel a recski mélyszinti rézércfeltárásra. 4

A rézércben általában előforduló fő fémkomponens a vas, réz, cink , |

és az ólom. A vas kb. 10%, a réz kb. 1%, a cink és az ólom kb. 0,1% meny- 'ií

nyiségben fordul elő. Elemzésre, elsősorban a réz- és vastartalom mégha- J|

tarozására, a bányában és az ércelőkészité^i technológia kritikus pont- #P
: jain van szükség. A mérést többnyire porszerU mintaanyagon kell elvégezni. f l |
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A minta, a forrás és a detektor általánosan használt elrendezéséről

készített vázlatos rajz az 2. ábrán látható.

minta

gyürü ala-
kú sugárforrás

detektor

1. ábra
A mintat a forrás ée a detektor elrendezése

2. A MINTAVÉTELEZÉS, MlNTAELÖKÉSZlTES

A gerjesztő sugárzás, valamint a mintából kiváltott karakteriszti-
kus röntgensugárzás kis áthatolóképessége miatt a módszer mélységérzé-
kenysége kicsi. Például rézérc esetén csak a minta 200-300 um vastagságú
rétegének elemösszetételéről kaphatunk információt. A mintában levő ele-
mek vonalainak intenzitását befolyásolja a szemcseméret és a minta tö-
mörsége i s . A mérhető intenzitás nagymértékben függ a gerjesztési, de-
tektálás! körülményektől. Az egyik legsúlyosabb kérdés az, hogy az igen
kis térfogatú minta mennyire reprezentálja az anyag egészét (természete-
sen ez a mintavételezési probléma bármely más elemzési módszernél is
fennáll).

Közvetlenül a vágatfalon fégzett mérésnél a mérés pontossága, rep-
rodukálhatósága érdekében gondoskodni kell a mérési geometria reprodu-
kálhatóságáról i s . A módszer kis mélységérzékenysége miatt a felület fi-
nomságával szemben is komoly követelmények vannak. A gyakorlatban az lát-
szik járható útnak, hogy a vizsgálandó anyagból nagyobb mennyiséget a
helyszínen célgépen elporitsunk, homogenizáljunk és ebből a vizsgálandó
anyagot már kielégítő pontossággal reprezentáló anyagból vett, azonos
szemcseméretü mintákon végezzünk mérést.

A bányából kikerült érc előkészítése során a technológiai sor vége
felé haladva a mintavételezéssel kapcsolatos probléma egyre kisebb, a
részecskeméret hatásával azonban mindenütt számolni kell.

A fluoreszcens intenzitás szemcseméretfüggése egyrészt abból adódik,
hogy a minta különböző szemcseméret-frakcióinak kémiai összetétele élté-

1

1
'01i

15O



1

ro, másrészt az úgynevezett "részecskeméret-hatás" befolyásolja az in-

tenzitást. A sssemcseméretnek az intenzitásra gyakorolt hatását kísérle-

tileg megvizsgáltuk. Szitasorozattal szétválasztottuk az 56 um alatt i , az

56 um és 100 um közé, a 100 és 200 um közé eső és a 200 um-nál nagyobb

méreti! szemcséket őlom-cink érc. i l letve rézérc mintákon. A mintákon vég-

zett méréseink szerint a mérhető fluoreszcens intenzitás számottevően

függ a szemcsemérettől. Pl. az 56 um-nál kisebb szemcseméretU mintán vég-

zett mérés eredményéhez viszonyítva, a 100 ura és 200 um közé eső szemcse-

méretű mintáknál mért intenzitás 10-30%-kal kisebb, az elemtől és attól

függően, hogy réz vagy ólom-cink ércről van-e szó.

Poralaku mintán végzett mérés esetén, amint az előzőekből megálla-

pítható, csak ugy lehet a megfelelő pontosságot, a mérés reprodukálható-

ságát biztosítani, ha gondoskodunk arról, hogy a mérést mindig közel

azonos szemcseméretü mintán végezziik.

Az ércfeldolgozási technológiában a zagy, fluidum elemzését i s cél-

szerű porszerü mintaanyag elemzésére visszavezetni. Ennek több oka van.

Egyrészt a részecskeméret-hatás, amely zagynál i s ugyanolyan mértékben

, ' jelentkezik, mint poralaku mintáknál, másrészt nem reprodukálható a zagy-

! sűrűség, aminek hatását nehéz korrekcióba venni. Az elemzési idővel szem-

•{y\ ben támasztott, követelmények általában lehetővé teszik azt, hogy a ki-

; - vett, kis mennyiségű zagymintát célberendezésen gyorsan beszáritsuk,

V esetleg poritsuk, és a kivánt szemcseméret-frakción végezzük el a mérést.

Poralaku ércminta méréséhez nagy tisztaságú alumíniumból készitet-

1 tünk mintatartókat. A mintatartó ablaka 10 um-es Mylar fólia. Az egy mé-

réshez szükséges mintaanyag térfogata 0,5 cm . Reprodukálható mérési -

'"<'• eredményt akkor kaptunk, ha az azonos szemcseméretü mintaanyagot vagy

külön tömörítés nélkül vittük be a mintatartóba ugy, hogy a tel jes tér-

: fogatot egyenletesen kitöltse, vagy először azonos ideig azonos nyomáson

i tartva sajtoltuk, tablettákat készítettünk, és ezt helyeztük a mintatar-

•-.. tóba.

3 . A MINTA GERJESZTÉSE

A gerjesztéssel, a gerjesztő sugárforrás megválasztásának szempont-

jaival i t t részletesen nem foglalkozunk. A rézércben előforduló elemek

K-héjon, i l letve, az ólomnál, L-héjon történő gerjesztése jó hatásfokkal

megoldható 109Cd Izotóppal, (az Ag 22,1 keV-es K vonala), 241Am izotóp-

pal (a Np 14-21 keV-es L vonalai és 26,4 és 59,6 keV y-vonalai) vagy
2 3 8Pu izotóppal (a-sugárzás és 12-17 keV OL vonalai). Az amenlcium for-

rásnál zavar, hogy a mintáról visszaszórt, 59,6 keV-es vfotonok a de-

tektor anyagát alkotó atomok elektronjain Compton-szóródással a 0-11,4

keV-es spektrumtartomanban háttérszint-növekedést hoznak létre. Mivel a
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vizsgálandó eleinek vonalai éppen ebbe az energlatartományba esnekf ezek
a vonalak ráülnek erre a háttérszintre. Ez különösen kis koncentrációnál
nehezíti meg a spektrum kiértékelését, rontja le a mérés pontosságát. Éz
az un. Compton-tartomány Cd izotóppal végzett gerjesztéskor a 0-1,5
keV-es tartományba esik, tehát az Fe, Cu, Zn, Pb vonalának mérésénél nem
zavar.

gerjesztő forrás
2 «

'•3

A
L_I LA} t t

FeK« Kp CuK* LJ£& I Pbl*,
ZnK* Kp

2. ábra
241,

energiahitelesito
spektrum

109 rRézércmintdrdl Am ée Cd i&otdpoe
gerjeBatéeeel felvett spektrum

A 2. ábrán résére mintáról 241Am és 109Cd izotóppal végzett ger-
jesztésse l fe lvet t spektrumokat láthatunk. A méréshez Canberra 7313 t i -
pusu, hűtött Si/Li félvezető detektort és KFKI ICA-70 tipusu sokcsator-
nás analizátort használtunk. Amint az a spektrumból i s megállapítható,
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a kadmiununal végzett gerjesztésnél lényegesen kisebb a zavaró háttér-

szint. (Ennek az Izotópnak Is van kis Intenzitású, 88 keV-es Y vonala).

Néhány százaléknál nagyobb koncentrációnál az aroerlclum Izotóppal tör-

ténő gerjesztésnél jelentkező zavaró háttérszínt a mérendő elemből szár-

mazó Intenzitáshoz viszonyítva már kicsi, ennek ellenére célszerű minden

esetben a "hátteret" a vizsgálandó elemet nem tartalmazó ércmodeHanyag

segítségével megirérni vagy a háttérszint-korrekciót valami más módon el-

végezni. A háttérszint-korrekcióhoz szükséges mérés a modellanyag nélkül

is, az elem vonalának mérésével egyidejűleg elvégezhető, ha a mintáról

az 59,6 keV-es gerjesztő sugárzásból koherensen és inkoherensen vissza-

szórt sugárzás "fotocsucsa" alatti területet mérjük. A "fotocsucs" és a

Compton-tartomány intenzitásának aránya ugyanis, rögzített gerjesztési

és detektálás! körülmények között csak a detektor anyagától függ.

Az americium sugárforrás mellett szól az, hogy felezési ideje 458

év, szemben a kadmium izotóp 1,3 éves felezési idejével.

4. A FLUORESZCENS SUGÁRZÁS DETEKTÁLÁSA

A 3. ábrán a mérendő elemekről különböző energiafelbontással fel-

vett spektrumokat láthatjuk. Felvételükhöz az előzőekben emiitett készü-

léket és gerjesztő forrásként 185 MBq (5 mCi) 1 0 9Cd izotópot használtunk.

A rendszer energiafelbontása (FWHM) a vas K a vonalára, a rendszer

paramétereinek optimális beállítása esetén, 15O eV. Az energiafelbontást

a detektorra az előerősítő TEST-bemenetén keresztül csatolt zajfeszültség

változtatásával állítottuk be. A 4. ábrán ugyanez a spektrum látható

Centronic gyártmányú, Px 130e tipusu, proporcionális detektorral felvéve.

A gerjesztő forrás ebben az esetben is 185 MBq (5 mCi) l 0 9Cd. E mérések-

hez saját épitésü töltésérzékeny előerősítőt használtunk, k rendszer ener-

giaf elbontása a vas K vonalára 1,1 keV.

Amint a spektrumokról is leolvasható, kb. 600 eV-es felbontásnál a

réz és a cink vonalai, kb. 1 keV-es felbontásnál a vas és a réz, a réz és

a cink Ka, valamint a cink K a és az ólom L a vonalai már .nem választhatók

szét teljesen. A felbontástól függően más és más az elemek vonalainak U

egy- vagy néhány csatornás analizátorral történő mérésekor használható

csatorna helye és szélessége. A 300 eV-nál jobb felbontású Si(Li) detek-

torral a mérés a vizsgálandó elemekre vonatkozóan szelektív. Sok esetben

proporcionális detektorral is elvégezhető a mérés. Proporcionális vagy :§

szcintillációs detektort tartalmazó mérőfejjel a közeli vonalak intenzi- ;|

tása csak szűrő, kiegyenlített szürőpár alkalmazásával mérhető kellő ;||

szelektivitással.
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.. energiafelbontás:
" " " 150 eV

ÍML. 300 eV

600 eV

ZnK,

3. dbva
Fe, Cut In, Pb elemekvSl különböző? energia felbontás mellett felvett

Bpektrum
GepjetsztéF fovváe 109Cd, 185 MBq (5 MCi)

Egyszerű szüro alkalmazható például rézércdusitmány mintáinál, ahol
a mintában csak vas és réz van nagy mennyiségben. A minta röntgenfluo-
reszcenciás spektrumából a vas vonalát krómból készített szűrővel szűr-
hetjük ki. A króm K-abszorpciós éle közvetlenül a vas K vonala alatt
van. Hivel az abszorpciós éltől nagyobb energia felé haladva az abszorp-
ciós együttható értéke gyorsan lecsökken, igy a szürShatás nagyobb ener-
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4. ábra
Fet Cu, Zn, Pb elemekről proporaiondlie detektorral felvett

apektrum
Gerjeeatt forrde: 109Cd 18S MBq S mCi

i d l i FWHM 19%j f
Datetor: proporciond,lie s 19%

II U
a szuro
anyagá-
nak vo-
nala

merendő
vonal

gerjesztés: l 0 9 Cd, 185 MBq
(5 mCi)

detektor: Canberra 7313 Si(Li)

mérési Idő:

2-10£

CuKK

6. dbra
Rézávadueitmdny-mintdrdl krómézürffvet

éo ettlpff nélkül felvett apektrum
Gerjaoatéa: 109Cd. 18S MBq (fi mCi)
Detektor: Canberra 7313 Si(Li)
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'.'.: giánál i s csak az abszorpciós él közvetlen közelében érvényesül. Az
• 5. ábrán egy rézérc dusitmányról krómszürővel és szűrő nélkül felvett

spektrumot láthatunk. A mintából kilépő vas én réz fluoreszcens intenzi-
•i tása közel egyenlő, amint ez a szűrő nélkül f e l v e t t spektrumról látható.

A szűrővel f e l v e t t spektrumban a réz és a vas vonala intenzitásának ará-
/ nya több mint t í z s z e r akkora, de a rézvonal in tenz i tása abszo lút értékben
,. több mint egy nagyságrenddel lecsökkenti é s a spektrumban megjelenik a
" króm karakter iszt ikus vonala i s .
'.. •. Az ércbányászatban, érce lökész i tésben alkalmazott röntgenfluoresz-r

cenciáa mérőrendszereknél a szűrő, szürőpár alkalmazásának nagy j e lentő-
sége van, mivel r i tkán van lehetőség nagy' felbontóképességű, hűtött f é l -
vezető detektoros mérőrendszer alkalmazására.

i 5. MÉRÉSI EREDMÉNYEK

?K A rézércek modellezésére rézaddicióval kvarchomokból mintasorozatot
kész í tet tünk. A különböző réztartalmú mintákról f e l v e t t spektrumok a
6. ábrán láthatók. A ?. ábrán a réz Ko~csucsa a l a t t i t e r ü l e t e t Sbrázol-

'}> , tuk, a minta réztartalmának függvényében. Az ércekben előforduld rézkon-
';. centrációnál a f luoreszcens i n t e n z i t á s é s koncentráció összefüggését l i -
$i neárisnak találtuk.
i V l A rézércek számottevő mennyiségben tartalmaznak vasat. Ez mátrixef-
is fektus révén befolyásolja a mérhető rézvonal intenzitását. A cink- és az
I ólomtartalom hatása ebből a szempontból, a viszonylag kis koncentráció
Ü miatt, elhanyagolható.
I; Számítás, i l letve modellanyagokon és kémiailag elemzett ércmintákon
|.;, végzett méréseink során a rézércek réz- és vastartalma, valamint a meg-
v felelő fluoreszcens intenzitás között a következő közelítő összefüggést

vezettük le:

cCu T j 1 + b + I p e (1-B) f

°Pe " XPe b + I F e (1-B)

A konstansok értéke függ a gerjesztési és detektálási körülmények-
től, a minta egyéb komponenseitől; modellanyagokon végzett méréssel kí-
sérletileg is meghatározhatók. Az 1. táblázatban a különböző vas- és réz-
tar talmu modellanyagokon mért intenzitást és a megadott paraméterek alap-
ján számított koncentrációt tüntettük fel . A 8. ábrán 0,5% rezet és kü-
lönböző mennyiségű vasat tartalmazó modellanyagról felvett spektrumok, a
9. ábrán a rézintenzitás mért és számított értékei láthatók.
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Gerjesztő forrás: 1 0 9Cd, 185 MBq (5 mCi)
Detektor: Canberra 7313 Si(li)
Heresi idö: 500 s

réztartalom:

3.33Í

1,5*

I- .u. .A-. 0,9%

0,6%

L_J
S.

Különböző réz tartalmú mintákról felvett epektvum



x1Q3csúcs alatti terület
10-

9-

8-

7-

6-

5-

4-

3-

2-

1-

2)5 CuV.

7. ábra
A Cu Ka oeuoea alatti terület a

minta rés tartalmának függvényében

1. tdbldzat

A minta
BovBzdma

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

Koncentráció (%)

c
Ae=+0,02

2
2

2

2

2 ,5

2 ,5
2 ,5

2 , 5
0 ,5

0

c
Ac=±0,05

5
10

IS

20

S

10

IS

20

0

0,5

Mért intenzitás
t = 100 8

3 568
3 0S7
2 595
2 211
5 205
4 589
3 916
3 467
2 075

lFe

S 171
10 449
15 313
19 912

5 365
10 255
15 143
20 144

S36

Számított
koncentráció (%)

CCu

1,03
1,03
1,00
0,96
2,52
2,54
2,52
2,52
0,50
0

CFe

4,92
10,11
15,07
19,91

5,20
9,82

14,89
20,15

0

0,50

A azámitáaoknál haaanált konstansok értéke:
a = 4 ISO
b s 1 070

1-B =
A-I =

- 0,0035
0,04
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Gerjesztő forrás:
1 C 9Cd, 185 HBq (5 mCi)

Detektor: Canberra 7313 Si(Li)
Mérési idb: 1000 s

a minta vastartalma:
15%

10%

A
FeKge Kp CuK« Kfr

8. ábra , , :

0,5% reset és különböző mennyiségű vasat tartalmazó mintákról felvett spektrum



10-

X103

1

+ számított

mért
érték

15 Fe% 20

9. dbva
A Cu K oouaaa alatti terület a minta vaatartalma

a függvényében

Cu K csúcsa alatt i terület
t = 100 s 1 0 q

gerj. forr.: lusCd, 185 MBq (5 mCi)

5- e mért

+ számított
érték

10 15

10. dbva

20 25 Cu*/. 30

A Cu K cBuaea alatti terület a réztavtalom
a függvényében
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Amint a táblázatban közölt adatokból és a 9. dbrdről i s megállapítható,
a két komponens egymásra való hatását az összefüggések kielégítő pontos-
sággal leírják.

Rézércdusltmánynál, ahol már nem hanyagolható el a réztartalomnak a
mátrixra gyakorolt hatása sem, csak olyan összefüggések adnak a kísérlet-
tel kielégítően egyező eredményt, amelyik ezt a hatást Is figyelembe
veszi.

A 10, dbrdn kvarchomokbői készített rézércdusitmány modellanyagain
végzett mérés és számítás eredményét tüntettük fe l .

Különböző modellanyagokon és előzetesen kémiailag elemzett ércmin-
tákon végzett méréseink tanúsága szerint, rögzített gerjesztési-detektá-
lási körülmények között a két fő komponens, a réz és a vas vonalainak
intenzitását mérve, a kérdéses koncentráció nem tul bonyolult összefüg-
géssel kiszámolható.

Célfeladatok, például rézércek, dusitmányok vagy adott tipusu ötvö-
zetek ipari körülmények között történő elemzésekor szinte követelmény,
hogy ezeket a számításokat maga a mérőműszer végezze el, és közvetlenül
a mérni kívánt elemek koncentrációját jelezze ki. Ezért fejlesztettünk ki
olyan 8-csatornás számláló-kiértékelő egységet, amellyel az előbbi köve-
telménynek általában eleget lehet tenni.

A 32. ábrán ennek az egységnek a funkcionális felépítése látható.

óra kijelző
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172lépéses
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11. ábra

Nyolaasatornás számláló és kiértékelő egység
funkcionális felépítése
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Az egység a differenciál-diszkriminátorokról (DD) jövő Impulzusokat

8 független csatornán képes fogadni, megszámolni. A műveletvégző alap-

utasitás-készletét, programozását tekintve megegyezik a Híradástechnika

KTSz PTK-lO72-es tipusu zsebszámológépével. A számláló regiszterek és a

: kívülről sorosan tölthető adatregiszterek többletutasitással cimezhetők,
1 tartalmuk kiolvasható. A vezérlő a mérési idő letelte után lezárja a

számláló regiszterek bemenetét, lefuttatja a kiválasztott kiértékelő

••. • programot, a számítás eredményét megjeleníti, vagy több számított para-

fa méter esetén, a munkaregiszterekben eltett:paramétereket sorban egymás•

? után megjeleníti. Á megépített berendezés négy, eredménytől függő, prog-

ú ramozható vezérlő jelet is szolgáltathat. Nyolcféle (beégetett) kiérté-

• kelő program kapcsolható. Ha a berendezést célmUszerbe építjük, nem szük-

i .leges, hogy klaviatúrát tartalmazzon.

A munkában való részvételért köszönet illeti a Méréstechnikai Csoport

röntgenfluoreszcenciáp témán dolgozó tagjait és Károly Zsigmond villamos-

mérnököt.
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KIVONAT

A hazai réz-, ólom- és cinkércek feldolgozása során felmerülő fém-
analitikai vizsgálatokhoz gyors, helyszíni eredményt adó, a röntgenfluo-
reszcencia elve alapján működő, ipari célkészüléket és mérési eljárást
dolgoztunk ki. Foglalkozunk a röntgenfluoreszcenciás módszer e területen
való alkalmazása során'felvetődő kérdésekkel. Ismertetjük a mátrixhatást
is korrigáló mérési eljárást, a nyolccsatornás, programozható röntgen-
flureszcencia-analizátor számláló és kiértékelő egységének felépítését
és működését.

1

PE3Í0ME

BUTIM BbipaeoTaHta 6bicTpopa6oTaK>mHtt, npoMbmmeHHbifl peHTreHOtfcnyopecueHT -
HUH npH6op, naranpiK aaHHue Ha MecTe H MeTon H3MepeuHH pj\n MeTairno-aHanHTH-

HcnuTaHHfl npn o6pa6oTKe OTe^ecTBeHHUx pyn MeflH, onoBa H UHHKa. 3a-
npoöJieMU, CBHaaHHue c npHMeHeHHeM MeTOjja, a Tanwe Me TOJJ »3MepeHHH

MaxpmiHoro 3(J><J>eKTa f KOHCTpyKUHR H paCoTa ea«HHii cweTMHKa H
npaBKH BOCfaMHKaHanbHoro nporpaMMHpyeMoro peHTreHoO/iyopecueHTHoro
Topa.

ABSTRACT

An industrial, quick and on site X-rayrfluorescence instrument and ,K
method was developed for the analysis of metallic content in Hungarian 4
copper, lead and tin minerals. Problems connected with the use of the 5
method in this field, the measurement method correcting matrix effect, 5
the construction and operation of the counting and evaluating unit of 1
the eight-channel programmed XRF analyzer are discussed. I'M
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SZILÁRDTEST-DOZIMETRIAI ALKALMAZÁSOK: TERMOLUMINESZCENS
KORMEGHATÁROZÁS, TERMOÁRAM-DOZIMETRIA
BENKS LÁZÁR, BIRÖ TAMÁS, LŐRINCZ ANDRÁS, PÁTKAI GXÖRG3

';-'._ 1. BEVEZETÉS

: ' Az elmúlt évtizedekben sokféle anyagot és f iz ikai , kémiai jelensé-
get vizsgáltak meg abból a szempontból, hogy alkalmasak lehetnek-e ioni-

•'{ , záló sugárzás dózisának meghatározására. Az immár hagyományos gázionizá-
, : ciós és fotoemulziós (film) módszer mellett ujabban a gyakorlatban is

- mindinkább tért nyer a termolumineszcens dozimetria (TLD). Ez elsősorban
;: annak tulajdonitható, hogy ma már megfelelő doziméteranyagok és kiérté-
' ; kelő műszerek kaphatók a kereskedelemben, a módszer egyszerű, gyors és
?'£•-•• könnyen automatizálható kiértékelést tesz lehetővé, maga a doziméter pe-

' dig kicsi, energiafilggése kedvező, mérési tartománya több nagyságrendet
; fog át.

">../• A termolumineszcenciás módszer azon alapszik, hogy egyes anyagokban,
- j elsősorban kristályokban, a sugárzás hatására ke le tkezet t szabad t ö l t é s -
i hordozók egy része a szennyező atomokon, rácshibákon befogódik, igy az
5 ] átadott energia részben elraktározódik. Az anyag későbbi felmelegítésekor

a csapdákból kiszabaduló töltéshordozók egy része a lumineszcens centru-
. mokba fogódik be, és igy az energia, részben látható fény formájában, f e l -

: szabadul. A fénymennyiség detektálása révén a dóz i s sa l arányos j e l z é s t
kapunk. E je lenség é s dozimetriai alkalmazása ma már közismert.

i A k i fütés során - a lumineszcens folyamattal egyidejűleg - az anyag
\ vezetőképessége i s mérhetően megváltozik, ha a vezetési sávba jutó töltés-

hordozók száma és élettartama számottevő. Ezt a jelenséget hasznosítja az
un. termoáram-dozimetria (TCD), mely ma még a módszerfejlesztés szakaszá-
ban van.

E két, egymással összefüggő jelenségkörből mutatunk be egy-egy pél-
:

v dát, elsősorban az Intézetben elért eredményekre támaszkodva. Először a
• TLD egy sajátos alkalmazásáról számolunk be a régészeti leletek kormegr

határozásával kapcsolatban, majd a termoárammérés dozimetriai lehetősé- -i
geire vonatkozó módszerfejlesztési eredményeinket ismertetjük. Folyamat- ";,V
ban vannak a TL és TC összekapcsolására irányuló kísérleteink, amelyek- | |
ben kezdeti eredményeket értünk el az igen t iszta aluminiumoxid egykris- ^
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tály (zafir) csapdaszerkezetének, valamint a TL és TC jelek korreláció-
jának vizsgálatában.

Az un. szilárdtest-doziméter anyagokban besugárzás hatására leját-
szódó fizikai folyamatok komplex vizsgálata a jelenségek jobb megismeré-
sén túlmenően, uj alkalmazási lehetőségeket igér nemcsak a dozimetria és
a régészeti kormeghatározást hanem pl. a geológiai és biokémiai kutatás
terén is.

2. ÚJABB EREDMÉNYEK A KERÁMIÁK TERMOLUMINESZCENS KORMEGHATÁROZÁSÁBAN -J

A termolumineszcens kormeghatározás (TLK) agyagból égetett régészeti r

leletek keltezésére alkalmas. Elsősorban olyan esetekben fontos, amikor a
feltárási anyag összetétele egyéb eljárások (pl. a radiokarbon-módszer) .
alkalmazhatóságát korlátozza, ill, amikor egyedi leletek korának becslése, '•'•
az eredetiség eldöntése a feladat. Értékes műtárgynál fontos szempont,
hogy a TLK csekély roncsolással jár. *p

A TLK részletesebb tárgyalása M.J. Aitken müveiben [1,2] és az fc.'
Archaeometry c. folyóiratban található. Tekintettel az utóbbi időben meg- ,
jelent, hasonló tárgyú hazai közleményekre [3-6], a TLK elvét és főbb is- p.
mert módszereit csak összefoglalóan vázoljuk. . 'i'\

Ismertetjük az általunk kifejlesztett uj eredetiségvizsgálati mód- h
szert. Elemezzük a kvarczárványmódszer dozimetriai modelljét,-és vázoljuk tV
a dózisteljesitménynek a korábbinál pontosabb meghatározására kidolgozás [">
alatt álló komplex méréstechnikát. ';'/

K
2 . 1 A TLK ELVE ES MÓDSZEREI :

A TLK azt a fizikai jelenséget hasznositja, hogy egyes anyagokban, •

igy pl. az agyagban is előforduló kvarcszemcsékben az ionizáló sugárzás ;/'

dózisával többé-kevésbé arányos energia halmozódik fel, amely melegités- É

sel - részben látható fény formájában - felszabaditható. j,;

A kerámia kiégetési hőmérsékletén (50O-120O °C) törlődött az agyag $

TL-érzékeny kristályszemcséiben (elsősorban a kvarcszemcsékben) tárolt

Lg geológiai információ (2. ábra). Ezt követően a környezet ionizáló su-

gárzásának hatására megkezdődik a régészeti TL-információ (L_) felhalmo-

zódása. Ha a sugárzás intenzitása állandó, és a kvarc csapdaszintjei ele-

gendően mélyek, akkor a TL lineárisan nő a kerámia korával. A datáláshoz Ű

mérjük I

- a felhalmozott természetes (régészeti) TL-t (LR), ^

- a kerámia S érzékenységét, vagyis az egységnyi elnyelt dózis által Ű

indukált TL-t (S = La/D.), %
A A j ^

'4
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- a kvarcszemcsék által elnyelt D

dózisteljesitményt.

Az 2. ábra alapján a kor:

(Gy a"1)

SO

(1 Gy a"1 = 100 rad a"1)

(1)

1

1. ábra

A kormeghatározás TL-modellje as agyag kiégetésétől a TLK-ig

Az (1) összefüggés egyszerűsége megtévesztő. A fő nehézséget D meg-

határozása okozza. D-t a kerámia és a talaj urán-, tórium- és kállumkon-

centráclója, valamint a kozmikus sugárzás intenzitása szabja meg. A radio-

aktív egyensúly mértékétől függően számottevő járulékot adnak a bomlási

sorok egyes tagjai is, s igy a legkülönfélébb energiájú a-, 3- és y-sugár-

zókat kell figyelembe venni.

Ezen túlmenően az egyes sugárzásfajtáknak (az energiától is függően)

más és más az átlagdózis-járulékaf mivel a kvarcszemcsék mérete nóhány

ym-töl néhány száz um-ig terjed. Ma még nem rendelkezünk megfeleld mód-

szerrel a radonveszteség elszökése mértékének pontos meghatározására sem.

További bizonytalanság forrása, hogy az a-sugárzásra vonatkoztatott TL-

érzékenység kb. egy nagyságrenddel kisebb a 0- és vérzékenységnél.

A D-tal kapcsolatos nehézségek részbeni megoldását a finomszemcsés

(7) és a kvarczárvány-módszer (8) kidolgozása tette lehetővé. Előbbi az

••4i
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agyagmátrixot és a benne levő kristályszemcséket egyaránt felhasználja (a
néhány um méretű szemcsék a tel jes a-dózist detektálják, az abszorpció
jelentéktelen); utóbbihoz a 100 um körüli kvarcszemcséket használják (az
a-dőzis elhanyagolható, a B-dózisnak nincs számottevő gyengülése)
(2. dbra). A TLK céljára legalább 5-10 g kerámiára van szükség. L. és S
mérésére* finomszemcsés módszer esetén, kb. 0,2 g, nagy kvarctartalmu
kerámiának zárványmódszeres vizsgálata esetén kb. 2 g elegendő.

I..

1

maratás
HI;-20jjm

kvarczár vany
módszer

/
finomszemcsés
módszer

ív
ÍV

r

I
2. ábra

Zárvány mód ezer és finomazemaeéB módszer I
2.2 EREDETISÉGVIZSGÁLAT

A méréstechnikával szemben lényegesen enyhébb követelmény, ha csak
azt kell eldönteni, hogy valamely kerámia műtárgy régészetileg autenti-
kus-e, vagy a feltételezettnél jóval későbbi korból származik (pl. hami-
sítvány). Az ilyenkor célravezető vizsgálatot néhány múzeum már rutinsze-
rűen végezteti (pl. a British Museum Research Laboratory-ban). A műtárgy
minél kisebb megsértése érdekében a vizsgálat max. 0,1 g finomra porított
anyag felhasználásával történik. A finomszemcsés módszer a-dozimetriai
nehézségei, valamint a rendelkezésre ál ló kis anyagmennyiség miatt ebben
az esetben D mérése nem lehetséges.

A TLK-val kapcsolatos kutatásaink első lépéseként olyan uj eredeti-
ségvizsgálati módszert dolgoztunk ki [4], amelynek a. következő előnyei
vannak az ismert módszerekkel szemben:
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- megfelelő nagyságú, kvarcban dus kerámia esetén abszolút kormegha-

tározásra Is alkalmas (a pontosság kb, ±20%),

- a vizsgálathoz a TL dozimetriai célokra sorozatban gyártott kiér-

tékelők (pl. Sainphymo-Stel LDT. 20, Harshaw 2000) is alkalmasak;

- a vizsgálat gyors, a mintakészités egyszerűbb, mint a finomszem-

csés módszer ülepitésl technikája, vagy mint a zárványmódszer szeparálási

műveletei,

1
2,2,1. MINTAKÉSZITÉS

A mintakészitési eljárás kidolgozásakor néhány, többé-kevésbé is-

mert korú lelet ekvivalens dózisának (D =1^/3) mérése jelentette az ál-

landó kvalitatív kontrollt. Ezzel párhuzamosan határoztuk meg a kiértéke-

lő műszer optimális fűtési ciklusát (3, ábra), amelynek (a véghőmérsékle-

ten kivül) lényeges jellemzője az előhőkezelés hőmérséklete és időtarta-

ma, valamint a fűtési sebesség az integrálási tartományban.

T
CC)

400

200

10 20 30 40 t(s)

3. ábra
Az LDT 20 fütéai ciklusa eredetieégvisegdlathos

A kidolgozott mintakészitési eljárás lépései a következők:
a) a kerámia külső (szennyeződést tartalmazó) rétegének eltávolítá-

sa. A további műveletek vörös megvilágítás mellett történnek.
b) Aprítás mozsárban.

c) A 100-250 urn közötti frakció folyamatos különválasztása.

d) E frakció desztillált vizes, majd acetonos mosása.

e) Szárítás max. 80 °C hőmérsékleten.

f) Újbóli szitálás, a vizsgálathoz az igy kapott 100-25O ym közötti

frakciót használjuk.
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So-XOO mg tömegű minta két-három méréssorozathoz elegendő, ehhez ál-
talában 100-200 mg, egy tömbben végzett mintavétel sztlkséges.

2.2.2. KIÉRTÉKELÉS

Az elSkészitett minta egyenlő (5-10 mg-os) adagjait az additiv eljá-
rás, szokásos lépéseiben fűtöttük ki, Saphymo-Stel gyártmányú, LDT 20 t l -
pusu készülékben [9]. A TL-információt az elShokezelés végétSl (kb. 200 °C)
a ciklus befejezéséig (kb. 4OO °C) terjedő integrálási tartományban rögzí-
tettük. A besugárzásokat ( D A ) 1 3 7 C S sugárzási terében végeztük. A kifütési
görbék reprodukálhatósága TL-érzékeny mintáknál (pl. Lesoux 77, 4. dbra)
kb. ±5%, kvarcban szegény mintáknál (pl. DU-B, 5. dbra) ±10%-on belül van.
A kis érzékenységü minták jelzését a második kifutáskor mérf remanenciával
korrigálva kell az értékeléskor figyelembe venni.

LR+14,85Gy

LR*9,90Gy

4. dbra

A Lezoux 77 minta kifütéai görbéje (eredétiaégvizegdlat)

5• dbra

A DU-8 minta kifütéai görbéje (eredetiaégviaagdlat)

I

te,

I
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Az ekvivalens dóz is t nemcsak a TL-integrálok alapján, hanem a nagy
hőmérséklethez (325, 350, 37O °c ) tartozó amplitúdók a lapulvéte léve l i s
meghatároztuk. A két módszerrel kapott ekvivalens dózis az esetek többsé-
gében közel azonos, ami egyrészt az t mutatja, hogy a fading az integrálá-
s i tartományban nem számottevő, másrészt a kvarcnál kétségessé t e s z i a
klasszikus monomolekulás modell [10,11] érvényességét. Ez az e l l e n ő r z é s i
módszer csak TL-érzékeny mintáknál alkalmazható, mivel kisebb fényhozam-
nál a k i fü tés i görbe amplitúdója 300 °C f ö l ö t t nagymértékben csökken.

1 2 . 2 . 3 . AZ AGYAGTÖL SZÁRMAZÓ DÖZISTELJESITMÉNY

Amennyiben megfelelő nagyságú, sok kvarcszetncsét tartalmazó kerámia

á l l rendelkezésre, az eredet iségvizsgálat kormeghatározással egész í thető

ki.

A 100-250 um közötti f rakciót használva, elhanyagolhatónak tekintjük
az a-át lagdózist . A kerámia külső felületének e l t á v o l í t á s a révén a ta la j
e-dózisteljesitményét nem vesszük számításba. A környezeti Y-sugárzás és
a kozmikus sugárzás együttes járulékát 1 mGy a " 1 ( 0 , 1 rad a" ) értékkel
vesszük figyelembe.

t Az (1) e l v i összefüggés D tényezőjének meghatározása tehát az agyag

•; D -jának mérésére redukálódik. E modellhez a következő e l járást dolgoztuk

]•-. a) a 40 um-nél kisebb frakció (kb, 2 g) összekeverése 16O-2OO Um
í szemcseméretü, 3OO °C-on hőkezelt CaSO.sDy foszforral. A nagy szemcsemé-
I ret egyúttal a foszforra vonatkoztatott D elhanyagolását i s indokolja.
. ' b) A CaS04:Dy egy része a háttérsugárzás figyelembevételére szolgál.

i\ c) Néhány hét expozíció után a CaSO.:Dy szitás különválasztása, ki-

j értékelése és kalibrálása.
1 d) A b) szerinti foszfor kiértékelése, kalibrálása. A c)-ben kapott

adatok korrekciója (háttérlevonás)..-í

•'Í
e) További korrekciók a pormintából származó elszíneződés (szennye- .•--.'•%'

zés ) , valamint a s z i t á l a s okozta tribolumineszcencia miatt. ^V

r 2 . 2 . 4 . EREDMÉNYEK . ' t

: Az eredet i ségv izsgá lat i ( i l l . datálás i ) módszer megbízhatóságát né- \,.-;
hány ismert korú kerámia vizsgálatával e l lenőr iztük. A l e l e t e k kora 300-tól ['%

közel 4OOO évig terjedt. Ezenkívül "uj l e l e t e k e t " i s tanulmányoztunk, ^

: amelyek a régészet i kor-TL kor nullaponti i l l e s z k e d é s é t voltak hivatva ÍVÍ
igazolni (6 . ábra, 1. táblásat). A 14 l e l e t közül 9 esetben a TL-kor max. JTfí
20%-kal tér el a (pontosnak feltételezett) régészeti kortól. A számottevő [ |
eltérés általában plusz irányú, amiből arra következtethetünk, hogy eset-

• leg a kiégés hőmérséklete nem volt elegendően magas a geológiai informá-

l 1
; m i



ció tel jes törléséhez. Nem szabad azonban figyelmen kivül hagyni, hogy
mind a természetes TL-t, mind a dőzisteljesitményt rendkívül durva dozi-
metriai modell alapján határoztuk meg.

1
1000-

1000 2000 3000 4000
régészeti kor fa)

6. ábra
Régészeti kor-TL kor (eredetieégvizegálat)

EREDETISÉGVIZSGALATI EREDMÉNYEK
{kiértékelt: LDT 20)

1. táblázat

XL
integr.
mode ser

1626
1544
2180
1507
1176
757

2272
1720
443

3428
2948
1846
1800
2439

T L - k o r (a)

Ampl. módszer

325 °C

1478
2487
2616
1545
1264
688

3788
2179
4 26

4100

1538
1434
2378

350 °C

2055

1545
2176
780

4000
2179

4600

370 °C

1944
2487

1545
2235
780

1864

Átlag

1843
2173
2398
1535
1713
751

3353
2026
434
4043
2948
1692
1700
2470

lemért
kor
(a)*

1950
1950
1950
1950
1600
800
2050
1950
300
3770
3650
1656
1656
1604

Eltéréa

00

- 5,5
+11,50
+ 23,0
-21,3
+ 7,1
- 6,1
+63,4
+ 3,9
+44,7
+ 7,2
-19,2
+ 2,2
+ 2,6
+ 54,0

*LegvalóaainÜbb érték
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2 . 3 . ABSZOLÚT KORMEGHATÁROZÁS

1

tórium koncentrációja határozza meg ÍDe=Do(K)+Dp(o)+D0(Th)).
sugárzás járuléka nem számottevő, ,0,15 mGy a (15 mrada ) é

Az előzőekben tárgyalt módszer rendkívül egyszerű, de pontos kelte-
; zésre nem alkalmas. A pontosabb vizsgálathoz sokoldalú szabályozást biz-
r tositő kiértékelőre, D meghatározása céljából pedig körültekintő dozimet-

riai számításokra és komplex méréstechnikára van szükség. Ezért a további
i vizsgálatot Harshaw 2000 tipusu kiértékelővel végeztük, amely a sorozat-
L;- ban gyártott készülékek közül a legkorszerűbb. Nagy előnye a tDT 20-hoz
;/", képest, hogy lineárisan füt 600 °C-ig, a fűtési sebesség 25 °C s~1-ig

növelhető, optikai szűrője könnyen cserélhető, iciy a TLD-kutatáson kivül
különleges célra (TLK, geológiai vizsgálat, érckutatás) is alkalmazható.

, ' A Harshaw 2000 kiértékelővel Becker végzett eredetiségvizsgálatot
[12], de az abszolút keltezés szempontjából mérései és számításai nem
kellően megalapozottak. A továbbfejlesztés céljából elsősorban a dózia-

: teljesítmény mérésére kell pontos mérési módszereket kidolgozni, részle-
K% tes dozimetriai számítással kiegészítve. Az alábbiakban e program főbb
:•-̂  lépéseit foglaljuk össze,

; 2.3.1. DOZIMETRIAI SZÁMÍTÁSOK

• •'. ' A kvarczárvány-módszernél a dózisteljesitmény a kerámia (J- és a ta-
laj Y-járulékának összege (JÓ=Dg+D ). D»-ot a kerámia kálium-, urán- és

A kozmikus
értékkel cél-

V: '• szerű figyelembe venni.
|t A 4 0K magfizikai adataiból kiszámítható D„ ( K ) és Dy(K) [13]. 1% KjO-
;|'f„ koncentráció esetén Da(K)=682 pGy a"1 (68,2 mrad a" 1), D Y(K)=2O5 UGy a"

1

r,| (20,5 mrad á" 1). vékony (5-10 mm vastagságú) kerámia esetén D (K) « D „ ( K ) .
i'r.> Az ( u+ o) és a Th bomlási sor adataiból - radioaktív egyen-
I :; súly feltételezésével - kiszámítható D_(u) és Dg(Th) . Az értékeket 1 ppm
>,;• koncentrációra adjuk meg (2. táblázat).

I 2 . 3 . 2 . MÉRÉSI MÖDSZEREK

' . A dózisteljesitmény mérésére részben kidolgozott módszereket a
>. 1 3. táblázatban foglaltuk össze. Ezek előnye, hogy három, egymástól fttg-
V ' getlen lehetőséget nyújtanak a kerámia 0-dózisteljesitményének mérésére,

ami zárványmődszer esetén az összes dózisteljesitménynek kb. 70%-a. Az
' eredmény összevetése egyúttal a dozimetriai számítás alapjául szolgáló

modell érvényességéről i s tájékoztat. ';
Néhány megvizsgált kerámiára az eredményeket a 4. táblázatban fog- ;|

laltuk össze. j
A talaj Y-járulékának mérési módszerei jelenleg vannak kidolgozás ti

alatt. Tipikus érték füY=0,8 mGy a" (80 mrad a" n feltételezésével a TL-
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1

korra kapott eredmények as 5, táblázatban láthatok. Az adatok pusztán i l -
lusztratívak, s azt mutatják, hogy az alkalmazott TL-technika és dozimet-
riai modell (i l letve a hozzájuk kapcsolódó számítás és mérési módszerek)
a feladathoz megfelelőek. A keltezés pontosságát jelenleg 20-30%-ra be-
csüljük, amit .jelentős mértékben javíthatónak Ítélünk meg, részben a mód-
szerek tökéletesítésével, részben további módszerek kidolgozásával (u/Th
arány, radonveszteség mérése) .

2. táblázat

A BELSŐ DQZISTEIJESITMÉM ÖSSZETEVŐI

R a d i o i a o t ó p

23>-sor (1 „-)•

220g^Rn-veaateaég 0%
100%

DDO 219

8eRn* gfpn veaat. 0%
100%

. Tapm. ÖBBzetételü K2O {!%)

19K

ö a a a e a e n

Rn-veazteaég 0%
100%

Dáaiateljeeitmény (pű

a

739
310

2 781
1 201

-

3 520
1 511

0

28,9
10,5

146,3
56,4

68 2

857,2
748,9

y a"J)»*

Y

49,9
18,2

117,3
6,3

205

37 2,2
229,5

*Radioaktiv egyensúly esetén
**1 vGy a~ =0,1 mrad a

rír
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3. táblázat

MÉRÉSI LEHETŐSÉGEK A D0ZISTELJESITMÉS3 MEGHATÁROZÁSÁRA

1
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4. táblásat

A DOZIMETRIAI MÓDSZEREK ÖSSZEHASONLÍTÁSA

M i n t a

Oxf. lSlaS
Oxf. 152eS
T
ZS
K3a
K3b
ül
Qxf.90&6
Pl

DQ (K+U+Th) (mGy a'1)*

XRF+a-aeámldláa

1,85
1,47
2,7 6
2,11
3,20
3,04
2,67
1,67
2,21

TLD

2, 03
1,72
3,07
2,04
2, SÍ
2,95
2,62
127S
2,35

Lángfotometria
+<x-azdmldlda

1,78
1,45 •

2,55

*lmGy a'1 =0,1 vad a'1
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S. táblázat

1

A TL-KORRA KAPOTT EREDMÉNYEK

Minta

09f, ISlaS
Qxf. I52e3
T

ZS

K3a

K3b
VI

Qxf. 90a6

IP
(mGy a )

2,68
2,3S
3, 59
2,88 ;
3,8?
3,80
3,44
2,51
3,08

1,2
1,2

<0,3
3,1

20

17,3
3,0

*'6

1,2

lemet11 kor

(«)

480
620

<S0

1 7 00
>S 000 :

>5 000
?

1 900
'?:

TL-kor

<«>

446

511

. <84
1 078
5 175
4 559

870

1 839
39Ö

g Ő (talaj); Ő„ (talaj) = 0,8 mGy a'1 (80 mvad a'1)

(beaaült érték).

*\b =

**Aa ekvivalens dózia.

3. TFJIMOÁRAM-DOZIMETRIA

Amikor szigetelőt ionizáló sugárzásnak teszünk ki, akkor benne sza-

bad elektronok és lyukak keletkeznek. Ezek a töltéshordozók vagy közvet-

lenül rekombinálódhatnak, vagy a szigetelő hibahelyein, szennyezési

centrumain befogódnak, csapdába kerülnek. A csapdából való kijutás idő-

egységre jutó valószintisége erősen függ a hőmérséklettől. Egyes, elég

mély csapdában befogódott töltéshordozők száma hosszú idő multán is jel-

lemző a kapott dózisra. A TSEE, a TL és a TC jelenségen alapuló dozimet-

riai módszerek különböző módon meghatározzák a befogott töltéshordozók

számát, vagy valamilyen vele arányos mennyiséget. Mindhárom módszernél

hőmérsékleti gerjesztés szabadítja ki a befogott töltéshordozókat. A TSEE-'

-módszer a szigetelő felületéről kilépő elektronokat detektálja, számolja,

a TL-mődszer a szabaddá válást követő rekombinálödáskor keletkező fényt,

a TC-módszer a szabad töltéshordozók okozta vezetőképesség-változást (ami

a szabad töltéshordozók számával arányos) méri. A 7. ábrán a TC-méréa

vázlatos elvi rajzát mutatjuk be. Besugárzás után, kiértékeléskor a min-

tát két elektród közé tesszük, és áram- vagy töltésmérővel és nagyfe-

szültségű tápegységgel kapcsoljuk sorba. A tápegység a mintában elektro-

mos teret létesít, amelynek hatására a fűtés közben kiszabadult elektro-

nok elmozdulnak, amit az áram- vagy töltésmérővel észlelünk, és mérünk.

Jellegzetes TC- és TL-diagrame'c mutat a 8. ábra.
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energia

Ionizáló
sugárz&l

gerjesfctéi

csapda//^ hömérsékl et1
gerjesztés,, -L
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^

Is
kiértékelési fázis

7 /a dbra
A termo áram jelensége dozimetriai alkalma adódnak'

vdzlatoe elvi rajza

áram
(PA)

hőmérsékletbe;

7/b dbra
A hőméveéklet függvényében mért 3el

T- ée T„ hffméveékletü oeuoeokkal,
a eaigeteló ceopda szintjeinek

megfelelően

177 m
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krlstályhömérsóklet (K)
400 500 600

200 400
Kri stály hőmérséklet (*C)

8. ábra

Jellegzetes TC-TL-görbe

A termoáram (TC) kínálta dozimetriai lehetőségek tanulmányozását a
következők motiválták:

a) TC mérésnél a jel/zaj viszony elméletileg 40 dB-lel kedvezőbb,
mint a legérzékenyebb termolumlneszcens foszfor, a kalcium-szulfát ese-
tében [13] ;

b) a TC dozimetriához szükséges alapmüszerezettség lényegesen egy-
szerűbb, mint ami a film-, a TL- vagy a TSEE-dozimetriához szükséges. .

A TC-mérés közvetlenül elektromos mérés, a mérőrendszer nem tartalmaz op-
tikai elemeket, és Így megfelelő tervezés és épités esetén egyszerű és
stabil is. Ezzel a módszerrel valószínűleg megvalósítható a doziméter ka-
librálása hosszabb időtartamra i s , ami pl. TL-módszerrel nem lehetséges,
a fotoelektronsokszorozó cső erősítésének időbeli változása miatt;

c) néhány éve amerikai kutatók olyan anyagokra bukkantak (nagy tisz-
taságú szigetelő anyagok), amelyekben a TC-jelenség több nagyságrenddel
erősebb a korábban ismerteknél [14,15]. Ezeknek az anyagoknak az érzé-
kenysége a TL-anyagokéval vetekszik, és a technológia fejlődése - tisz-
tább anyagok előállítása - érzékenység terén i s a TC-dozimetria javára
billentheti a mérleget.
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3 . 1 . AZ ALUHINIÜM-OXID MINT TERMŐÁGAM-DOZIMÉTER

1

•i'i

A TC-dozimetriával foglalkozó irodalomból a következőket állapithat-
juk meg:

a) anyagok széles skálája ad mérhető termoáramjelet (pl. CaF2, LiF,
BeO, Al2O3, BaF~, SrF_, emberi csont. Spectrosil, A s ^ , P1FE, Nylon '66'
stb.)# de az a legtöbb esetben nem hasznosítható dozimetriai célra, elsS-
sorban az érzékenységgel és felejtéssel (fading) kapcsolatos problémák
miatt.

b) A TC-érzékenység a legtöbb szigetelőben nagyobb tisztaságú alap-
anyag esetén kedvezőbb.

c) Ahhoz, hogy egy anyagot TC-doziméterként használhassunk, szüksé-
ges, hogy az ionos vezetés a 100 °C - 300 °C tartományban kicsi legyen.
Ez a feltétel elég szigorú megszorítást jelent.

Dozimetriai felhasználáshoz kedvező, ha a doziméter közel szövetek-
vivalens viselkedést mutat, azaz, ha effektív rendszáma közel azonos a
testszövetével. Néhány anyag testszövethez viszonyított, számított érzé-
kenységét mutatja a 9. ábra [16], a Y-besugárzási energia függvényében,
662 keV-es érzékenységre normáivá, aminek alapján az aluminium-oxidot
megfelelő doziméter-alapanyagnak tekinthetjük. Az aluminium-oxid eleget
tesz a c) feltételnek i s . Nagy tisztaságú aluminium-oxid egykristályokat
vásároltunk az Adolf Meller cégtől a [14] hivatkozásban publikált nagy
érzékenysége miatt.

100 1000
effektív energia (keV)

Lit,
• 9. ábra

CaF éa film teatazövethez viszonyított,

aadmitott érzékenysége a y-beBugdvzáei energia
függvényében, 662 keV-ea érzékenyéégre normáivá

I
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3.2. A MÉRŐRENDSZER

A termoáram méréséhez olyan mérőrendszert terveztünk, és épitettunk,

amely a dozimetriai vizsgálaton tulmenSen csapdaparaméter és TC-TL kor-

reláció mérésére is alkalmas. A csapdaparaméterek meghatározása, a TC-TL.

korreláció mérése, szükség esetén összetettebb szilárdtest-fizikai vizs-

gálat elSsegitheti a dozimetriai szempontból fontos káros vagy hasznos

folyamatok tisztázását, esetleg útmutatást adhat megfelelő doziméter-

-alapanyag kiválasztásához vagy készítéséhez.

3.2.1. DOZIMETRIAI TULAJDONSÁGOK

A reprodukálhatóság fogalma két értelemben használatos. Egy mintánál

és mintasorozatnál is szokás róla beszélni. Méréseink tervezésénél min-

dent elkövettünk, hogy egy minta két egymás után felvett TC-, ill. TL-gör-

béje ne különbözzék. Ezt sikerült is elérnünk, az egymás után felvett gör-

bék tökéletesen fedik egymást. Mintasorozatok esetén a helyzet sokkal

rosszabb. Az egyes minták TC- és TL-görbéi eltérnek egymástól/ mind csucs-

helyzet, mind érzékenység tekintetében.

Éraékenyaégen a jelzés és a besugárzási dózis arányát értjük. Ezt a

hányadost mutatja a 6. táblázat. Az adatok nem teljesen egyértelműek,

mert mindegyik minta karakterisztikája szupra- vagy szubliheáris, igy az

érzékenység dőzlsfüggS. A tipikus adatokat adtuk meg, szélsőséges esetek-

ben az.eltérés ±25% is lehet. A feltüntetett számok a legérzékenyebb

csúcsokhoz tartozó adatok, a TC-görbék más csúcsai érzéketlenebbek. A har-

madik oszlop mutatja, hogy adott mintánál melyik volt a legérzékenyebb

csúcs. (Két esetben tartományt adtunk meg, ezeknél a mintáknál a csúcs

helyzete dózisfüggS volt.)

6. táblázat

A VIZSGÁLT MINTÁK ÉRZÉKENYSÉGE

Minta

AM VV 1

AM VV 2

AM VV 3

Érsékenyeég

1O-?CTC O0-10CTC/B)

5.0 (1,3)

5.0 (1,3)

1*2 (0,31)

Ceueahőméreéklei
(°c)

208-220

248

230-236

*„„.- as adott cBuoehot tartozó töltéemennyiBég.

180



1

A legkisebb kimutatható dózis természetesen csak becsülhető, nagysá-
gát az érzékenységf a mérés háttere, a háttér szőrása és a mérés pontos-
sága szabja meg. Méréseinkben a legkisebb, még becsülhető besugárzási
dízis kb. 0,5 vC kg (2 mR) . Ez mintegy 2-10"1 A TC-csucsmagasságot je-
lent (10. ábra), A háttér csökkentésével, érzékenyebb alapanyaggal ez az
érték tovább csökkenthető, ds a gyakorlatban felmerülő legtöbb dozimetrá-
lási feladat megoldásához ez az érzékenység elegendő.

Linearitda. A 11. ábra egyik mintánk három különböző TC-csucsához
tartozó jelzést mutatja a besugárzási dózis függvényében. A dózis csúcs
alatti területtől való függésének ábrázolásához mindkét tengelyen loga-
ritmikus skálát használtunk, és a telitődéai szakasztól eltekintve jó
közelitéssel egyenest kaptunk, ami azt jelenti, hogy a függvény hatvány-
függvény, azaz, ha D-vel jelöljük a dózist, T-vel a csúcs alatti terüle-
tet, akkor a T=T(D) függvény

T = cDa

alakú, ahol c konstans, amelynek értéke minden csúcsnál más és más, a pe-
dig a szupra- vagy szublinearitásra jellemző állandó. A 0,96 és az 1,04 a-
-ju csúcsok dozimetrálásra jól használhatók, a 0,31-es érték azonban tul
kicsi, a görbe erősen szublineáris, ez a csúcs dozimetrálásra nem, vagy
csak korlátozottan használható.

Felejtés. A doziméterben tárolt információ csökkenése (szokásos meg-
nevezése: fading vagy felejtés) a dozimetria egyik kritikus kérdése. Az
aluminium-oxid ebből a szempontból a legkiválóbbak közé tartozik. A 140 °C
körüli csúcsok felejtése már elegendően kicsi (az információ felezési
ideje több mint két hét), a 200 °C-nál magasabb hőmérsékletű csúcsok fe-
lezési ideje pedig néhány év.

Maradékáéi. Néhány szilárdtest-doziméter jelzését a kiértékelés nem
törli teljesen, ilyenkor, ujabb kiértékeléskor, az eredeti háttértől kü-
lönböző jelet mérünk. Ez az un. maradékjel. Az Adolf-Meller-féle alumi-
nium-oxidoknál ilyen jelet nem tapasztaltunk, a háttér a telítődésnek
megfelelő besugárzási dózis törlése után i s változatlan maradt.

Sugárzási károsoddá. Néhány TL-foszfor, mint pl. a LiF, nagy dózis '
hatására megváltozik: elszineződik, érzékenysége csökken'. A változást
csak akkor nevezzük sugárkárosodásnak, ha irreverzibilis. Méréseink so-
rán ilyen változást nem tapasztaltunk, az érzékenységcsökkenés minden
esetben reverzibilis csapdatelítődés volt. Szokásos kiértékelés elegendő
az érzékenység helyreállításához. ;f.v

Fényérzékenység. TC-jelet mértünk abban az esetben i s , amikor min- f'\-
táinkat ultraibolya fénnyel világítottuk meg. Következésképpen a TC-do- ^
zimétert olyan réteggel kell bevonni, amely az ultraibolya fényt kiszü- í,|
ri. Ez nem jelent különösebb megszorítást. 5
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10. dbra
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A TC-del dóziefüggéee
o 210 °C-oe TC-aeuae
x 285 °C-oa TC-aeuoa
• 360 °C-oa TC-cauca
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4. ÖSSZEGEZÉS

Az alumínium-oxidról, mint TC-dozimetrial alapanyagról tehát a kö-

vetkezőket mondhatjuk el: olcsó, kémiailag semlegest rendkívül érzékeny,

hőmérsékleti változásra érzéketlen, és széles dózistartományban használ-

ható. Az egyetlen problémát a- mintatulajdonságok szórása okozza, amin pl.

válogatással lehet segíteni.

Mindezek és a bevezetőben emiitett egyéb előnyök alapján (egyszerű-

ség, stabilitás, olcsóság) leszűrhetjük azt a következtetést, hogy a ter-

moáram-dozimetria az egyéb szilárdtest-dozimetriai módszerekkel felveszi

a versenyt, több területen alkalmas kiegészítő mérés lehet, vagy felvált-

hatja az eddigieket.
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KIVONAT
A régészeti leletek eredetiségének vizsgálatára kidolgozott uj

TL-módszerhez a cserép teljes anyagából vett 1OO-25O unt közötti frakciót
használjuk. Az eljárás a lelet csekély roncsolásával jár, a minta tömege
'kb, 0,1 g.

Az abszolút kormeghatározáshoz a cserépből különválasztott kvarc-
szemcsék TL-jét tanulmányozzuk. A belső dózlsteljesitmériy mérésére TLD
módszert dolgoztunk ki, amelyet a pontosság (jelenleg kb. 20%) javítása
érdekében különféle elemanalitikai vizsgálatokkal egészítettünk ki.

A szigetelőanyagok vezetőképességének ionizáló sugárzás és melegítés
okozta időleges változása - a termoáram-(TC)-jelenség - uj lehetőségeket
nyújt az ionizáló sugárzás dozimetriája terén. A gyakorlati felhasználás
szempontjából a termoáram-dozimetria javára Írható a kiértékelés egysze-
rűsége s az ebből adódó kiváló mérési reprodukálhatóság. Az alkalmazott
zafir kristályokkal mérhető dózistartomány 100 uGy-ből 10 Gy-ig terjed,
igy a módszer a személyi dozimetriában is Ígéretes. Egyetlen hátrányos
tapasztalatunk az általunk vizsgált minták paramétereli>.k erős szórása
volt.

PE3WME

no HOBOMy TepMonyMHHecueHTHOMy MeToay, BtapaOoTaHHOMy Ann npoaepKH OPH-
THHajibHOCTH apxeojiorniecKHx HaxoflOK, HcnojibsyeTCR typaKUHH pa3MepoM 100-250
MKM, B3RTUH H3 ueJioH KepaMHKH. Ejiaroaapn Manofl Macce npo6 ( OKOJIO 0 , 1 r )
HaxoaKa HcipyuiaexcR TOJibKO HesHaiHTeJibHo. flnn onpenejieHHR aöcojiwTHoro BOB-
pacTa H3MepfleTCH TJI rpaHOB KBapua, BSRTHX HS BemecTBa KepaMHKH. flnn onpe-
AeJieHHR BHyTpeHHeft ao3u 6bin BbipaCOTaH Me-roa Tim, nonojiHeHHUft sjieMeHTHO-
aHanHTH îecKHM HcntiTaHHeM c uexibio yjiyaneHHR TOIHOCTH (cef l iac OKOJIO 20%).

Hosbie nepcneKTHBU oTKpuBaiOTCR nepea ao3HMepHefl HOHH3HpynioHx H3Jiyve-
HHH nepsxoBHUM H3MeHeHHeM npoBOjmMOCTH HHcyjiHTopHux MaTepHanOB non BJIHH-
HHeM HOHHsnpyiomero HSJiyieHHH H nonorpeBta - T . H . aOTeKTOM TepMOTOKa. C npan-
THiecKofl TOMKH BpeHHR TepMOTOKOBan flosHMeTpH HMeeT npeHMymecTBO nepea Spy
THMH MeToaaMH no npocTOTe H , na-sa STOFO, B MpesBbmaflHO xopouen noBTopne-
MOCTH. flO3a, H3MepeHHaa can^npHUMH KPHCTajinaMH oxBaTUBaeT HHanasoH OT 100
MKrH HO 10 rtt, 3HaMHT MeTOA HM66T nepcneKTHBU H B HHAHBHAyaJIbHOH AO3HMeT-
PHH. EflHHCTBeHHUM HenpHHTHhiM onuTOM npH H3yveHHbix HaMH npoQax OKasajiocb
Conbiuoe pacceRHHe 3Ha*ieHHfl napainexpoB.

ABSTRACT

In the new TL method for the testing of authenticity of archaeological
findings the fraction between 100-250 um from the whole substance of the
pottery is used. The mass of the sample being about 0.1 g the method en-
tails a negligible destruction of the object.

For the determination of absolute age the TL of quartz grains separated
from the ceramic object is used. A TLD method for the measurement of in-
ternal dose rate was de\»eloped and supplemented with elemental analysis
to raise accuracy (at present about 20%).

The temporary change in conductivity of .insulating materials under
ionizing radiation and heating - the so-called thermocurrent (TC) effect -
offer new possibilities for the dosimetry of ionizing radiations. From
the practical point of view the TC dosimetry distinguishes itself by \kv
simplicity of read-out and, consequently, by excellent reproducibility.
The dose measurable by sapphire crystals ranges from 100 uGy to 10 Gy,
so the method is hopeful in personal dosimetry, too. The only drawback is
the high scattering of parameters of the samples measured.
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AMTIK0LINESZTERÁZ-AKTIV1TÁSSAL RENDELKEZŐ INSZEKTICIDEK j.
KVANTITATÍV MEGHATÁROZÁSA RADIOMETRIKUS MÓDSZERREL f
HORVÁTH LÁSZLÓ, FORSTER TIBOR •

A modern mezőgazdaság nagy mennyiségű vegyi anyagot használ, amelyek ü

többsége, jelentős toxlcitásuk miatt, veszélyezteti a fogyasztót, a kör- I.'.

nyezet élővilágát. Ezért állandó és széleskörű ellenőrzés szükséges a '

szermaradványok sorsának nyomonkövetésére, hogy a táplálkozási láncban |

való jutást és a környezet elszennyeződését elkerülhessük. A növényvédő- )'

szerek maradványainak meghatározására speciális analitikai eljárások v

szükségesek, A kis mennyiségű meghatározandó vegyületet változatos össze-

tételű mintából kell kvantitative kimutatni. A helyzetet bonyolítja, hogy

sokszor a hatóanyag ugyancsak toxikus, esetenként a kiindulási anyagnál

is toxikusabb termékké alakul át.

A klórozott szénhidrogén tipusu inszekticldeket, részben a kialakuló

rezisztencia, részben a lassú lebomlásból eredő környezetvédelmi problé-

mák miatt, egyre kisebb mértékben alkalmazzák. A helyükbe lépő, uj tipusu

inszektic.idek a Karbamátok és a foszforsavészterek. Mindkét vegyületcso-

portnak jellemzője a kiemelkedően nagy antikolineszteráz-aktivitás. Hatá-

suk elsősorban az idegingerület-vezetésben fontos kolineszteráz enzimek

működésének gátlásával magyarázható. Az inszekticid enzimgátló hatása

in vitvo kísérletben mérhető, igy alkalmas a foszforsavészterek és kar-

bamátok szermaradványszintu meghatározására. A módszer nagy előnye, hogy

a toxikus hatás szempontjából legfontosabb biokémiai effektuson alapszik,

és vizes mintából közvetlen mérés lehetséges.

Ilyen enzimaktivitás-meghatározáson alapuló módszerrel már az ötve-

nes évek elején mértok vizes közegben foszforsavészter maradványt. Giang

és Hall [l]; Schutzmann és Barthe1 [2], továbbá Weiss és Gakstetter [3]

a módszer különböző módozatait dolgozták ki. Winter és Ferrari [4] a

Technikon Instrument Corp. Auto Analyser készülékére adaptálta a módszert.

Az általunk alkalmazott eljárásban 3H izotóppal jelzett acetilkolin

szubsztrátot és folyadékszcintillációs mérési módszert használunk.

I
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1, A MÓDSZER ELMÉLETI ALAPJAI

A karbamát és foszfdrsavészter tipusu inszekticidek az acetilkolln-
eszteráz aktiv helyein kötődnek. Ez a reakció az acetilkolin reakciójával
azonos sémával Írható le:

-HX +H2O
EOH + AX=?=sEOH.AX Í-EOA • EOH + AOH, (l)

ahol az EOH az acetilkolineszterázt, az A savas jellegű csoportot (acetil, I
foszforil, karbamii), X pedig a maradék csoportot jelenti. A szubsztrát
és az inhibitorok közötti'különbség az utolsó lépésben van, Acetilkolin
esetében a hidrolízis pillanatszerü, a karbamátoknál órás nagyságrendű
(a kötődés reverzibilis), a foszfoiusavésztereknél gyakorlatilag nem jön
létre (irreverzibilis).

Az enzim és az inhibitor reakciójának kinetikai egyenlete a követ-
k e a Ö ! de

-kV < 2 )

Ha az inhibitor koncentrációja (c.) lényegesen nagyobb, mint az enzim
koncentrációja (c ), vagyis amikor az inhibitor koncentrációja a reakcióc
során gyakorlatilag állandó, az egyenlet integrális alakja:

ahol .q a kezdeti enzimkoncentráciőt, k. a reakció sebességi állandóját,
t az inkubáció idejét jelöli. A p = 100 c_/c„ százalékos enzimaktivltást
bevezetve, az egyenlet logaritmálásával kapjuk a gyakorlatban alkalmazott
összefüggést:

ln 1§Ö = "Vi*' <4>
Azt az inhibitorkuncentrációt, amely adott idő (általában 30 perc) alatt
p értékét 50%-ra csökkenti I5Q-ként szokás megadni. Ez az érték az in-
szekticid enzimgátló képességét jellemzi.

A c^ meghatározásához szükséges c és c ismerete. Az enzimkoncent-
rációkat a jól mérhető szubsztrátkoncentráció értékeiből határozhatjuk
meg. Az enzim és szubsztrát közti reakció kinetikai egyenlete:

w
ahol c g a szubsztrátkoncentráció, c az enzimkoncentráció, t az inkubá- ,s
ciős idő, k pedig a reakció sebességi állandója. Ha a c -t viszonylag ':

nagynak választjuk (J. ábra), és a szubsztrát kis részét reagáltatjuk |
csak el, az időegység alatt átalakított szubsztrát mennyisége egyenesen !
arányos lesz a jelenlevő aktiv enzim mennyiségével (2. ábra), |
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Az (5) egyenlet ebben az esetben:

(6)

1

A
&»Ci]

50-

Vmax

1. dbva
AB enzim veakoióoebeaeégének függése

a 8aubastratum konoentráaiőjdtól

2 , 8 [VJUI] 10

2. ábra

Aoetil-kolinbontde függése, az enzim
mennyiségétől
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Az általunk alkalmazott módszernél a szubsztrát H-acetllkolin volt,
és a felszabaduló 3H-ecetsav aktivitásából (mely arányos c g -el) határoz-
tuk meg az ismeretlen inhibitor koncentrációt:

In
(7)

ahol A az inhibitort nem tartalmazó mintánál, A az ismeretlen mintánál

mért aktivitás, A h pedig az acetil-kolinban mindig jelenlevő ecetsav-

szennyeződés okozta háttéraktivitás.

Az enzim és az inhibitor közti reakciót a viszonylag nagy koncent-

rációjú szubsztrát hozzáadásával állítottuk le (kompetitív gátlás), a

szubsztrát és az enzim közti reakciót pedig nagy ionerősségü savas puffer

hozzáadásával. A reakció leállítása után a reakcióelegyben az inhibitor-

ral való blokkolás után maradó enzimkoncentrációval arányos mennyiségű
3H-ecetsav található. Az ecetsav aktivitását ugy határoztuk meg, hogy

izo-amilalkohol - toluol bázisú szcintillációs koktélt adtunk a reakciő-

elegyhez, és az ecetsavat átráztuk a szerves fázisba. A szerves fázisba

kerülő ecetsav mennyisége arányos az összes ecetsav mennyiségével, a
3H-acetilkolin a vizes fázisban marad. Az ecetsav szelektív extrakcióját

a savas puffer és az izo-amilalkohol segíti elő. A triciumos jelzés kö-

vetkeztében csak a szerves fázisban oldott ecetsav mérődik, a vizes fá-

zisban a trlcium lágy B-sugárzása elnyelődik, és nem gerjeszti a szcin-

tillátort. így elkerültük a vizes és a szerves fázis szétválasztását, ami

a módszer gyorsaságát és pontosságát nagyban megnövelte.

Az egész mérési eljárás, az enzimreakciótól az aktivitásmérésig,

egyetlen szcintillációs küvettában hajtható végre, igy semmilyen műveleti

veszteség nem jön létre. Az inkubálást termosztálva, pufferált körülmé-

nyek között kell végezni, mert az enzimreakció erősen pH- és hőmérséklet-

függő. A módszerrel meghatároztuk néhány inszekticid k.^ és I5Q-értékét

(3. táblázat).

1. táblázat

Paration

Paraoxon

Halation

DDVP

Imidan

k{ [l/mdl min]

2S2S8

S23 039

1 024

17 479

Z17,3

Iso [mól/l]

9,14.1Ó~S

4,42.10"8

St2S.10~5

l,32.10~e

lM06.10~4



2. A MERES

1. 50 ul 0,05 mól/1 K-foszfát pufferben (pH 7,0) oldott enzimoldat

bevitele a szcintillációs küvettába.

2. 100 ul vizsgálandó minta bemérése. A 2. és 3. közötti időt mérni

kell: ez lesz a (4) egyenletben szereplő időtényező. Az inkubálási időt

ugy kell megválasztani, hogy mérhető enzimblokkolás jöjjön létre. Mint a

(4) egyenletből látható, ez a mintában levő gátló anyag minőségétől (ezt

k., illetve I 5 Q fejezi ki) és koncentrációjától (c^ függ.

3. 5O ul 3H-acetilkolin oldat hozzáadása a reakcióelegyhez. A 3. és

4. lépés közötti időt, az enzim- illetve szubsztrátumkoncentráció figye-

lembevételével, 10 percnek választottuk.

4. 200 ul pH 2,5 értékű puffer hozzáadásával a reakció leállítása.

A puffer összetétele: 1M C1CH2 COOH; O,5 M KOH; 2M NaCl.

5. 1O ml szcintillációs oldat hozzáadása a reakcióelegyhez, közvet-

lenül a 4. lépés után.

6. A küvetta lezárása után a reakció során felszabadult ecetsav át-

rázása a szcintillációs keverékbe. Aktivitásmérés folyadékszcintillációs

spektrométeren. A vizes fázis a küvetta alján gyűlik össze, a benne levő

aktivitás nem számlálódik.

3. VEKONYRETEG-KROMATOGRAFIASAN ELVÁLASZTOTT INSZEKTICIDEK

MEGHATÁROZÁSA RADIOMETRIKUS ENZIMINHIBICIOS MÓDSZERREL

Az enziminhibiciós módszer fő előnye a nagy érzékenység és az egy-

szerű kivitelezhetőség. Egyetlen komoly hátrányt jelent, hogy a módszer

nem szelektív. Ha a minta többféle inszekticid keverékét tartalmazza, ak-

kor csak az enziminhibiciós ,képesség összegének meghatározására van lehe-

tőség. Ez a hátrány kiküszöbölhető a vékonyréteg-kromatográs elválasztás

és az enziminhibiciós módszer kombinálásával. Karbamátok és foszforsav-

észterek elválasztására több jól bevált vékonyréteg módszer ismeretes, y

de a klasszikus detektálási módszerek szermaradvány-meghatározásra nem

érzékenyek, és nem kvantitativek.

Az enziminhibiciós meghatározásnak a vékonyréteg-kromatogramon tör- •";

ténő kivitelezése eredménytelennek bizonyult, ezért a kifejlesztett kro-

matogramokról a szilikagél réteget centiméterenként a szcintillációs kü- * V

vettába kapartuk, s a szokásos módon végeztük a mérést. Ilyen kromatogra- ':(\

mok láthatók a 3., 4. és 5. ábrán. 5
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3. ábra

1 \ig Halation vékonyróteg-
-kvomatogramja radiometrikus
enziminhibioióB módé Bérrel

detektálva

Futtató elegy:
' n-hexdn; aoeton

4 1

•A-
TKJW

n

! • • ' .

4. ábra

S \ig Paration vékonyréteg-kromatogramja radiometrikus
enziminhibioiÓB módézevrel detektálva

Futtató elegy: n-hexdn: aoeton
4 1
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h
5.

0,5 \ig Carbaril vékonyréteg-kromatogramja
radiometrikus enziminhibiciós módszerrel

detektálva
Futtató elegy: kloroform: hexán

1 1

4. ÖSSZEFOGLALÁS

A foszforsavészterek és karbamátok gátolják az acetilkolin-eszteráz

enzim működését. Az enzimaktivitás meghatározásával lehetséges ilyen ti-

pusu inszekticidek kvantitatív mérése. H-acetil-kolin alkalmazásával nagy

érzékenységi! szermaradvány-meghatározási módszert dolgoztunk ki. A módszer

vékonyréteg-kromatográfiás elválasztással kombinálva kvantitatív és kvali-

tatív meghatározásra alkalmas.

ti
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KIVONAT

Tricluiranal jelzett acetll-kolineszteráz enzimet használtunk szubsztrá-
tumként növényvédőszer maradványainak radiometrikus meghatározására. A fel-
szabaduló ecetsavat toluolos szcintillációs oldatba rázzuk át, és meghatá-
rozzuk radioaktivitását, A vizes fázisban maradó acetilkolin aktivitása
nem mérődik. A módszerrel a növényvédő szer vizes mintából határozható meg.

1 I

PE3ÍOME

H-aHTHKonHH npHHHMaeTCH cyöcTpaTOM B onpeneJieHHH HHceKTHiumOB. Oc-
BOOOXSeHHatl 3 f J _ y K c y C H a H KHCnOTa BUTHrHBaeTCfl B CUJlIiTHJUIHUHOHHfalft paCTBOP
T o n y o n o B o r o ocHOBa - onpeneJ iHexca e r o aKTttBHOCTb. MeTon npHroneH n n s H S -
MepeHHH ocTaTOK HHceKTHitHAOB B BOflHHx n p o ö a x .

ABSTRACT

H-acetylcholine is used as substrate in a radiometric enzymic method
for the determination of insecticides. The released 3H-acetic ácid is ex-
tracted into a toluene-based scintillator and the radioactivity is meas-
ured. The unchanged acetylcholine remaining in the water is not counted.
The method is suitable for measuring insecticide residues in aquatic
samples.
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A FOTOSZINTETIKUS 1 4 CO -FIXÁLÁS MÓDSZERÉNEK ALKALMAZÁSA
2

A NÖVÉNYI NÖVEKEDÉST SZABÁLYOZÓ ANYAGOK KUTATÁSÁBAN
SZARVAS TIBOR, HORVÁTH LÁSZLÓ, POZSÁR BÉLA

1 . BEVEZETÉS

A. fotoszintetikus CO2-megkötés intenzitásának meghatározása köz-
vetlen és érzékeny produkciós biológiai próbának tekinthető. A Calvin-féle
karbonciklus során az öt szénatomos ribulóz-l,5-difoszfátból két molekula
három szénatomos glicerinsav-3-foszfát képződik a széndioxid megkötése kö-
vetkeztében. Az 5:6 arányú szén, illetőleg széndioxid tartalmi fokozódása ';.
a szárazanyag felhalmozódásának molekuláris alapja. Ilyen módon a foto- _
szintetikus széndioxid-fixálás intenzitásának kisérleti vegyületek okozta _
serkentését nagyon fontosnak kell tekinteni éppen a szerves anyag felhal- .
moződása következtében. f

A C0o megkötésének mérése kétféle változatban terjedt e l . Az egyik li
14 'J-

szerint a levél, illetőleg más növényi fotoszintetizáló szövetek CO, és <s

1 2 • :1

CO2 gázkeverékkel kerülnek érintkezésbe, majd bizonyos idő e l te l te után, K
a szövetek elölését követően, mérik a megkötött 14CO2 radioaktivitását. -•
A fotoszintézis mértéke ezután közvetlenül számítható, feltéve, hogy a ';,
két izotóp a növényi szövet körüli levegőben levő parciális nyomása ará- §
nyában kötődött meg. i

A módszerek másik csoportja nem a megkötött radioaktivitás mérésére J
törekszik, hanem a rendszerbe beépített, radioaktivitást mérő gázdetek- A
torral méri a CO, és a CO2 gázkeverék radioaktivitásának csökkenését, ; |
majd ebből számítja a fotoszintetikus széndioxid-fixálás intenzitását. ;

Kitekintve a berendezésből és a műszaki megoldásból.adódó hibáktól, ?f
mindkét módszert két sajátos hiba i s terheli, s ez a széndioxid-fixálás |l
intenzitásának ilyen meghatározását félkvantitativ, illetőleg összeha- ,-̂f

1 0 1 A •*•£

sonlitó eljárássá korlátozza: az izotópeffektusból és a CO, és a CO, .'-«

12 'i'i

gázelegyének a respirációs CO. okozta felhígulásából származó hiba. ;

Kétféle izotópeffektust szoktak megkülönböztetni: kinetikus és |

egyensúlyi izotópeffektust. A 1 4C- 1 2C kötés képződésénél vagy a kötés í]

felhasadásánál fellépő kinetikus izotópeffektus 5-lO% között ingadozik. |

Az észlelt maximális érték 14%, Biegeleisen [l] adatai szerint. Az ureáz ;;|

okozta karbamiddegradáciőnál a 1 4C-vel szembeni diszkrimináció 1O%, in
195
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v i t ro k í s é r l e t i f e l t é t e l e k közt. Hasonlónak l á t s z i k ez az érték a fo to-
szintet ikus széndioxid-fixálás mérésénél i s , miután többkomponensü enzim-
rendszerben a respirációs CO, i s zavarja a k í s é r l e t e k k i é r t é k e l é s é t . Ku-
koricánál Yem és Bidwell [2] e z t az értéket csak 2%-osnak t a l á l t a .

Kísér le t i körülmények között a 1 4 C0- és a l 2 C 0 , gázkeverékkel vég-
14z e t t rövid, néhány perces növényi szöveti ér intkezésnél a megkötött CO,

12kevesebb l e s z , mint a szövetek körül, aminek az oka a respirációs C0-
uira való beépülése a fotosz intet ikus széndioxid-fixálás során. Rövid

14
ideig tartó kísérletekben rendkívül kevés vagy semmi CC>2 fog csak meg-
jelenni a respirációs széndioxidban, legalább i s a légköri CO2 normál
koncentrációjában. A respirác iós C02 egyrésze rec ik l izá lód ik a c i t o p l a z -
mában, i l l e t ő l e g a sejtszerkezetben, az anyagcsere különféle ut ja in. En-
nek- a C(X-nek a mennyisége több tényezőtől (hőmérséklet, f i z i o l ó g i a i á l -
lapot s t b . ) függ.

Mig a fotosz intet ikus széndioxid-fixálás 1000 u l í l " 1 f ö l ö t t a leg-
több növényben független a CO. koncentrációjától, addig a normál atmosz-

—1férikus sz in tné l (300 u l , l ) rendkivül érzékeny a koncentrációváltozásra.
Figyelembe véve az e m i i t e t t hibaforrásokat, olyan k í s é r l e t i berende-

zést építettünk, amelyben összehasonl ító mintával értékeltük a fotosz in-
t é z i s mértékét, és e ltekintettünk a fotosz intet ikus széndioxid-fixálás
abszolút értékének k í s é r l e t i meghatározásától.

2. A KÍSÉRLETI BERENDEZÉS

A fotosz intet ikus CO_-fixáláshoz Van Slyke módszerén alapuló,
1 4CO2 f ixálásához és 1 4 C-vel j e l z e t t szerves vegyületek és b i o l ó g i a i
minták ion izác iós kamrában történő akt iv i tás mérésére alkalmas berende-
zést alakítottunk ki, aminek vázlatos rajzát az 1. ábra mutatja be.

A berendezés két fő részből á l l : a CO- fe j l e sz tésére szo lgá ló
üvegkészülékből és gázadagolóból, valamint f i x á l á s i (assz imi lác iós) kam-
rából.

A v izsgálatra szánt levelekből korongokat vágtunk, i l l e t ő l e g szeg-
menseket készítettünk. Az assz imi lác iós kamra hat rekeszre tagolódik, és
mindegyik rekeszben 6-6 korong elhelyezésére ny í l ik lehetőség. A 6-os
korongcsoportok súlyát megmérjük, és elhelyezzük őket az assz imi lác iós

\;\ kamrában. Az E edénykébe 2O mg Ba CO,-at mértünk be 165 MBq/tnM (5 mCi/ntt) ;
fajlagos a k t i v i t á s s a l és az edényt a készülékhez csatlakoztatjuk. A be- ;
rendezésen a csatlakozások gömbcslszolatbol vannak fe lép í tve . Az S sav- |
tartó edénybe tejsavat töltünk, majd a K assz imi lác iós kamrát a V vákuum- j
csatlakozáson keresztül 1O mm-re légte len í t jük. Az 1 csap megfelelő á l l l - ';;
tása után a tejsavat a Ba14CO,-ra engedjük. A reakcióban felszabaduló %

4
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1

radioaktív 1 4C0~ az A kvarcgyapoton, a MgClO4~et tartalmazó abszorpciós

csövön és a G higanyos gázadagolőn keresztUl az asszimilációs kamrába

áramlik. A gáz tökéletes felszabadulását az E edényke melegítésével se-

gítjük elő. A gázfejl3dés megszűnte után, a 4-es és a 3-as csap megfele-

lő állításával, a radioaktiv 1 4CO 2-t levegővel kvantitative az asszimi-

lációs kamrába öblítjük, Mivel a kamrában a csökkentett nyomást kiegyen-

lítjük. Egy óra elteltével a kamrát légtelenítjük, majd levegővel átöb-

litjük, végül a levélkorongokat cseppfolyós levegő segítségével fagyaszt-

juk, és elporitjuk.

M í

1. ábra
A fotoszintetikus széndioxid-fixálás intenzitásának meghatározására

szolgáló berendezés

A: MgClO^-os aső
E: feltáró edény
G: gázadagoló
H: hütó"
S: savtartó edény

1-6: csapok
I: ionizációs kamra csatlakozása
K: asszimilációs kamra

% V: vákuumasatlakozás
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3. A RADIOAKTIVITÁS MEGHATÁROZÁSA ÉS A FOTOSZINTETIKUS C O 2 - F I X A L A S
RADI0BI0LÓ6IAI MÓDSZERÉNEK HIBAHATÁRA

1

A fotoszintézis folyamán megkötött radioaktivitás meghatározására
folyadékszcintillációs méréstechnikát, i l letőleg gázanalizist alkalmaz-
tunk. A folyadékszcintillációs aktivitásmérésnél a levélhomogenizátumból
50%-os perklórsawal nyert szénhidrátfrakció aktivitását határoztuk meg
ugy, hogy 2-2 ml 50%-os perklórsawal potterben szétroncsoltuk a levél-
mintákat, majd kvarcgyapoton végzett szűrés és mosás után 25 ml-es törzs-
oldatokat készítettünk, és 10O ul-ből aktivitásmérést végeztünk folyadék-
szcintillációs spektrométeren (Packard TriCarb 3390, i l letőleg Bertold BF
5000). A főbb cukorkomponenseket vékonyréteg-kromatograf iával i s megha-
tározzuk.

; A gázfázisú aktivitásméréshez a megszáritott és homogenizált levél-
mintákat használjuk fel. Az analízist nedves roncsolás után, ionizációs

kamrában végezzük el, a keletkezett
14raz égetéssel kapott

letés után, folyadékszcintillációs spektrométerrel mérjük

Mindegyik aktivitásmérési módszerrel értékeltük a
járás használhatóságát, i l letőleg megvizsgáltuk a maximális hiba nagysá-
gát. A módszer használhatóságának megítélésére nagyszámú mintával végez-
tünk 14CO,-fixálást és- a négyféle méréstechnika adataiból hibahatárt
számítottunk. Az 1. táblázat adatai bizonyitják, hogy azokban-a mintákban
a legkisebb a teljes analízis szórása, amelyeknél a mintaelőkészités
extrakció nélkül folyt le, automatikus égetéssel, Sx% 1,38 és 1,44 érték-
kel.

1. táblásat
A FOTOSZINTETIKUS SZÉNDIOXID-FIXALAS RADIOBIOLÓGIAI ADATAINAK

HIBAS7.ÁMITASA, A RADIOAKTIVITÁS kBq/g FRISS SÚLYBAN MEGADVA

CO, aktivitásának mérésével. A szá-
C0~ gáz aktivitását lúgos abszorberben való elnye-

CO2-fixálási el-

Mérési módszer

Folyadékszcintilláaió perklorátos
extrakaió után
Gázanalizis ionizációs kamrában
Folyadékszcintilláaió égetés
utáni CO. abszorpcióval
Proporcionális gázdetektorban
végzett mérés automatikus ége-
téssel

Mintaszám

6
5

69

10

X

29,88
S3,85

3 2,r,7

187,10

Sx

2,9 2
1,85

3,90

6,00

Sx

1,19
0,82

0,45

2,60

Sx%

3,99
1,53

1,38

1,44

J

* ; középérték
Sx: standard deviáció
Sx: a középérték szórása
Sx%: a középérték szórásának %-a
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1

A táblázat adataiból megállapítható, hogy mindegyik módszer kielé-
gíti a kívánalmakat, és alkalmas adatokat szolgáltat a fotoszintetikus
széndioxid-fixálás intenzitásának értékelésére. A gázfázisú mintaelöké-
szités azonban mindenképpen kedvezőbb körülményeket teremt az analízishez.

4. NÖVÉNYI NÖVEKEDÉST SZABÁLYOZÓ ANYAGOK HATÁSA
A FOTOSZINTETIKUS SZÉNDIOXID-FIXÁLÁSRA 1

A széndioxid-megkötés ismertetett és hibahatárokkal jellemzett mód-
szere sorozatvizsgálatra nyújt lehetőséget, endogén és szintetikus ténye-
zők serkentő hatásának összehasonlító értékelésével. A fotoszintézis ser- •
kentését először a szintetikus citokininek befolyásánál sikerült közvet-
lenül bizonyitani [3]. A szintetikus citokinineknek a klorofill prezervá-
cióra gyakorolt biológiai hatásával gyakorlatilag megegyezett a benzimi-
dazol hatása [4], ezért alapos indokkal fel lehetett tételezni, hogy a
benzimidazol is serkenti a széndioxid-fixálást, amint azt igazolni is le-
hetett [5]. Az endogén citokininszerü biológiai aktivitást [6], speciális .•
elkülönítés és ismételt tisztítás után, ugyancsak igazoltnak lehetett te-
kinteni a széndioxid-fixálás serkentése alapján. .:

A regulátorkutatásban számos bioteszt a citokininszerü biológiai ak- .
tivitás összehasonlító értékelésére irányult, igy a modellvegyületek ha- '.":
tását nemcsak a klorofillprezerváló effektivitás, hanem a széndioxid- ";
-fixálásra gyakorolt hatékonyság alapján is értékeltük. •£.

Az uj tipusu regulatorokat különböző adagokban és kezelési-alkalma-
zási módokon juttattuk a növény fotoszintetizáló szöveteibe, és az opti- í

malis expozíciós időt is részletesen tanulmányoztuk. -•
A 2. táblásat mutatja a citokininek, a benzimidazol és származéka- 4

nak, az endogén citokininszerü biológiai aktivitásnak és az általunk elő- 1
állított, uj tipusu regulatoroknak a fotoszintetikus széndioxid-fixálás •:.;'
serkentésére gyakorolt hatását, lucernahajtásban. A biológiai aktivitást %
a fixált 1 4 C O _ radioaktivitásában fejeztük ki kBq/g friss súlyban M

& • • ^ j

a középérték középhibájának és a serkentés %-ának megadásával. A legna- ?|
gyobb mértékű serkentést a citokininek okozzák, amit az uj kísérlet i re- í-f
gulátorok hatása követ, és tőlük nagyon elmarad a benzimidazol és szár- i |
mazéka. :J

A 3. táblázat a két kísérleti regulatornak a szója levelében ész- §4
lelt serkentését mutatja be, a kontrollra vonatkoztatva. Az Sz-28 kőd- Í'J
jelű regulator kiváltotta serkentés még a citokininek okozta serkentéshez ;>'}
képest i s sokkal nagyobb: csaknem két és félszeres, és ez a produkciós f-{
biológiai effektus szempontjából igen jelentősnek tekinthető. ?f|

A 4. táblásat a bab vagy a kukorica levelében megnyilvánuló serken- | |
test mutatja a két, kísérleti szintű regulátorkezelés befolyására, külön- f§

|

S
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1

-külön és együttes alkalmazáskor. A babnál a kombinált kezelés serkenti a
fixálást, mig a kukoricánál az önmagában adagolt Sz-28 idézte elS a leg-
nagyobb mértékű serkentést.

2. táblásat

A CITOKININEK (KINETIN, BENZILADENIN) A BENZIMIDAZOL ÉS SZÁRMAZÉKA,

AZ ENDOGÉN CITOKININEK ÉS KÉT KÍSÉRLETI REGULATOR (Sz-1.1, Sz-28) HATÁSA

A FOTOSZINTETIKUS SZÉNDIOXID-FIXÁLÁS SERKENTÉSÉRE LUCERNA LEVÉLBEN,

18 ÓRÁS ELŐKEZELÉS UTÁNjMpO ppm KONCENTRÁCIÓJÚ OLDATBAN

Biológiailag aktiv anyag

Kontroll
Ki ne tin

Bensiladenin
Benzimidazol
2-Amino-benzimidazol
Endogén eitokinin-ezepü
aktivitda

Ss-11
Sz-28

.Radioaktivitás
kBq/g

fPÍB8 BUly

46,1

109,7
101,8

59,0
65,4

98,1
67,7
83,9

A középérték
köséphibája .

3,2

5,3

6,1

3,9

4,8

6,0

3,6

4,5

Serkentéé
%

-

138

121

28

42

113

47

82

3. táblázat

UJ REGULATOROK HATÁSA A FOTOSZINTETIKUS SZÉNDIOXID-FIXÁLÁS SERKENTÉSÉRE
SZÓJA LEVELEKBEN, 18 ÓRÁS ELŐKEZELÉS UTÁN, 200 ppm KONCENTRÁCIÓJÚ

OLDATBAN

Regulatorok

Kontroll
Sz-11
Sz-28

Radioaktivitás
kBq/g

76,1
127,0
258,6

A középérték
középhibája

5,9
9,6

15,3

Serkentéé
%

67
238
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4, táblázat

I

KÉT BIOAKTIV VEGiÜLET KÜLÖN-KÜLÖN ÉS EGYÜTTES ALKALMAZÁSÁNAK HATÁSA

A BAB ÉS A KUKORICA LEVELEK FOTOSZINTETIKUS SZÉNDIOXID-FIXÁLÁSÁFA

19 ÓRÁS FELSZIVATÁS UTÁN, KÜLÖN ALKALMAZÁSKOR 200 ppm-es,

AZ EGYÜTTES KEZELÉSKOR 100-100 ppm-es OLDATBÓL

Reguldtor-
•késelés

Kontroll

Sa-11 -

Sa-28

Sa-11 + Sa-28

Bal

kBq/g

20,63

21, 50

23,09

29,33

Serkentéé
%

-

4

12

41

K u k o r 1

kBq/g

6,37

7 ,18

11,77

9,41

I c a

Serkentés
%

-

IP,

84

47

f

1 Kontroll

2 Sz/28

3 Sz/11

4 Ss/1

1 Kontroll 1

2 100 ppm 13,6

3 200 ppm 10,2

4 200 ppm 8,9

14
2. ábra

C0z fixálás öeBaehaaonlitdBa eaölSlevélen
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A 2. ábra hasábdiagramon ismerteti az Sz-28, az Sz-11 és az Sz-1

regulator fixálásra gyakorolt hatását kBq/g (uCi/g) friss súlyban kife-

jezve, a szőlőlevelek tesztelésével. A kontroll radioaktivitása 370 kBq/g

(1,0 uCi/g),raig az Sz-28 503,2 (13,6), az Sz-11 377,4 (10,2), s az Sz-1

329,3 (8,9) kBq/g (uCi/g) aktivitásnak megfelelő mértékű serkentést vál-

tott ki, viszonylag rövid regulátorelőkezelés befolyására.

5. ÖSSZEFOGLALÁS

Módszerértékelő, összehasonlító vizsgálatokat végeztünk a fotoszin-

tetikus széndioxid-fixálás alkalmazására a növényi növekedést szabályozó

anyagok biológiai aktivitásának megállapítására. A módszer jól használ-

ható adatokat szolgáltat a biológiai aktivitás minősítéséhez, különösen

akkor, ha a minták feldolgozása, illetőleg mérésre való előkészítése ége-

téssel történik. A középérték szórásának %-a (Sx%), ez utóbbi esetben

1,38-1,44 között ingadozik.

A citokininek, a benzimidazolok és az általunk előállitctt uj tipusu

regulatorok hatékonyan serkentik a fotoszintetikus széndioxid-megkötés

intenzitását, és bizonyos optimalizált kezelési módok, dózishatárok kö-

zött a serkentés nem ritkán egy nagyságrendet is elérhet, laboratóriumi

kísérleti feltételek között.
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KIVONAT
14A f o t o s z i n t e t i k u s X COj-megkötés módszerét növény i növekedést szabá-

l y o z ó szerek b i o l ó g i a i hatékonyságának meghatározására haszná l tuk. A r a -
dioaktivitást a minták elégetését követően proporcionális számlálóval,
ionizációs kamrával és szcintillációs számlálóval határoztuk meg. A mód-
szert az endogén citokininek és a szintetikus, citofcininszerü anyagok ha-
tékonyságának vizsgálatára és összehasonlítására használtuk. .....,-..-,-

í

PE3WME

MeTon $oTOCMHTexHiecKoro saKpenneHHH 1 4 CO2 ÖHJI npHMeHeH B onpenejiemiH
OHononnecKoft 3$teKTHBHOCTH peryjiHTopoB pocxa pacTemift. nocne cropeHHH
npofi paaHoaKTHBHOCTb 6bina HSMepeua nponopiwoHaJibHUM c^eTiHKOM, HomiaamioH-
ROll KaMepOB H KHJJKHM CUHHTHJUIflUHOHHblM CieTIHKOM. MeTOflOM CtUIH H3yMeHbl H

3HfloreHHHe UHTOKHHHHU H CHHTeTH^ecKHe UHTOKHHHHOnoflOöHhie setnecTBa.

' -ÍIJ •

ABSTRACT

" 1 4 • -
Photosynthetic CO2 fixation method was applied for the determina-

tion of the biological activity of plant growth regulators. For the
measurement of radioactivity liquid scintillation counter, after combus-
tion;proportional counter, and ionization chamber were used. The effi-
ciency of endogenous cytokinins and synthetic cytokinin-like substances
were investigated and compared.
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1

A TARTÓZKODÁSI IDŐELOSZLÁS MEGHATÁROZÁSA ÉS ÉRTELMEZÉSE,
KÜLÖNÖS TEKINTETTEL AZ ÁRAMLÁSI RENDELLENESSÉGEKRE
BALLÁ BÉLA

1. BEVEZETÉS

;:. A folyamatos technológiával létrehozott f i z i k a i , vagy kémiai v á l t o -
;•.--' • zás eredménye az anyag áramlásától, i l letve az áramló anyag keveredésé-
vé tol i s függ.

: Minden folyamathoz meghatározható az áramlás, keveredés optimális
;,,r -" formája, és. a műveleti egység hidraulikai szerkezetét ennek megfelelően
;• ;' kell megválasztani. Gyakran az az előnyös, ha a belépő anyag szinte pil-

I - lanatszerüen eloszlik az áramlási térben. Az ilyen áramlás folyamatos
| ; > üzemű keverős tartályban, üstreaktorban valósítható meg. Máskor viszont
X . arra kell törekednünk, hogy minél kisebb legyen az anyag hosszmenti ke-
t . veredése. Ilyenkor csőreaktort, tö ltött tornyot, általában olyan áramlási
j- teret alkalmazunk, melyben az anyag keveredése a spontán lejátszódó disz-
j : r . perzióra korlátozódik. Az anyag recirkuláltatása a diszperziós térben is
!'-: nagymértékű longitudinális szóródást okozhat, kaszkád tipusu reaktorral
5 i; viszont helyileg hozhatunk létre erőteljes mechanikus keverést anélkül,
| hogy az anyag szétterjedése az áramlás irányában jelentőssé válnék.
!,-.- Gyakran előfordul, hogy rejtett tervezési vagy kivitelezési hiba '

miatt dformálódik a választott hidraulikai szerkezet: áramlási rendelle-
nesség lép fel (pl. recirkuláció, holt tér, rövidzár, csatornák), mely
az optimális áramlási, keveredési forma torzulását okozza, és rontja a
műveleti egység magatartását az adott folyamatban. Felmerül ezért az
áramlás kísérleti ellenőrzésének szükségessége.

Folyamatos műveleti egység hidraulikai ellenőrzése az anyag tartóz-
kodási időeloszlása alapján végezhető. A dolgozat elméleti és gyakorlati
útmutatást ad a tartózkodási időeloszlás meghatározásához' és Ismert hid-
raulikai szerkezetekből történő számításához, majd az empirikus tartóz-
kodási időeloszlásl függvény értelmezésével foglalkozik. Ehhez olyan
áramlási modelleket ismertet, melyek tükrében az áramlási rendellenesség
felismerhető és kvantitative jellemezhető.
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2. A TARTÓZKODÁSI IDÖELOSZLAS FÜGGVÉNYEI ÉS MOMENTUMAI

hz anyag tartózkodási időeloszlása az áramlás közben lejátszódó ke-

veredés következménye, és statisztikai alapon értelmezhető [1-4] .

Az anyag átlagos tartózkodási ideje a műveleti egységben t = V/v. Ke-

veredés nélküli áramlásnál a t-től eltérő tartózkodási idő valószínűsége

nulla, mert az anyag térfogatelemei belépésük sorrendjében haladnak át a

műveleti egységen, és benne egyenlő időt töltenek. Ez a sorrend megbomlik,

ha az áramló anyag keveredik, és ezért t-től eltérő t.,t_,t3... tartózko-

dási idő is előfordul az áramlás,keveredés mechanizmusától függő W,, W,,

W_... valószínűséggel.A tartózkodási időeloszlás összefüggés a t valószí-

nűségi változó és előfordulásának valószínűsége közt.

A tartózkodási időeloszlás sűrűség- és eloszlásfüggvénnyel fejezhe-

tő ki.

A sűrűségfüggvény E(t) függvényértékeiből képzett E(t)dt szorzat a

t és t+dt közé eső tartózkodási idők előfordulási valószínűsége. Más fo-

galmazásban: E(t)dt az áramló anyag tömegének az a tört része, melynek

tartózkodási ideje t és t+dt közt van. A tartózkodási idő értéktartománya

O-tól +«°-ig terjed, ezért

jE(t)dt = 1. (1)

Az eloszlásfüggvény F(t) értékei azt az anyaghányadot jelentik, mely

t'<t ideig időzik a műveleti egységben, ezért '

t

F(0) = 0; F(°°) = 1 ; F(t) = j E(t') dt'. (2)

t'=o ;

További információt szolgáltat a tartózkodási időeloszlásról az ;~
intenzitásfüggvény, melynek L(t) függvényértékeiből képzett L(t)dt szor-
zat azt a valószinüséget fejezi ki, hogy a műveleti egységben t ideje

tartózkodó anyag a következő dt idő alatt távozik: f

L(t) =E(t)/[l-F(t)]. (3) í
i

Az L(t) függvénynek a sztagnálásos áramlás felismerése szempontjából van íj
jelentősége (9. pont). , 'í?

A tartózkodási időeloszlás fontos jellemzői a momentumok. Közülük a A
tartózkodási időeloszlás várható értékét és szórásnégyzetét ismertetjük. f

A tartózkodási idS várható értéke az' eloszlás első kezdeti momentu- 'iS
ma, mely elvileg egyezik a műveleti egység térfogatából és az áramlás |
térfogati sebességéből számított átlagos tartózkodási idővel: :i

CD

í tE(t)dt = t=V/v. (4)
o
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A. tavtózkodáai idő abszolút azóráanégyzete az eloszlás második cent-

rális momentuma:

2
a j (t-x) 2 E(t)dt, (5)

2 2 2
relativ azóvdanégyzete pedig ra =a Ix .

Minél nagyobb mértékű áramlás közben a keveredés, annál nagyobb a
műveleti egységből kilépő anyag tartózkodási idejének abszolút és relativ
szórásnégyzete.

A felsorolt összefüggésekben t a tartózkodási idő valamely abszolút
mértékegységre vonatkozó mérőszáma. Elvi összehasonlításra azonban elő-
nyösebb, ha mértékegységül a x átlagos tartózkodási időt választjuk.
A mérőszám ilyenkor O=t/x, és az összefüggés t és 0 függvényei közt;

E(0) = xE(t) (6)

F(0) = F(t) (7)

L(6) = xL(t) (8)
0 = 1 (9)

a e
2 = ro2. (10)

3. A TARTÓZKODÁSI IDŐELOSZLÁS ÉS A KOMPONENSÁRAMLÁS -r

FÜGGVÉNYEINEK KAPCSOUTA '%.

A dolgozatban kizárólag áramlástani szempontból vizsgáljuk a folya-

matos műveleti egységeket, ezért a komponensáramlással is az olyan kom- ;

ponensek vonatkozásában foglalkozunk, melyek áramlás közben nem vesznek :|

részt sem reakcióban, sem anyagátadási folyamatban. Az ilyen komponensre .•

felirt Damköhler-f éle kontinuitási egyenlet [5, 6] megoldását kizárólag -\|

az áramlás, keveredés mechanizmusa, illetve a műveleti egység hidraulikai 0:

szerkezete határozza meg. Ezért szoros összefüggés mutatkozik a q(t)-függ- =&

vény, vagyis a komponens tömegáramlási sebességének időfüggvénye, és a "f

tartózkodási időeloszlás függvényei közt. Ez az összefüggés tömören és ál- _

talános formában Laplace-transzformáltakkal fejezhető ki [7]: v'

A (11) összefüggés azt mutatja, hogy az E(t)-függvény Laplace- |
-transzformáltja megegyezik az olyan G(s) átv i te l i függvénnyel, mely i|
meghatározza a műveleti egység dinamikai magatartását az általunk tár- <|
gyalt komponensárammal szemben.
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A <Iv,e(
t)-<Íi,e gerjesztő függvény tetszőleges alakjára a (12) konvolu-

ciós integrál szolgáltatja a (11) egyenlet inverz transzformáitját:

I

<12>

de egyszerűsödik a megoldás bizonyos elemi gerjesztő jelalakok esetén.
Tekintsük ezek közül az M6(t) gerjesztő jelet (M-szeres Dirac-impulzus) , '•:
amely azt jelenti, hogy t=0 időpontban végtelenül rövidnek tekinthető idő
alatt M tömegű komponens lép a műveleti egységbe. Ilyenkor a (il) egyen- ^
let alakja, ha q. = 5 ^ = 0 és v, =Vjci = v. = konst, "" •

E(s) = ̂ T - K 1 M 1 ' ' • és ebbő1 (")

(14)

mivel 6(s)=l# c =M/V és C=ck i/co-

j (14) és (6) alapján: E(0) = c(e).

;' Hasonlóan egyszerű az összefüggés az F(t)függvény és a q(t) =
; = c'v. U(t) ugrásfüggvénnyel gerjesztett műveleti egységnek a válaszje-
" le közt, ahol c'U(t) azt jelenti, hogy t=0 időpontban a komponens kon-
l centrációja O-ról ugrásszerűen c'-re nő, és a továbbiakban ezt az érté-

ket tart ja:
(16)

A (11)-(16) összefüggésen alapszik a tartózkodási időeloszlás kísér-
leti meghatározása és az ismert hidraulikai szerkezetekre vonatkozó elmé-
let i tartózkodási időeloszlási függvények levezetése.

4 . A TARTÓZKODÁSI IDŐELOSZLÁS KÍSÉRLETI MEGHATÁROZÁSA 1

Vizsgálatainkban a tartózkodási időeloszlást radioizotópos nyomjel- &
zéssel határoztuk meg ugy, hogy a műveleti egység belépő anyagáraméba |jj
t=0 időpontban pillanatszerüen A aktivitású jelzőanyagot adagoltunk, és
folyamatosan vagy sürü időközökben mértük a kilépő anyagáram fajlagos
radioaktivitását ( a . . ( t ) ) . Olyan jelzőanyagot választottunk, mely nem
vesz részt sem reakcióban, sera anyagátadási folyamatban, és olyan kis
térfogatban alkalmaztuk, hogy a vki=konst feltétel teljesüljön. Ilyen
körülmények közt az E(t) függvény a (14) egyenletből adódik H helyébe A,
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c,. helyébe a., helyettesítéssel. Közvetlen mérés helyett célszerűbb A

értékét a rendelkezésre álló afcl(t)-értékekből számítani:

1

A - Vki J «!
o

Mindezek figyelembevételével a (14) egyenlet számunkra megfelelő

alakja:
v. . a. . (t) r

E(t)= k l
 A ¥ = aki(t)/jaki(t)dt. (18)

o

a. .(t) a (18) egyenletben a tört számlálójában és nevezőjében is szere-

pel, ezért a fajlagos aktivitás helyettesíthető egyéb arányos mennyiség-

gel, pl ..a kilépő anyagáram aliquot részében konstans geometriai elrende-

zésben mért impulzusszámlálás! sebességgel.

A (18) egyenletben szereplő integrálás csak numerikusán végezhető,

pl. elektronikus számi tógéppel, ezért az általánosan alkalmazott mérőbe-

rendezés (ratemérő + vonalira) helyett scalerből, szalaglyukasztóból és

vezérlő-tároló egységből álló mtlszerkombinációt dolgoztunk ki, mellyel a

folyamatosan ismétlődő At számlálási periódusokban mért impulzusszám szá-

mítógépes értékelésre közvetlenül alkalmas formában lyukszalagon rögzít-

hető és biztositható, hogy a számlálási ciklusok közt elteit holtidő

konstans és minimális legyen.

Egy-egy empirikus E(t)-függvényt 300-500 E(t)vs. t értékpárral ir-

tunk le. A momentumokat, továbbá az F(t)-, L(t)-, E(9)- és L(G)-értéket

E(t)-ből a (2)-(10) összefüggés alapján számítottuk.

5. ELMÉLETI E(t)"FÜGGVÉNYEK LEVEZETÉSE

A komponensáramlás és a tartózkodási időeloszlás kapcsolata (3.pont)
lehetőséget ad különféle hidraulikai szerkezetekre vonatkozó elméleti
tartózkodási időeloszlási függvények számítására.

a) Levezetéseinkben a (14) függvénykapcsolatra támaszkodtunk. Ennek
megfelelően az H-szeres Dirac-impulzussal történő nyomjelzésre felirtuk
a kontinuitási egyenletet, mely a hidraulikai szerkezettől, i l letve a
keveredés mechanizmusától függően közönséges vagy parciális differenciál-
egyenlet. Az egyenlet megoldása ^'C(t)-re, i l letve c(9)-ra a (14), i l l e t - | V
ve (15) egyenlet szerint azE(t ) , illetve E(0)-függvénnyel azonos. 3§

b) Célszerű a kontinuitási egyenletet Laplace-transzformáciőval meg- íj
oldani. Ilyenkor az E(s) = G(S) átviteli függvény a számítás közbenső ;'í
eredménye. E(S) ismeretében a következő egyszerű összefüggések használha- v|
tók a momentumok számítására [8] : M
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(20)
ds*

Bonyolultabb esetben (pl. a diszperziós áramlási terek többségénél) E(t)

analitikus formában nem állítható elő. Ilyenkor különösen fontos E(s) és

a belőle számított momentumok ismerete.

c) Előnyös a Laplace-transzformáció alkalmazása az olyan összetett

hidraulikai szerkezeteknél is, melyek ismert átviteli függvényü áramlási

terek különféle kapcsolásával állnak elő. Ilyenkor az egyes terekre vo-

natkozó mérlegegyenleteket az adott kapcsolásnak megfelelően, közvetlenül

a Q(s) transzformált jelekre irtuk fel (11) alapján, tekintet nélkül a

gerjesztő jel alakjára. Az adódó lineáris egyenletrendszerből kifejezhető

az egész műveleti.egységre vonatkozó kilépő és belépő transzformált jel

hányadosa, vagyis a műveleti egység G(s) = E(s) átviteli függvénye, mely-

nek inverz transzformáitja az E(t)-függvény.

A vázolt szárnitási módszerekre néhány példát már közöltünk [7].

6. AZ EMPIRIKUS TARTÓZKODÁSI IDŐELOSZLÁS INTERPRETÁLÁSA/

\: ÁRAMLÁSI MODELLEK

i Az empirikus tartózkodási időeloszlást a műveleti egységben leját- .

' sződó áramlási, keveredési folyamatok határozzák meg, de hatásuknak csak

•':, végeredménye jelentkezik az eloszlás függvényeiben és momentumaiban.

• Ezért a részletfolyamatokat, vagyis az áramlás, keveredés mechanizmusát,

• illetve a műveleti egység hidraulikai szerkezetét a végeredményből kell

i rekonstruálnunk. Ez a rekonstrukció csak kisebb-nagyobb elhanyagolással

K. végezhető el, és a műveleti egység arámidéi modelljét eredményezi.

Egységéé hidraulikai szerkezeteknél a tér minden részében azonoe ha-

tás érvényesül az anyag keveredése szempontjából. A modell ilyenkor egyet-

len áramlási térből áll, mely valamelyik keveredési alapformával jellemez- ^

hető. Bonyolultabb rendszer hidraulikai szerkezete heterogén, modellje \

eltérő áramlási tulajdonságú terek különböző kapcsolásával szerkeszthető ;|

meg. " J
A modellek E(0)-függvényének általános alakját a modell szerkezete, f

vagyis az áramlási terek száma, kapcsolásának módja és a terekben végbe- |

menő keveredés jellege határozza meg. A függvények több-kevesebb kons- |

tanst, paramétert tartalmaznak, melyek az áramlási terek térfogatarányát, •'*

a bennük lejátszódó keveredés nagyságát és az áramlás ágankénti megoszlá- §

sát fejezik ki. |
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Minden modellnél megkereshetSk azok az o p t i m á l i s paraméter-értékek,
melyeknél leginkább egyezik az empirikus és a modellből l e v e z e t e t t E ( e ) -
függvény. Az opt imal izá lás e lek t ronikus számitógéppel végezhető, a p a r a -
méterek értékének szisztematikus v á l t o z t a t á s á v a l , mig a Önértékekhez
tar tozó empirikus és modellből s z á m í t o t t függvényértékek négyzetes kü-
lönbségének összege (=A) minimumot nem ér els

A = l [ E ( 9 . ) - E(9 , paraméterek) ,1 . (21)
I emp J

A szóba jövő modellek közül a z t vá laszt juk a műveleti egység áram-
l á s i modelljének, melynél az e l é r h e t ő minimális A-érték a legkisebb. E
modell szerkezete minőségileg, paramétereinek é r t é k e pedig mennyiségileg
je l lemzi a v i z s g á l t műveleti egység áramlási s z e r k e z e t é t .

A továbbiakban előbb az áramlási alapformákat mutatjuk be, majd
azokkal a modellekkel foglalkozunk, melyeket a bonyolultabb áramlások
l e í r á s á r a , többek közt az áramlás i anomáliák ér te lmezésére javas lunk.

7 . ÁRAMLÁSI ALAPFORMÁK, ALAPMODELLEK

Az áramlási alapformák közé négy áramlást sorolunk: a tökéletes ke-
ver.edéssel, a keveredés nélkül, az axiális diszperzióval és a szabályos
kaszkádokban lejátszódó áramlást. Az első kettőt ideális áramlásnak is
nevezik, mivel a legtöbb fizikai vagy kémiai változáshoz vagy az egyik,
vagy a másik biztositja az optimális áramlási feltételt .

V E(0 " ' '
oo

n

05

0.5 1 1.5 2 0 0.5 1 15 0
1. ábra

Ideálitt üetpeaktov (a) ée ideális eeSreaktov (i>) E(B)-függvénye

a) Tökéletes keveredésééi az ideális üstreaktorban játszódik l e az

áramlás (l/a ábra). A belépő anyag végtelenül rövid id3 alatt oszlik e l

az áramlási térben, s ezért a reaktorban időző és az onnan kilépő anyag
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anyag tulajdonságai megegyeznek. Ha ezzel a feltétellel oldjuk meg a kon-

vektiv komponensáram kontinuitási egyenletét impulzusjelzés esetére, ak-

kor - a 9

E(8) X e ? ro z = 1. (22)
b) A keveredés nélkül lejátszódó, un. dugattyuáramlás az ideális

csőreaktorban elképzelt,áramlá'si forma {1/b ábra), A belépő anyag azon-
nal eloszlik a cső keresztmetszetében! majd keveredés nélkül, dugattyú
módjára halad. Emiatt a 0=O időpontban belépő M6(0) gerjesztő jel válto-
zás nélkül lép ki 0=1 időpontban, vagyis a válaszjels M6(0-l). Ezért a
(11) egyenlet alapján, továbbá í-{6(0)}=l ismeretében:

E(0) = 6(0-1); ro 2 = 0. (23)

c) Áramlás axiálie diszperzióval. Dugattyuáramlással a gyakorlatban

nem találkozunk. Az áramlás csövekben is keveredés közben megy végbe.

Ezt a keveredést az alapjában dugattyú jellegű konvektiv áramlás közben

az anyag molekuláris vagy mikroszkopikus részecskéinek gyakori és vélet-

lenszerű helyváltoztatásával, diszperziójával magyarázzuk, melyet diffú-

zió, csúszás, sebességfluktuáció, mikroszkopikus örvénylés stb. okoz.

Statisztikus természete miatt a diszperziót a diffúzióra érvényes össze-

függésekkel jellemezhetjük, de a V diffúziós együtthatót a sokszor 2-3

nagyságrenddel nagyobb D diszperziós együtthatóval kell helyettesíteni.

A diszperziós áramlási'modellekben is absztrakcióra kényszerülünk a

matematikai interpretáció egyszerűsítése érdekében. Legegyszerűbb az

axiális diszperziós modell, melyben feltételezzük, hogy a cső sugarának

(r) irányában nincs koncentrációkülönbség, diszperzió kizárólag tengely-

irányban (x) van, és D=D =konst. Ezzel a megszorítással az x Q pozícióban

végrehajtott M-szeres Dirac-jelzésre vonatkozó kontinuitási egyenlet:

lf + u l l = DxÍ-f+ Mx-xJ 6(t) -Í j . (24)
3t 3x X 3 x 2 o ^ 2

A (24) egyenlet megoldásához a peremfeltételeket az anyag be- i l l e t -
ve kilépésének körülményei szer in t ke l l megválasztani [8, 9 ] . Az E(e)-
függvény csak akkor á l l í t h a t ó elő anal i t ikus alakban, ha a műveleti egy-
ség n y i t o t t [10, l l ] , vagyis a v i z s g á l t cső végte len hosszú cső H hosszú-
ságú középső szakaszának tekinthető:

E(0)
p xx
4ir0 4

(25)

A modell egyetlen paramétere a P =uH/D Péclet-szám, mely a v i z s g á l t cső-
ben (csőszakaszban) bekövetkezett a x i á l i s d iszperz ió nagyságának dimen-
ziómentes mérőszáma. A (25) egyenlet megoldását különböző Px~értekékre á
2. ábra mutatja.
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_H
ki

Nyitott műveleti egységre vonatkozó axidlie diaapersids
modell E(0)-függvényei

V/N V/N V/N

015 2J5 0

3. ábra
Szabályos kaszkádok E{&)-függvénye

•M
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A gyakorlat számára sokkalta j e l en tősebb zár t művelet i egységnél

—P
r o 2 = 2P~X + 2P~ 2 (e x - l ) , (26)

de ECS) csak numerikus módszerekkel vagy k ö z e l í t ő pontosságot b i z t o s í t ó
egyenletekkel számitható [12, 1 3 ] .

d) SzabályOB kaszkád, kaezkádmodell. A szabályos kaszkád 1<N<_«> sor-
bakapcsolt üstreaktorból ál l . Ezek egyenlő térfogatuak, és az áramlás
köztük szigorúan egyirányú. Az üstreaktorban tökéletes keveredést téte-
lezünk fel. A rendszer E(0)-függvényével különböző mértékű keveredés Ír-
ható le (3. ábra) az M függvényparaméter értékétől függően:

E(0) = jfiffP'1 e"1*0; ro2 = ü"1. (27)

A (27) egyenlet nemcsak a szabályos kaszkádokra alkalmazható. N=l

helyettesítéssel a (22), N=°> helyettesítéssel pedig a (23) egyenlet alak-

ját veszi fel, és ezzel leírja az ideális üstreaktort és az ideális cső-

: reaktort. De ennél is tovább bővíthető alkalmazási köre a következő ok-

fejtéssel.

i A gyakorlatban kaszkádot csak N=2,3... stb. egésa számú üstreaktor-

: ', ból építhetünk. Matematikailag azonban N tetszőleges egész vagy tört

; • szám értékét veheti fel 0 és +» közt. Ilyenkor megkülönböztetésül n-nel

! jeleljük, a (27) egyenletben az (n-l)1 faktoriális értékét r-függvénnyel

számítjuk [14], és szabályos kaszkád helyett kaezkádmodellrffl' beszélünk.

k Ha n tört szám is lehet, ugy tetszés szerint osztható, ezért a műveleti

' egységen belül sem kell a keveredést szükségképpen egész számú fokoza-

i - tokban, sőt egyáltalán fokozatokban elképzelnünk, n ilyenkor csupán a

. rendszernek arra a V/n térfogatú szakaszára utal, melyben az anyag átla-

gos tartózkodási ideje x =x/n, és a tartózkodási idő relatív szórásnégy-
2 2

zete ro = 1, szemben a rendszerből kilépő anyag ro = 1/n relatív szó-

rásnégyzetével.

;- Fentiek alapján a kaszkádmodell meghatározott tulajdonságú (lásd

• 10. pont), folyamatos keveredéssel lejátszódó áramlások leírására is al-

• kalmas. Jól közelíthető vele az axiális diszperziós áramlás is a gyakor-

-; lat számára elsősorban fontos P >15 tartományban. Az összetartozó n és

Px-értékek meghatározhatók ro
2 (27) és (26) szerinti kifejezése alapján,

vagy egyéb összefüggésekkel [15, 16]. A 4. ábrán összehasonlítjuk a zárt

• rendszerve vonatkozó axiális diszperziós modell és a kaszkádmodell néhány

E(0)-görbéjét. A közelítés kielégítő, P x és n növekedésével egyre szoro-

; sabb, ezért a kaszkádmodellt elterjedten használják az axiális diszper-

; ziós áramlás leírására [pl.: 2, 11, 12, 17, 18].
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e-t/r

A zárt műveleti egységben folyó diszperziós áramlás
{folyamatos vonal)

le-f.ráea kaszkáámodellel {szaggatott vonal)

=18,9,

2.

3.

11=10

11=20

11=40

8 . TÖBBPARAMÉTERES MODELLEK

Az áramlási, alapmodellek O- vagy 1-paraméteresek. Ez matematikai

szempontbői is korlátozza alkalmazhatóságukat. Három fajta áramlási tér-

re vonatkoznak (keveros üst, szabályos kaszkád, cső) . Nem várható, hogy

leírják az áramlást olyan műveleti egységekben, melyek már külső szerke-

zetükben, geometriájukban is eltérőek. A modellek körét tehát bővíteni

kellett.

Nagy keresztmetszetű diszperziós áramlási terekben (üres vagy töl-

tött torony, medence) nem tekinthetjük a.jelzőanyag radiális szétterje-

dését pillanatszerünek, ezért kidolgozták az axiálie és vadiálie disz-

perzióval végbemenő áramlás modelljét [19, 11] konstans D és Dr felté-

telezésével. Kialakultak továbbá a kombinált modellek. Ezek keverős vagy

Si
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vagy keverős és diszperziós áramlási terekből különféle kapcsolásokkal
összeállított műveleti egységek jellemzésére alkalmasak. A kombinált mo-
dellek az áramlási alapmodellekből szerkeszthetők a műveleti egység kap-
csolási terve, az áramlási terek jellege és térfogataránya alapján.

A modellekkel azonban nemcsak a műveleti egységek kUlsS szerkezeté-
hez kell igazodnunk, hanem olyan áramlási formákat i s le kell Írnunk,
melyekre nem lehet külső jelekből következtetni, pl. a tökéletlen .keve-
redést az üstreaktorban, különféle torzulásokat a diszperziós folyamat-
ban. Az előbbi miatt fellépő rejtett áramlási terekkel és kapcsolásokkal
(pl. holttér, csatorna, párhuzamos és kerülő ág) ki kell egészítenünk a
műveleti egység külső szerkezetére vonatkozó alap- vagy kombinált mo-
dellt, és ez mindenképpen konbinált modellhez vezet. A diszperziós mo-
dellekben a modelltől idegen - bár kondukciós jellegű - áramlási felté-
telek (pl. Turner-szerkezet vagy D i- konst, D ^ konst) figyelembe vé-
tele igen nagy, gyakran megoldhatatlan elméleti és gyakorlati nehézség-
gel járna [20, l l ] . Célszerű ezért a diszperziós modellt eleve kaszkád-
modellel helyettesíteni, és ez utóbbi szerkezetének módosításával vagy
kiegészítésével közeledni az empirikus E(0)-függvényhez. Ez ismét kombi-
nált modellt eredményez.

A különféle modellgyüjtemények [2, 11, 12, 21, 22, 23, 24] általában
igen egyszerű, túlzottan absztrahált kombinált modellekkel irják le az
áramlási rendellenességeket. A holtteret tökéletesnek tekintik, melyben
semmiféle áramlás nincs. A kerülő áramlást végtelen kis keresztmetszet-
ben, x=0 átlagos tartózkodási idővel veszik figyelembe. A párhuzamos
ágakban (csatornákban) dugattyuáramlást tételeznek fel. Az igy adódó tar-
tózkodási időeloszlás mesterkélt, egyes helyeken diszkrét, ezért modell-
jeink kidolgozásánál tartózkodtunk az ilyen egyszerűsítéstől. Elsősorban
annak kifejezésére törekedtünk, hogy a rendszert felépítő áramlási terek
nem elszigeteltek, köztük kisebb-nagyobb kicserélődés van. Az irodalom
néhány ilyen modellt i s ismertet [25, 26, 27, 2~] .

9 . EGYENLETES KEVEREDÉS ÉS SZTAGNÁLÁS 'J'

A 8. pont szerint a gyakorlati áramlás eltérhet az áramlási alap- |
formáktól, tudatos tervezés (a műveleti egység külső szerkezete) követ- 4

keztében vagy szándékunktól függetlenül, áramlási anomáliák miatt. Ez a •
szempont azonban alkalmatlan a modellszerkezetek megkülönböztetésére, '••

mivel gyakran olyan áramlási formákat valósítunk meg tudatosan, melyek |
máskor rendellenesség formájában, akaratunk ellenére jelentkeznek (pl. 4
recirkuláció, kerülő áramlás, párhuzamos ág). Kíséreljük meg ezért a J
modellek rendszerezését az áramlás jellemzői alapján. Definiáljuk ehhez
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1

az egyenletes longitudinális keveredés (a továbbiakban egyenletes keve-
redés) és a sztagnálás fogalmát.

A két ideális áramlási forma kivételével az áramlás irányában növek-
szik a műveleti egységen áthaladó anyag kevertsége, mig végűi a kilépő
anyagban a tartózkodási idő szórásnégyzete a értéket ér el. Ez a növeke-
dés történhet folyamatosan (pl. diszperziós áramlás) vagy szakaszokban
(pl. üstreaktorok sora). Egyenletes a keveredés, ha a tartózkodási'idő
szorásnégyzete egyenes arányban növekszik a műveleti egység hosszában
megtett úttal vagy az átáramlott üstreaktorok számával:

2

V.
= V 1

N1 2— a , (28)

ahol 0<H.<H? 0<V.<V; N. = l,2,3...N.

A sztagnálásos áramlást az L(8)-függvény alapján definiáljuk [28j,
mely a 2. pont szerint a rendszerben 3 ideje időző (0 korú) anyag kilé-
pésének valószínűségi sűrűsége, vagyis a valószínűséggel arányos érték,,
ha a kilépést konstans dO időtartamban vizsgáljuk. Belátható, hogy az
ideális üstreaktorban L(0)=konstans. A műveleti egységek nagy részénél
L(0) monoton növekvő, vagyis annál nagyobb az anyag kilépésének valószí-
nűsége, minél hosszabb ideje időzik a rendszerben. Sztagndldeos áramlde-
x-ól beszélünk, ha a teljes 0<_9<j» intervallumban vagy annak egy részében
£(9) csökkenő. Ez arra utal, hogy a rendszerben "csapdák" vannak, melyek-
ben viszonylag lassú a kicserélődés, kicsi az anyag kilépési valószínűsé-
ge. A csapdáknak ez a hatása növekvő 0-val egyre inkább érvényesül, mert
a rendszerben időző 0j<02<03... stb. korú anyagnak egyre nagyobb h 1<h 2

<h,
stb. hányada tartózkodik "csapdában", és ez előbb vagy utóbb az egész
rendszerre vonatkozó L(0)-függvény csökkenését eredményezi.

5.•ábra

L(e)-függvények
1 - idedlie üetreaktov;
2 - hdrom elemű szabá-
lyos kaszkád; 3 - holt-
teréé áramlási 4 - asa-
tornakéyződéa; S - ke-

rülői ávam



A sztagnálás különböző formákban jelentkezhet, és aszerint, hogy a :
"csapda", vagy a gyorsabb kicserélődéssel lejátszódó komplementer áram- ;
lás a szembeszökő, nevezik holttérnek, csatornaképződésnek, kerülő áram-
lásnak vagy rövidzárnak. Ezen áramlási formák L(0)-függvényét modellek
alapján az 5. ábrán hasonlítjuk össze néhány sztagnálást nem mutató ,;

L(0)-függvénnyel. í
A sztagnálás legtöbbször egyenetlen keveredéssel jár együtt, de -J

egyenetlen keveredés gyakran jelentkezik sztagnálás nélkül i s . 1

10. AZ ÁRAMLÁSOK CSOPORTOSÍTÁSA, A MODELLEK RENDSZEREZÉSE

•yí
Az összes elképzelhető áramlást négy csoportba oszthatjuk:

1. áramlás tökéletes keveredéssel vagy keveredés nélkül (ideális :

áramlás); ~

2. áramlás egyenletes keveredéssel és az anyag sztagnálása nélkül; :

3. áramlás sztagnálás nélkül, de egyenetlen keveredéssel; v

4. áramlás sztagnálással.

A csoportok közt szemléletesen jelentkezik a minőségi különbség •
kaozkádalapu modellrendszerünkben,melyben a kaszkád nemcsak szabályos for- /
mában, hanem szabálytalan szerkezettel is szerepelhet (pl. egyenlőtlen :
térfogatú kaszkádelemekkel vagy az elemek közt visszacsatolással). •

Az 1. áramlási csoport modellje maga a szabályos kaszkád. N=l, vagy 4
N=°° paraméter értékekkel. A csoportot jellemző átv i te l i függvény tehát }\
(az időt 0 = t/x-val, dimenziómentesen kifejezve): |

E(s) = (sk+l)~N, ahol k=l/N és N=l vagy N=». (29) í

Heg jegyezzük, hogy N>-°° esetben a (29) egyenlet a következő alakot veszi I
f e l : -Nn "2

l im F ( | + 1) | = e ~ s . (30) j:

A 2. áramlási oeoport a szabályos kaszkádmodellel Írható le, ha
o. A csoport jellemző átvite l i függvénye tehát

E(s) = (sk+l)~n, ahol k=l/n és o<n<°>. (31)

A (31)-nek megfelelő L(9)-függvény monoton növekvő, tehát az áramlás
sztagnálás nélkül megy végbe, és a keveredés egyenletes, mivel az anyag
kilépésekor (27) alapján ro = 1/n és o = x /n, a műveleti egység tet-
szőleges V.=h.V térfogatszázalékának átáramlása után pedig, n osztható-

2 2 2 2 2
sága miatt,x.=h.x, ro.=l/h.n és o.=x. ro.=h.o , ahol 0£h.il.

Ha a szabályos kaszkádmodell nem biztosit megfelelő közelítést, az

L(e)-függvény alapján dönthetjük el, hogy az áramlás a 3. vagy a 4. cso-

portba tartozik-e.
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A3. csoportba tartozó, tehát az egyenetlen keveredéssel, de sztag-
'••••• nálás nélkül lejátszódó áramlás modellezésére a következő szabálytalan

kaszkádszerkezetek alkalmasak:

a) eltérő térfogatú, tökéletes keverésü tartályokból felépülő kasz-
: kád. A tartályok egy része lehet azonos térfogatú. Ilyenkor a modell 2,
!.;' 3 stb. szabályos kaszkád sorbakapcsolt rendszere. E kaszkádok közt egy
.- N=» paraméterértékkel szerepelhet, egyébként N=l,2,3... stb. egész szám;
jí b) o lyan kaszkád, melyben két vagy több egyenlő vagy e l t é r ő t é r f o -

>' gatu keverős t a r t á l y közt merev v i s s z a c s a t o l á s , R = V R / ( V R + V ) arányú köz-
•' vétlen recirkuláció van.
•• Az a) és b) szerinti modell átviteli függvényének általános alakja,

T vagyis az áramlási csoport matematikai jellemzője:

f I -N±

/'• E(s) = J J (sk±+l) , (32)

'„: ahol N. = egész szám; k^=f(p^) vagy k^=f(p i #R^); k^fkjf.-.k^. Ha a rend-

h szerben nincs recirkuláció, k̂  értékét csak a sorbakapcsolt üstreaktorok

XI térfogataránya határozza meg: k^=f(p^). N^=l esetén a modell egyenlőtlen
j.j térfogatú üstreaktorokhói á l ló , I-elemü kaszkádot ir le . N.>1 esetén a

4;' modell a kaszkádelemek I számú csoportjából á l l , és egy-egy csoporton
;)•- belül a kaszkádelemek térfogata egyenlő. Merev visszacsatolásu, recirku-

f::. lációs modellnél k i =f(p i ,R i ) . Ha a sorbakapcsolt I kaszkád közül valame-
•- lyikban N.=», a rendszerben dugattyuáramlási tér i s van, és -

. -sp, t i -N.
E(s) = e d J | (sk1 +l) \ (33)

i=l

%• Néhány konkrét esetre kidolgozott modellt a felsorolt jellemzőkkel a |
K 6. és 7. ábra mutat. A modellek E(6)-függvényét a Függelék tartalmazza. ~j\
!,-:- A 4. áramlási csoport, tehát a sztagnálásos áramlás olyan modellel -J

f'~'' Írható le, melyben fg

\•".;, a) a kaszkád egy vagy több eleiranél közvetítő elemen át történő R- ' |

. . arányú visszacsatolás van. A közvetítő elem üstreaktor, mely a holtteret
r3 modellezi;
:;:] b) két vagy több kaszkád párhuzamos kapcsolásban szerepel, és a pár-

;S:: huzamos ágakban eltérő az anyag átlagos tartózkodási ideje.

tj. A modellek átviteli függvényének általános alakja:

| + i ) - N l ^ r ( s k +l)-^
I j=i L 3 D J

ahol N ,̂ N., N = egész szám; k,=f(p,),
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1 2 3 4 5...

1

6. ábra

Egyenetlen keveredéssel, de aztagnálde nélkül lejátszódó áramláe.
Soros kapcsolású modellek

V/2 V/2 V/3 V/3 v/3

3.10

7. ábra

Egyenetlen keveredd a Bel, de sztagnálde nélkül lejátszódó áramláe'.
ReairkuldűiÓB modellek
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1

•jl

K^fjÍPfR), vagy K̂ =f (Pj»Zj) i kj=9j(PrR)» vagy kj=g(p..,z.j) .

A (34) egyenlet teljes alakjában azt jelenti, hogy a műveleti
egy szakaszában sztagnálás van. Ha k^=0, az első tényező 1, és ilyoukor
az egész műveleti egységben sztagnálásos áramlás folyik. Az egyenlet má-
sodik tényezője a sztagnálásos áram leírása. Az egyenlet a holtteres köz-
vetítő elemen át történő recirkulációra vonatkozik, ha J=2, N-=l, és
K.=f.(p,R), i l l e tve k.=g.(p,R). Párhuzamosan kapcsolt kaszkádokkal fejezi
ki a modell a sztagnálást, ha N=l, K.=f(p.,z.) és k.=g(p.»z.), ahol
p .fz . . Megjegyezzük, hogy ténylegesen párhuzamos kapcsolású rendszerekben
előfordulhat J>2 számú párhuzamos ág, de az áramlási torzulás (pl. csa-
tornaképződés, kerülő áramlás) leírására elegendő a modellben J=2 párhu-
zamosan kapcsolt kaszkádot figyelembe venni.

Néhány konkrét esetre kidolgozott sztagnálásos áramlási modellt a
Ő. ábra mutat. A modellek E(e)-függvényét a Függelékben közöljük.

r .1

4.1

1 ? 3 4...

4.5

fl. dbva

SatagndldooB áramlás modelljei

•M
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1 1 . GYAKORLATI MŰVELETI EGYSÉGEK ÁRAMLÁSI MODELLJE

1 1 . 1 FOLYAMATOS MŰGYANTAGYÁRTÓ REAKTOR

1
anyag

átfolyó
'nyílás

Műgyanta folyamatos gyártásához biztosítani kell a reakciőelegy

mechanikus keverését/ és az anyag tartózkodási idSeloszlását szűk hatá-

rok közé kell szorítani, hogy a polimer molekulasúlyának szórását korlá-

tozzuk. Ezért előnyös a kaszkádszerkezettt reaktor.

A 9. dbvdn bemutatott uj tipusu

műgyanta-gyártó reaktor [29] is kasz-

kádszerkezetU. A reaktor 6 tálcából

és tálcánként 2 körgyűrű alapterületű

keverős térből áll. A belépő nyers-

anyagkeverék a felső tálca külső ke-

verős terébe kerül, onnan a térelvá-

lasztó hengerpalást nyilasain keresz-

tül a belső térbe áramlik, majd a

belső tér közepén benyúló tulfolyöcsö-

vön át az alsóbb tálcára jut. A tulfo-

lyőcsőben az anyag xilol gőzökkel

érintkezik a polikondenzációs folya-

matban keletkező viz távozásának elő-

segítésére. A keverős terekben közös

tengelyre szerelt 4-4 keverőidom biz-

tosítja a keverést. Tartószerkezetüket

minden tálca felett kuppalásttal bur-

kolták, ez a lecsurgó folyadékot a

tálcák külső keverős terébe tereli.

Az anyag tehát egymásután halad át a

keverős tereken. Ezek egyenlő térfo-

gatuak, ezért a reaktor egy-egy tál-

cájának 2-elemes, a reaktornak pedig

12-elemes szabályos kaszkádként kel-

lene működnie.

Az anyag tartózkodási időelosz-

lását viz átáramoltatása közben tál-

cánként és a teljes reaktorban is

vizsgáltuk, és azt találtuk, hogy az

erősen eltér a tervezettől (lO.dbra),
2

méghozzá kedvezőtlen irányban: ro

értéke a vártnak kb. kétszerese. Az

L(0)-függvények nem mutatják az anyag

sztagnálását, ezért feltételeztük,

xilol

termék

9. dbra
Folyamatos mügyantagydvtó

reaktor vázlata

224



hogy a hidraulikai szerkezet torzulását az anyag vlsszakeveredése okozza

a tálcák kaszkádelemei közt (7. ábra, 3.5 és 3.10 modell). E feltételezés

helyességét ugy bizonyítottuk be, hogy néhány tálcán a belső kaszkád-

elembe adagoltuk a jelzőanyagot/ és az azonnal megjelent a külső keverös

térben Is. A vlsszakeveredés mértéke R=vR/(v+vR) = O,83, ami onnan adó-

dik, hogy a két modell elméleti E(0)-függvénye (40. és 45. egyenlet)

R = 0,83 helyettesítéssel szinte tökéletesen leírja az empirikus E<8)-

függvényt (20. ábra).

1
N-2

A.

í-

OS
10. ábra

Tervezett (2. görbe) t mért (x) ée modellből ezárnitott (2. görbe)
B(9)-függvények a mügyantagydrtó reaktor tányérjára (A)

ée az egész reaktorra (B) vonatkozóan
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A visszakeveredés a kaszkádelemek közti válaszfal átfolyönyilásain

keresztül jön létre a körbejáró keverőlapátok által keltett, váltakozó

előjelű nyomásimpulzusok hatására. Kiküszöbölésének lehetőségét a reaktor

kísérleti tálcáján vizsgáltuk ugy, hogy a nyomásimpulzusokat az átfolyási

keresztmetszet csökkentésével, tehát fojtással ellensúlyoztuk. Az átfo-

lyási keresztmetszetet 90 cm -ről előbb 9,0, majd 4,5 cm -re csökkentve

azt találtuk, hogy a tálcán mért empirikus E(ö) -függvények a (40) egyen-

letnek R=0,31 i l le tve R=O,O9 recirkuláciős aránnyal felelnek meg. A ja- I

vulást a teljes reaktor vonatkozásában a 11. ábra mutatja [7, 30, 31]. - j

1 1 . 2 K A P R O L A K T A M - P O L I M E R I Z Á L Ó REAKTOROK

A kaprolaktám polimerizáláshoz csőalaku reaktort alkalmaznak, mely

elvileg kismértékű és egyenletes keveredést, továbbá sztagnálás nélküli

áramlást biztosit. Méréseinket két, un. egycsöves reaktoron végeztük

[32, 33]. Az egyik Uhde-tipusu, O,6 m átmérőjű és 8,7 m hosszú, a másik

NDK gyártmányú, O,28 m átmérőjű és 7,3 m hosszú. Mindkét reaktorcsövet

dif i i fütőköpeny vesz körül, és biztosítja a megkívánt 250-260 °C hőmér-

sékletet. Az alapanyagokat (kaprolaktám-manomér, katalizátoroldat, matti-

rozó) folyamatosan, a cső tetején adagolják a reaktorba, olyan ütemben,

hogy a reaktort kitöltő folyadék szintje állandó legyen. Ennek érdekében

az Uhde-reaktornál izotópos, az NDK reaktornál pedig uszós szintszabá-

lyozó működik. A reaktorok jő térkitöltését, a folyadék egyenletes áram-

lását lyuggatott terelőlemezek segítik elő. A kész poliamidömledéket fo-

gaskerék-szivattyú távolítja e l folyamatosan a reaktorcsövek aljáról.

A polimer!zációhoz szükséges átlagos tartózkodási idő (20-25 óra) a szi-

vattyu fordulatszámával áll ítható be.

Az anyag tartózkodási időeloszlásának meghatározásához jelzőanyag-

ként Rb-acetát oldatot használtunk, mely az acetátokat amugyis tártai- ';

mázó közegben jól oldódott. A L(9)-görbék nem jelezték az anyag sztagná- ;

lását, az E(9)-függvényeket azonban nem lehetett leirni sem a szabályos :' ;

kaszkádmodellel, sem a diszperziós áramlás modelljével. Ennek okát abban '.::

láttuk, hogy a reaktorcső, felső és alsó szakaszán eltérőek az anyag ke- •

verédesének fe l téte le i . Felül még higfolyós az anyag, és a hőmérséklet ,;

kiegyenlítődése, továbbá a viz elpárolgása erős keveredéssel jár. Alul |

viszont a viszkózus polimer mozgása megközelíti a dugattyuáramlást. 4

Modellünk alapjául ezt a két ellentétes állapotot választottuk. 4 \

A reaktor felső részét ideális keverős üstnek, alsó részét szabályos :-.

kaszkádnak fogtuk fel, és a kis diszperzió miatt eleve felkészültünk N f

nagy értékeire. Ez az elképzelés a 3.2 modellel (6. ábra), i l l e tve a (37) |

egyenlettel Írható le Nj=l helyettesítéssel. Megemlítjük, hogy a numeri- f

kus számítás N2 igen nagy értékeinél lehetetlenné válik. Ilyenkor a 3.2 í
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11. dbva
A.z átfolyó nyildaok keresztmetszetének (ö) hatdaa az anyag tavtózkoddai idfeloazldadra

az S=6 éa 11=12 elemű ezabdlyoa kaszkáddal való ÖB8zehaBonlitdaban

sáíÍÍSiSgÍk«sáî ystífeii:íí;. *ij^^^0átí^:^;&ksu %£Jz „,,,., :



1

helyett a 3.4 modell alkalmazható, mely tetszőleges kaszkád (esetünkben

N =l) és dugattyuáramlásl tér (N2=°> elemil kaszkád) sorbakapcsolt rend-

szere (39. egyenlet). A 12. ábra szerint a két empirikus E(o)-függvény

jól leírható a modellek E(0)-függvényével. A legjobb közelítést biztosí-

tó paraméterértékek az Uhde-reaktornál N ^ l , p ^ V ^ V K ) ^ és N2=6O, az

NDK reaktornál pedig Nj^l, Pj=O,34 és N2=°°. Kitűnik belőlük, hogy az NDK

reaktor kedvezőbb a polimer egyenletes molekulasúlya szempontjából, mert

a kezdeti nagymértékű keveredés kisebb térfogatban játszódik le, és utána

az áramlás dugattyúszerü.

20 e
12. ábra

Tartózkodási időeloszlás az Vhde- (i) éa az SDK gyártmányú (2)
kaprolaktám-polimerizáló reaktorban

(», illetve x = mért; folyamatos vonal = modellből számított)

1 1 . 3 FOLYAMATOS UZEMU USTREAKTOR

Tapasztalataink szerint a tökéletes keverés feltételei a gyakorlat-

ban még nagy térfogatú berendezésekben is könnyen biztosíthatók. Ilyen-

kor a gyakorlati ttstreaktor áramlási modellje az ideális üatreaktor (22.

egyenlet). A 13/a ábra 200 m ürtartalmu keverős tartályra vonatkozik,

melyben a beérkező folyadékok átlagos tartózkodási ideje 2,8 óra. E(0)

mért értékei jól egyeznek az ideális üstreaktor egyenletévél számított

görbével. A jelentéktelen eltérést a folyadékok áramlási sebességének

ingadozása okozta.
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05 10 15

IS. ábra

20 0-t/c

Jól éo roBozul kevert (a, ill. b) üatveaktor E(Q)-függvénye
(x. = mért; 1. görbe = idedlis üatreaktor; 2. görbe = 4.3 modell)
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Folyamatos üstreaktorban i s f e l l é p h e t azonban áramlási rendel lenes-
ség . Rosszul t e r v e z e t t keverőnél a belépő anyag nem pi l lanatszerüen osz-
l i k e l a reaktorban, ezért az E(0) görbe az origóból indul, és maximumon
megy át, továbbá ho l t tér i s f e l l é p , melyet az 1.(0) -függvény csökkenése
j e l e z . Az i l yen áramlás jel lemzésére dolgoztuk ki a 4.3 modellt (8 . ábra
é s 48. egyenlet ) . A modellben a V, £5 áramlási térfogathoz részben a V^

térfogatú hol t tér kapcsolódik R arányú rec irkulác ióval , részben pedig

soros kapcsolással , a Vfi keverős t é r . Ez a szerkezet a z t fe jez i ki, hogy
a belépő anyag sem az üst mélységében, sem pedig az áramlás irányában •
nem osz l ik e l pi l lanatszerüen. A modell egyik alkalmazását mutatja a
13/b ábra. Kitűnik be lő le , hogy az üstreaktor E(Q)-függvénye e l tér az
i d e á l i s é t ó l ( l . görbe), de j ó l egyezik a modell E(G)-függvényével a kö-
vetkező paraméterértékek h e l y e t t e s í t é s é v e l : pH=VH/V=O,23; R=vR/(v+vR)=
=O,3O; pB=VB/V=0,02.

11.4 TÖLTÖTT TORNYOK

Szilárd t e s t e k f e l ü l e t é n lecsurgó folyadék mozgása diszperziós áram-
l á s . Töl töt t tornyokban e diszperzión kivül egyéb keverő hatás i s érvé-
nyesül: a folyadékáram irányváltozása, elágazódása, az ágak egyesülése a
t ö l t e t t e s t e k ér intkezésénél . Ezek i s s t a t i s z t i k u s tömeg jelenségek, ezér t
t ö l t ö t t tornyokban a folyadék tartózkodási időeloszlásának végül is a
diszperz iós modellt kel lene követnie.

Több lehetőség van azonban az áramlás torzulására. Egyenetlenül t e r -
h e l t párhuzamos áramlási ágak alakulhatnak ki, ha a t ö l t e t a toronyban
helyenként megroskadt, vagy t ö k é l e t l e n a belépő folyadék s z é t t e r í t é s e a
t ö l t e t tete jén. Rendszertelenül e l h e l y e z e t t vagy nem megfelelő kiképzésű
t ö l t ő t e s t e k üregeiben, mélyedéseiben folyadék gyűlhet össze , melyben l a s -
sabb a kicserélődés, mint a t ö l t e t f e l ü l e t é n le játszódó kerülő áramlás-
nál . Mindezek t ip ikus sztagnálásos jelenségek, é s leírásukra a 4 . 1 , vagy
4.5 modell (46. i l l e t v e 50. egyenlet) alkalmas a s z e r i n t , hogy a csatorna-
képződés, vagy a ho l t teres "tócsák" hatása van túlsúlyban.

A 14. ábra o és x je lű mérési pontjai két 150 m3 ürtartalmu, b i o l ó -
g i a i s zennyv í z t i s z t í tó toronyra és azonos folyadékbetáplálási sebességre
vonatkoznak. Ez utóbbi értéke a tornyok funkciója miatt igen k i c s i v o l t .
Az 1. torony ömlesztve alkalmazott Raschig-gyttrüvel, a 2. torony pedig
darabos tufával v o l t t ö l t v e . A t ö l t e t e k e l térő v i s e l k e d é s é t már az á t l a -
gos tartózkodási időben (2,6, i l l e t v e 5,6 perc), továbbá a tartózkodási
idő r e l a t í v szórásnégyzetében (O,26 i l l e t v e 1,09) mutatkozó különbség i s
j e l z i . Az L(e) függvények sz tagná lást mutatnak. A két áramlás összehason-
l í tására a 4.5 modellt választottuk, mely az 1. toronynál pH=O,26O,
R=O,O29 és N=21, a 2. toronynál pedig p =0,645, R=O,O5O és N=15 páramé-

n

ter-értékekkel biztosította a legjobb közelítést.
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14. ábra

Raeohig-gyürü (a) ée tufatöltetü («)
(o óe >< " mévti folyamatoa vonal = 4.5

"fi •> • -r-'r-



Mindezek alapján a következőképpen értékelhetjük a két töltet hatá- '

sát. . :''.
A Raechig-gyűrűvel töltött toronyban kevesebb folyadék tartózkodik,

rövidebb az átlagos tartózkodási idő. Ez azzal függ összer hogy a folya-
dék nagyobb része a gytirtlk sima felületén áramlik. N értéke nagyobb, mint
a 2. toronynál. Ez kisebb diszperzióra utal, és a nagyobb lineáris sebes-
ség következménye. Ez a torony sem mentes a holtterektől, melyek nagysága '•}'•

a toronyban tartózkodó folyadék térfogatának 26%-a. A holtterekben igen
lassú az áramlás: a térfogati áramlási sebesség az átlagosnak alig 3%-a. ;.;

A tufa darabok felülete egyenetlen, a gödröket kitölt i az áramjó fo™ -
lyadék. Emiatt 2,2-szer annyi folyadék időzik a. toronyban, mint Raschig- ;

-gyürütöltet esetében. E folyadékmennyiség kb. 65%-a pang, vagyis holt (/,

áramlási ágakban tartózkodik, ahol 2O-szor kisebb térfogati sebességgel
áramlik a folyadék, mint a folyadékkal kitöltött tel jes áramlási tér át- •",

lagában. A holttér nagy térfogata és a kis kicserélődési sebesség miatt
a tartózkodási idő szórásnégyzete kb. 4-szer olyan nagy, mint a Raschig- V

-gyürüs toronynál. ;.;
l

R
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F Ü G G E L É K

E ( e ) ÉS r o 2 AZ ÁRAMLÁSI MODELLEKBEN

1 . IDEÁLIS ÁRAMLÁS

1.1 Ideális üstreaktor, ár ami de tökéletes keveredésééi
E(O)és ro a (22) egyenlet szerint

1.2 Ideális a sőreaktor, áramlás keveredés nélkül
E(e) és ra a (23) egyenlet szerint

2. ÁRAMLÁS EGYENLETES KEVEREDÉSSEL ÉS AZ ANYAG SZTAGNÁLÁSA NÉLKÜL

2.1 Szabályos kaasskádmodell

f IJ1 n9ffnT IJ~1 e " n 9 ' a h o 1 0 < n < a

ro2=l/n (35/a)

3 . ÁRAMLÁS SZTAGNÁLÁS NÉLKÜL, DE EGYENETLEN KEVEREDÉSSEL

3 . 1 N db. Vj, V ^ , . . . 7 f f térfogatú üstreaktor kaszkádja ( 8 . ábra)
Paraméterek: p^,p2,...pN, ahol

Feltétel: 2 1

^ 1 7 ^ <-9'V JT BT4"
i=l 1 r=l A r

N '
i 'v— i

ro = 2 B i ' a h o 1 ^ P ^ i / V (36/a)

3.2 Wj és N- elemű, C, és V„ térfogatú szabályos kaszkád sorbakaposoldsa
(6. ábra)
Paraméterek: p.sVj/V; "ÍJ.; N_
Feltétel: p^l-p^; p^/N^p^/N,

E(9) = / (-^) C.exp(-9N./p.) y IJIK\I 9 (M^1) Dt'r ( 3 7 )
i=l x r=i *• 1

N.) (37/a)

233

•'•'I



1

ahol C.

r-1 (y-r-2) 1

és nt=2, ha 1=1

m=l, ha 1=2

3.3 ff,, N„ éa J», elemüt V,t Vo éa V, térfogatú szabályos kaszkád

sorbakapaeoldsa (ff. ábra)

Paraméterek: p^V./V; p =v /Vj H.; N_; m~

Feltéte l : p^l-p^-pj; PJ^ /N^PJ /N^PJ /NJ

N, N l

E(0) = ) Uij C ^ x p í - e ^ / p ^ (N tr), 0 X ^ J D1 r (38)
1=1 i r=l i £

ro =(Pi /N,)+(p2/N2) + (p3/N3) (38/a)

ahol C. "'"'"'-i J • VN_p,-N4p_ J (N„-l)!
m=l

-D« (P1Nn-N ipn)Pg

i és s=2, n=3, ha 1=1

'; s=l, n=3, ha 1=2

•; s=l, n=2, ha 1=3

; 3.4 V* térfogatú dugattyudramldei tér éa Vx térfogatú tetszőleges

' kaszkád sor bakapasolása (6. ábra)

l Paraméterek: p^=Vj/V; E_ paraméterei
Q Q IV

A Fel téte l : p d=l-pR

Í E(e) = -j^i- E„(T), ha T>0 ahol

" ? •

= O , ha T<O

r o 2 = ( l - p a ) 2 ro 2 (39/a)

3.S B-ardnyu reairkuldoió két egyenlő térfogatú, aorbakapcsolt
üatreaktor közt (7. ábra) ^
Paraméter: R=vo/(v+v_). Feltétel: O<R<1 9

E(9) a (36) egyenlet szerint (4O) {
TO* a (36/a) egyenlet szerint (40/a) |

a következS helyettesítéssel: |
N=2; 8 ^ |
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1

3.6 R-arányu veairkuláaió három eorbakapceolt, egyenlő tévfotatu
üotreaktor közt (7. ábra)
Paraméter: R. Feltétel: O<R<1

E(0) a (36) egyenlet szerint (41)
TO a (36/a) egyenlet szerint (41/a)

a következő helyettesítéssel:

N=3

Bj = (l-R) [3+l,5R+l,5/R2+8R]

B2=(l-R) [3+l,5R-l,5»42+8R]

B3=(l-R) /3

3.7 R-arányu reoivkuláciö két Borbakapeaolt, egyenlőtlen térfogatú
üatreaktor közt (7. ábra)
Paraméterek: pj=V./V; R
F e l t é t e l : p ^ l - p j ; P1^P2? O<R<1

-1

-1

E(6) a (36) egyenlet szerint (42)

ro a (36/a) egyenlet szerint (42/a)

a következő helyettesítéssel:

N=2
l - l

B2=2(l-R)p1p2[l-^1-4(1-R)p1p2]~ l

3.8 3 elcmü és 2 elemű szabályos kaszkád sorbakapceolva, a 3 elem közt
R]~m <z 2 elem közt fl,,- arányú reairkuláoióval (7 . ábra)
Paraméterek: F.̂ ; R2J p,*3V./V
Feltétel-. p2=2V2/V=l-Pl,- CK(R1#R2)<1

E(0) a (36) egyenlet szerint (43)
ro2 a (36/a) egyenlet szerint (43/a)

a következő helyettesítéssel:
N=5

B^Pj^d-R^ [3+1,5 R1+l, ^ n

B 3 =p 1 ( l-R 1 )/3

B4=O,5

B5=O,5
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3.9 3 tagú, egyenlő elemű, továbbá 2 tagú, egyenlőtlen elemű kaszkád,
valamint 1 üetreaktor Borba kapaaoláea. A 3 elem köat Rt, a 2 elem
közt R„, az üatreaktorban pedig R- arányú reairkuláoióval (7 . ábra)
Paraméterek: R^ R2; p^SV^Vt P 2 = ( V 2 i + V 2 2 ^ V

< >

Feltétel: p3=V3/V=l-Pl-p2; P 2 f 2 -1-P 2 f l l

O<(R1#R2)<1
B 1 ' B 2 'V B 4 ' B 5

E(9) a (36) egyenlet szerint (44)

ro 2 a (36/a) egyenlet szerint (44/a)

a következő helyettesítéssel:

N=6

B^.B-.Bj mint a 3.8 modellben """

i-l
-R 2)P 2 i P 2 o

B 6 = p 3

3.10 Két vecirkuldaióval öeesekapasolt üstreak tor S-ezev eorbakapaeolva
(7. ábra)
Paraméterek: R; N Feltétel: O<R<1
E(0) a (37) egyenlet szerint (45)
ro2 a (37/a)egyenlet szerint (45/a)

a kővetkező helyettesítéssel:

Pj=O,5+0,5/R

P 2 =0, 5-0,5 i/S

4. ÁRAMLÁS AZ ANYAG SZTAGNÁLÁSÁVAL

4.1 Aramláe két párhuzamosan kapasolt azabdlyoe kaszkádban (0. ábra)

Paraméterek: p1=^1/V> Zj^v^v, n^ N 2

Feltétel: p2=V2/V=l-p1j z2=v2/v=l-z1; 9^^

2 2 ^1 "l"^"
E ( 9 ) = ÍL P T TS7=irr k 5:) «p(-eVi"i) ( 4 6 )

ii * * *
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to (46/a)

4,2 Holtteréé cella áramlási .modellje. V- térfogatú üatreaktor R aránya
reairkuldoiója V„ térfogatú holtteréé elemen dt (fl. dbra)
Paraméterek: R=vR/(v+vR); PH=VH'(V1+ VH)
Feltéte l : (XR<1; P^l -Pj

r o

2 ( x *p ) c [(A+C+D)exp[-G(A+C)] - (A-C-D)exp[-8(A-C)]J (47)

2 P M - ^ - (47/a)1 +

ahol D f A =
1+D 0,5

4.3 Reálig keverffa üat dramldai modellje. V. térfogatú holtteréé aella
V térfogatú keverffa üsttel sorbakötve (8. dbra)

Paraméterek: R; PH=V
H

/V'" P B ~ V B ' V ' - a h o 1 V=V1+VH+VB

F e l t é t e l : CXR<1; 0<(p^,pB)<l; P^l-Pjj-Pe

E(6) [exp (- £-) - exp (- fjg-e)] ~

ra

(48)

(48/a)

ahol A, C, D ugyanaz, mint 4.2 pontban, de a következő helyettesí-
tésse l :

A-C-0KA

4.4 VA térfogatú holtteréé aella éa Vg térfogatú, ff elemű szabályog
kaszkád aovbakapoaoldaa (8. dbra)
Megjegyzés: Vj=VB/N, ezért V^+V^Vjj+Vj^ÍN+l)

vagyis a rendszer felfogható olyan N'=N+1 elemű kaszkádnak I s ,
melynek egyik eleméhez R-arányu recirkulációval V -térfogatú holt-
tér kapcsolódik.

Paraméterek: R; K; P A
= v a ' v

vagy Rj N 2gipH=VH/V=l-(l-pA) SgL

Feltéte l : CKR<lj 0<(pA,pH)<l; N,N' = egész szám
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£•:

E ( 0 ) = ^ ^ ( e x p t - Q t A + c ) / ? ^ - G1 e x p [ - 0 N / ( 1 ~ )

e x p [ 8 N / ( l ) ] )

ra =

ahol:
Rp_ N (l+D)p.N r _ -i0'5

D = h . A = , \ , C = A2-[(DNpA)/(l-pA)]
[ ] ^ V L A A j(1-R) tPA(N+l)-l]

R =
 N<NPA> . R = A+C-D R = A-C-D i

1 2 C C l - p A ) ; 2. [ N p A - ( A + c ) ( 1 - p A ) ] N ' 3 [NpA - (A-C)( l -pA ) ]N "

^ i Qr fNpA-(A+C)(l-pA)"|r £ ^ Qr ÍNpA-(A-C) (l-pA)"l r

r=O *- J r=O *- •* • -';

.5 Holttérea cella N-ezeree sorbakapceoldea. N elemü kaezkdd, melynek

minden eleméhez holttér kapcsolódik R ardnyu reeirkuldeióval :{l

(fl. dbra) h

Paraméterek: Rj PH=VH/V; N 4

F e l t é t e l : O<R<1; 0<pH<l; N = egész szám £

N-I i ,_,. . I

(5O)

(50/a)

h
ahol
B, = A+C-D; B, = -(A-C-D)

r ahol A, C, D és p„ jelentése ugyanaz, mint a 4.2 pontban

í: _ H

r 1 M
- DN

 C-NO(A+C) N - N 9 ( A - C ) U N 9 ) W

l |^1 e + B 2 e J (N-I) 1

NI r _ (N-i-2+k) I f „vi-H-N-k fit

I
A szerző köszönetét fejezi ki Riess László műszaki ügyintézőnek, |

aki közvetlen munkatársa volt a kísérleti és számítógépes munkában és '4
dr. Szepesváry Pál tudományos főmunkatársnak, aki a modellek E(0)-fUgg- r |
vényének gépi számítási programját készítette. 3
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JELÖLÉS

t tartózkodási idő, [s]

.t átlagos tartózkodási idő (=V/v), [s]

V az áramló közeggel kitöltött térfogat, [m3]

v az áramlás térfogati sebessége, [m /s]

E a tartózkodási időeloszlás sűrűségfüggvénye

F a tartózkodási időeloszlás eloszlásfüggvénye

L a tartózkodási időeloszlás intenzitásfüggvénye

T átlagos tartózkodási idő, az eloszlás első kezdeti momentuma, [s]

o a tartózkodási idő szórásnégyzete, [s ]
2 2 2

ro a tartózkodási idő relativ szórásnégyzete (=o /T )
0 relativ tartózkodási idő (=t/x)
q a komponens tömegsebessége (=vc), [kg/s]
q tömegsebesség stacioner állapotban
c a komponens koncentrációja, [kg/m ]
Q különbségi változó (=q(t)-q)
L Laplace-operator
s a Laplace-transízformáció változója, [s ] vagy nevezetlen szám, ha

az idő dimenziómentes
G(s) a komponensáramlás átviteli függvénye =QVÍ(S)/QK ( S )
M • a j e l z ő a n y a g tömege, [kg]
6 ( t ) Dirac- impulzus
C relativ koncentráció =c/c
c vonatkoztatási koncentráció (=M/V)
U(t) egységugrás-függvény
c' vonatkoztatási koncentráció
A a jelzőanyag radioaktivitása, [impulzus/s3
a fajlagos aktivitás, [impulzus/s.m ]
A mért és számított adatok négyzetes különbségének összege
P diffúziós együttható [m2/s]
D diszperziós együttható, [m /s]
x a cső tengelyirányú koordinátája
r a cső sugara
x (indexben) axiális
r (indexben) radiális
P Péclet-szám (=uH/D)
H a csőszakasz hossza, [m] ••»:
u lineáris áramlási sebesség, L=m/s] p.
N sorbakapcsolt üstreaktorok száma (=1,2,3...) |
n kaszkádszám (o<n<») Jf.
i,j (indexben) utalás az áramlási tér egy részére |
h arány, hányad, O£h£l -j

í
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P l térfogatárány ( ^ / v )
R recirkulációs arány =vR/(v+vR)
v ' a recirkulációs áram térfogati sebességet [m /s]
d (Indexben) utalás dugattyuáramlásra
K (Indexben)' utalás kaszkádra
z. az áramlási sebesség aránya (=Vj/v)

1

ffi

3

I
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KIVONAT

Az áramlási rendellenességek két fő csoportját különböztetjük meg:
az anyag sztagnálása nélkül, de egyenetlen longitudinális keveredéssel
lejátszódó áramlást, és az áramló anyag sztagnálásanak különféle megje-
lenéseit. E két rendellenesség más-más felépítésű szabálytalan kaszká-
dokkal modellezhető.

A megfelelően megválasztott modell elméletileg levezetett tartózko-
dási időeloszlási függvényével jól közelíthetők a kísérletileg mért függ-
vényértékek. A modell szerkezete kválitative, a legjobb egyezést biztosi-
tó paraméterértékek pedig kvantitative jellemzik az áramlási rendellenes-
séget.

A rendellenesség ismeretében lehetőség nyilik a műveleti egység
olyan szerkezeti módosítására, amellyel a lejátszódó fizikai vagy kémiai
változás szempontjából kedvezőbb áramlási, feltételek biztosithatók.

i* PE3TOME

'(.: , OTJiHuanTCH flBe rpynnu HeperynupHux noTOKOB BemecTB: ÜOTOKH Gea 3 a -
: , CToeB c HeoflHopoflHbiM npoflOJiHUM CMemeHHeM H noxoKH c 3acToeM. O6e MOXHO
" . MonejuiHpoBaTb HeperyjiHpHUMH KacxanaMH past ioro nocTpoeHHH.
; OnuTHbie naturae xopouio npH&nmitaDTCfl <J>yHKUHeH pacnpenaneHHH BpeMeHH
'-. npeöUBaHHH, BUBeflemioft TeopeTH^ecKH Ha ocHOBe ynoeSHO^ BuCpaHHbix MOfleJiefl.
i' HeperyjiapHOCTH noTOKa oxapaKTepHaoBatiu KaiecTBeHHO CTpoeHHeM MoneJiH, KO-

me 3HaieHHHMH napaMeTpoB, oöecneyHBaKKUHx HanynoöHoe

HeperyjinpHocTea naeT BO3MOXHOCTb HBMeHHTb TexHOJionraecicyio
eflHHHuy HJIH oöecneieHHH 6ojiee yaoOHUX ycnOBHtt iJ)H3HiecKHM H

í

ABSTRACT

Two categories of flow irregularities are distinguished: material
flow without stagnation but with inhomogeneous longitudinal mixing and
flows with stagnation. They can be modelled by irregular cascades of
different structure.

The experimental values can adequately be approximated by the func-
tion of residence time distribution, derived theoretically from appropriate
models. 1 Flow irregularities are characterized by the structure of the
model qualitatively, and by the parameter values, yielding optimum fitt-,
ing quantitatively.

By revealing irregularities the possibility opens to change opera-
tion unit to ensure flow conditions more advantageous for the physical or
chemical processes involved. .
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IZOTÓPOS NYOMJELZÉS A KOHÁSZATBAN
HARGITTAI JÁNOS, LEHOFER KORNÉL, SZILI SÁNDOR

A kohászati üzemek a létesítésük időpontjától kezdve a létesítményre
jellemző alapvető technológiai rendszer által meghatározott lehetőségek -'l
és korlátok között működnek.

'i Az építkezéskor még korszerűnek számitó technológia később, a fejlő-
dés hatására, a termékekkel szemben támasztott növekvő mennyiségi és mi-
nőségi követelményeket egyre kevésbé tudja gazdaságosan kielégíteni.

';.' : A minőséget javitó, i l letve termelékenységet növelő, de a meglevő

i adottságokat i s figyelembe vevő uj technológiai változatok kidolgozása

:
: ezért rendszeres feladatot jelent. Különösen a jelenleg rekonstrukció

alatt álló hazai vaskohászatunkban jelentkezik mind gyakrabban olyan f el-
: adat, melynek megoldásához hatékony módszer a radioaktív izotópos nyom-

jelzés.
Az acéltermék jó minőségének alapfeltétele a megkívánt felhasználási

tulajdonságokat elsődlegesen meghatározó alkotók homogén elosslása a fo- :

; lyékony acélban, továbbá a nem kívánatos mértékű makroszkópos ötvöző és

• ' szennyező dusulás kialakulásának megakadályozása, az Öntött tuskóban,
L mint elsődleges előgyártmányban, a dermedés megfelelő szabályozásával.
'•;_ A homogenitás fokát - melyet általában a vizsgált rendszerben levő alko- ,«
•i tők koncentrációjának relatív szórásnégyzetével jellemezhetünk [l] 7 az V :
./ érintett alkotóra vonatkozóan radioaktív izotóppal nyqmjelzett folyékony ,;..
s acélból kivett minták radiometriai vizsgálatával határozhatjuk meg, a _..:

kérdéses alkotó dusulását pedig a tuskó metszeteiről készített autóra- l'
diogram értékelésével állapithatjuk meg. A dermedés folyamatát ugyancsak

; autoradiográfiás módszerrel tanulmányozhatjuk, mégpedig folyamatos öntés ".''•;

esetén egyszeri, álló öntésnél a kokillában végzett ismételt nyomjelzés-
f- '. sel. ._.;.
. Az elmúlt években Intézetünk Technológiai Osztálya e módszer cél-
• szerű alkalmazásával eredményesen vizsgálta a ferroötvözetek oldódását '•

; és eloszlását [2,3], a szilárd vasban nem, vagy nagyon korlátoltan oldó-
dó elemek makrodusulását és eloszlását [4], öntvények és tuskók dermedé- ; :

; sét, különböző technológiai feltételek mellett [5-7] . A továbbiakban né- íj
• hány -jellemző munka tapasztalatait és eredményeit foglaljuk össze. A'
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FERROMANGAN ÖTVÖZÉSE ÜSTBEN

Az acél mangántartalmát kemencében vagy csapolás közben az üstben

lehet beállítani. Az üstben végzett ötvözés előnye a kisebb leégési vesz-

teség, ugyanakkor azonban fennáll a heterogén mangáneloszlás veszélye.

Célszerű az ötvözést ugy végezni - ez egyben a legegyszerűbb is -,

hogy a FeMn darabokat a csapolás megkezdése után folyamatosan az acélsu-

gárba surrantjuk, s nem a csapolás előtt helyezzük az üst fenekére. így

elkerülhető, hogy az oldódáskor fellépő hőelvonás miatt a darabok az üst

fenekéhez tapadjanak. Könnyű belátni, hogy a forró acélolvadékba dobott

szilárd fém annyira lehűti környezetét, hogy olvadék fagy a darab felü-

letére. A FeMn-darab oldódása és a mangán homogenizálódása csak e burok

leolvadása után indul meg. Az acélolvadék homogenitásának foka több más

tényező mellett, elsősorban a FeMn-darabok oldódási sebességétől és a

tuskóöntés megkezdéséig rendelkezésre álló időtől függ.

A vázolt technológia kidolgozásához meg kellett állapítani az azo-

nos mennyiségű, de különböző darabnagyságu, 80%-os FeMn oldódásához szük-

séges időt, valamint a mangán homogenitásának mértékét. Ehhez radioaktív

nyomjelzést alkalmaztunk. A folya:aat időfü^gése miatt, a közel 10 percig

l'••' tartó csapolás alatt (a 1OO tonnás adagot kév 50 tonnás üstbe csapolták)

< • az oldódás mértéke más és más lehet a korábban és a később adagolt FeMn

daraboknál. Ennek megállapítására a Y~sugárzásuk energiaspektruma alap-

i ján egymástól jól elválasztható Cr és Ag m izotópot alkalmaztuk nyom-

= jelzőként. A nyomjelzőt a FeMn-darabok tömegközéppontjába helyeztük ugy,

: hogy az csak a darab teljes feloldódása után kerülhetett a folyékony

\~- acélba. A csapolás befejezése után az üstből és öntés közben a kifolyó

acélsugárbői vett minták aktivitásának mérésével meghatároztuk az oldő-

,, dás időszükségletét, valamint a mangán heterogén eloszlásának mértékét.

A mangán eloszlását, heterogenitását az

relatív szórásnégyzettel jellemeztük, ahol N a minták száma, C, i l l . C.
a minták átlagos, 111. az egyes minták nyomjelző tárta imával arányos és
azonos mlntasulyra vonatkoztatott sugárintenzitása.

2 2
rD~ = rD?

2 X
C 2(l-C 1)m 2

összefüggés lehetőséget ad arra, hogy adott rendszerben valamely m, tö-
— 2

megü mintában mért C, koncentrációban jelenlevő komponens rD£ relatív

szórásnégyzetének ismeretében (ez esetünkben az alkalmazott nyomjelző)

kiszámítsuk egy vele azonosan viselkedő komponens (Mn) C, koncentráció-
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jának az m, tömegű mintában várható rX>2 relatív szórásnégyzetét. Ezen

összefüggéssel jellemeztük a kétféle módon adagolt, különböző nagyságú

FeMn-darabokkal bevitt mangán homogenitását.

Megállapítottuk, hogy 50 .tonnás adagnál az 1% Mn eléréséhez szük-

séges kb. 700 kg 80%-os FeMn, 10-12 kg-os darabokban surrantható be az

üstbe. Abban az esetben, ha a surrantás a csapolás megkezdése után fo-

lyamatos, és nem tart 6-7 percnél tovább, valamint, ha az acél kellően

dezoxidált, akkor csak elhanyagolhatóan kicsi mangánveszteség lép fel,

és az adagolás kezdetétől az öntésig rendelkezésre álló 30-35 perc alatt

az acél megfelelően homogén lesz.

AZ ÓLOM ELOSZLÁSA ÖNTÖTT ACÉLBAN

•"-•fi" í

11

i

i

Ismeretes, hogy az acélfajták forgácsolhatósága ólomötvözéssel je-
lentősen javítható, ha a diszperz ólom egyenletesen oszlik el az acél
szövetszerkezetében. Az ólom oldhatósága a folyékony vasban 1500-1600 °C
hőmérsékleten O,2-0,3%, de a szilárd vasban gyakorlatilag oldhatatlan
[8,9], ezért eloszlását alapvetően az ötvözés módja és az acéltuskó der-
medés i viszonyai határozzák meg.

Az üzemi kísérleteket növelt S- és 0,8% C-tartalmu, ötvözetlen
elektroacéllal végeztük, amelyhez az ólmot sörét formájában, szétterítve
adagolták az üstbe, csapolás után, majd az acélt, alsó öntéssel, 6,4 és
3,6 tonnás tuskokká öntötték. Az ólomeloszlást a tüskök hosszmetszetéről
készített autoradiogramokkal, a- kéneloszlást pedig Baumann-lenyomatokkal

204
vizsgáltuk. Az ötvözéshez szükséges teljes ólommennyiséget TI izotóp-
pal nyomjeleztük. Az ólom talliumtartalma 3 ppm volt . A tallium kiválóan
alkalmas az ólom nyomjelzésére, mivel fizikai és metallurgiai tulajdon-
ságai az óloméhoz hasonlók. A tallium az ólommal tág határok között szi-
lárd oldatot képez, ugyanakkor a szilárd vasban nem oldódik [loj.

Megállapítottuk, hogy a tuskokban az ólom makroeloszlása a kénével
azonos. Az ólom is ugyanott dúsul, mint a kén, többek között az általában
jellemző, fordított V-alaku zónákban, amelynek egy részletét mutatja az
1. ábra, összehasonlítva az egyik 3,6 tonnás tuskó hosszmetszetéről ké-
szített Baumann-lenyomat és autoradiogram azonos helyről származó rész-
letével. Dermedés közben az ólom, diszperz fémszemcsék formájában, rész-
ben interdendritesen, részben a primer szemcsehatárokon kiválik. A fém-
szemcsék még a dusult zónákban i s viszonylag diszperzek. Azt, hogy az_
ólom kizárólag mint fémfázis van jelen az acél szövetszerkezetében, a
mikroszondás vizsgálat is igazolta, amint ez kitűnik a 2. dbvdn példa-
képpen bemutatott elektronreflexiós felvétel, valamint a Pb-, a Mn- és a
S-eloszlás felvételének összehasonlításából i s . Az ólom gyakran a MnS
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zárványokra kristályosodik, de FbS vagy PbS-MnS zárványokat nem talál-

tunk az acélban. Azt is megállapítottuk, hogy ennél az ötvözés! techno-

lógiánál, ha a beötvözött ólom mennyisége nagyobb, mint az ólom oldható-

sága a folyékony acélban, akkor a többlet ólom még a tuskó dermedésének

kezdeti szakaszában elkülönül, fis durva, néhány nun átmérőjű, gömbalaku

zárványok formájában, a tuskó aljára süllyed. Ebben az esetben még a ké-

miai vizsgálatra kivett adagpróbákban is megfigyelhető durva ólomzárvány

(3. ábra). Ilyenkor az ólomzárvány képződését nem gátolta észrevehetően

a tuskó dermedésének gyorsítása: az öntési hőmérséklet, illetve a tuskó

tömegének csökkentése, vagyis 0,3% felett az ólom kellően diszperz és

egyenletes eloszlása csak az ötvözésl technológia célszerű megváltozta-

tásával biztositható, pl. ólomgőz diffundáltatásával a folyékony acélba

[11].

a) b)

1. ábra

Az ólom (a) és a kén (b) makro eloszlása az egyik
Z,6 tonnás tuekö hosszmetszetének azonos helyén

(kieainyités: 1/2)
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reflexiós kép

Pb
2. ábra

Az ólom, a mangán és a kén mikroeloazldea
MikroBzondda vizagdlat, nagyitáe: IZOQx

Pb=O,40% Pb=0,2S%

3. dbva
Az ólom makvoeloBzldea az adagpvóbdk keveaztmetezatében

(Autoradiogram, pozitív kép, természetéé nagyság)
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SZEMCSEFINOMITÖ ADALÉK HATÁSA

Vasúti kerékabroncsok minősítésekor gyakran volt a selejt oka a
késztermékben kimutatott kéndusulás, amely az elsődleges előgyártmány-
ként öntött, 6 tonnás acéltuskóban a dermedés során képződött, fordított
V-alaku dusulásra volt visszavezethető. Az adott üzemi lehetőségek és
viszonyok mellett a dusulás csökkentésére célszerű módszernek mutatko-
zott a tuskó dermedésének szemeseiinomitó adalékkal történő szabályozása.
Azt vizsgáltuk tehát, hogy a különböző összetételű és mennyiségű szem- •
csefinomitő adalékok hogyan befolyásolják a tuskó dermedését, a fordított
V-dusulás kialakulását és mértékét a szemesefinomitóval nem kezelt tuskőé-
hoz viszonyítva. -•"- --••-. ~

A közepes széntartalmu, mangánnal ötvözött, csillapított acélból,
D 600x2000 mm méretű, felfelé bővülő kokillába alulról öntött 6 tonnás
tuskók dermedését autoradiográfial módszerrel, a kén eloszlását pedig
Baumann-lenyomatokkal vizsgáltuk. Dermedés közben a tuskókat a tápfejen
keresztül négyszer nyomjeleztük, előre meghatározott időpontban. Egy-egy

3 2tuskő nyomjelzéséhez összesen 29,6 GBq (800 mCi) aktivitású P izotópot
használtunk [4921 kBq/kg (133 uCi/kg acél)L Mivel a kokillán belüli áram-
lás hatására a CuP-előötvözettel bejuttatott izotóp gyorsan eloszlik a
folyékony zónában, ezért az adagolás időpontjához tartozó dermedési front
jól megkülönböztethető az autoradiogramon. Ily módon megállapítható a
dermedési front alakjának és helyzetének változása az idővel.

A tuskó dermedésére és a fordított V-alaku dusulás kialakulására ál-
talánosan jellemző a 4. ábrán bemutatott hosszmetszet! autoradiogram.
Szembetűnő, hogy a dermedési front, a kokillafalra merőleges növekedéshez
képest, alulról felfelé lényegesen nagyobb sebességgel emelkedik. Ez ki-
sebb részt az öntőlap hatásosabb hűtésének, nagyobb részt a kokillán be-
lüli áramlásnak a következménye, mégpedig a kokilla oldalfalain képződött
dermedési front mentén lefelé áramló hidegebb acél, azáltal, hogy sajátfaju
csirákat és dendrittörmelékeket szállit a dermedési front aljára. Az auto-
radiogramok részletes elemzésével kimutattuk, hogy az egyes keresztmet-
szetekben a fordított V-alaku dusulás ott képződik, ahol a dermedési se-
besség ugrásszerűen megnövekszik, amint azt a 4. ábrán kiválasztott ke-
resztmetszethez tartozó dermedési sebesség - kéregvaütagság függvény
szemlélteti. A dusulás annál kisebb, minél nagyobb a dermedési sebesség
(beleértve a sebességminimum értékét is) a sebességváltozást megelőző
szakaszban és minél kisebb az ugrásszerű sebességnövekedés. A szemcsefl-
nondtó adalék éppen ilyen értelemben befolyásolja a tuskó dermedését,
melynek eredményeképpen számottevően csökken a fordított V-alaku dúsulá-
sok mértéke, amint ez az azonos adagból öntött és szemcsef inorr.itó adalék-
kal kezelt {S/a ábra), illetve nem kezelt {S/b ábra) tuskóról készített |
Baumann-lenyomat összehasonlításából is megállapítható. f
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Végülla vizsgálataink alapján meghatároztuk a legkedvezőbb hatást ered-

ményező szemcsefinomitó adalék típusát és mennyiségét.

1

4. ábra
VérmedéB 'közben négyszer

nyomjelsett, 6 tonnás
acéltuakó hosszmetszetének

autoradiogramja
{Pozitív kép,

kicsinyítés: 1/13)
A devmedési sebesség

változása a tuskó
meghatározott

keresztmetszetében

249 1

'•%



1

b)

S. ábra

Azonos adagból öntött és szemasefinomitő adalékkal
kezelt (a), illetve nem kezelt (i>) 6 tonnás aaéltuskó
ho8Bzmet8zeti Baumann-lenyomatai {kicsinyítés: 1/BO)

FOLYAMATOS ACÉLÖNTÉS VIZSGÁLATA

Feladatunk volt, hogy meghatározzuk a folyamatos acélöntés teljesít-

ménynövelésének lehetőségeit adott műszaki és technológiai feltételek

mellett működő vertikális öntőgépen. A gép metallurgiai hossza 9 m, ame-

lyen belül a hűtési rendszer 1,2 m hosszú vizhütéses kristalyositobol és

öt permetvizes hütőzónából áll. A folyamatosan öntött, 1100x240 mm 2 ke-

resztmetszetű tuskőt a kristályosító alatt 2,6 m hosszú acélgerendák tá-

masztják meg a széles oldalak mentén, majd ezt görgős rendszerű megtá-

masztás követi. A gépen kis széntartalmu, csillapított vagy félig csilla-

pított, ötvözetlen melyhuzható, illetve mangánnal és vanádiummal vagy
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niobiummal i s ötvözött, hegeszthető acélokat öntenek, amelyeknek hőfizi-
kai tulajdonságaik csak jelentéktelen mértékben különböznek egymástól.

Egyenes, i l letve oldalfuratos merülőtölesért alkalmazva, különböző
kihuzási sebesség (0,35-0,62 m/min) és permetviz-felhasználás (3-7 m /m h)
mellett vizsgáltuk a folyékony zóna mélységét és a tuskő dermedését, auto-
radiográfiai módszerrel. Nyomjelzőként P izotópot használtunk
1850 kBq/kg (50 uCi/kg) acél mennyiségben. A folyékony zóna mélységét
radiometriai módszerrel mértük, amelyhez a folyékony acélban gyorsan,
6,6 m/min sebességgel süllyedő, 37 MBq (1 mCi)6OCo izotópot tartalmazó,
volfrám hengerbe zárt sugárforrást alkalmaztunk. Egyidejűleg, a folyékony
zóna aljának jelzéséhez, acéltokba zárt 1 kg ólmot i s adagoltunk. A zárt
sugárforrás elakadás! mélységét a kihuzási sebességgel korrigáltuk, a ma-
radék zóna hosszát pedig a hosszmetszetben kimutatott ólomnyomok alapján
mértük.

A vizsgálat legfontosabb eredményei a következők.
Az oldalfuratos merülőtölcsér alkalmazása kedvezőbb, mert azonos

feltételek mellett nagyobb a kristályosítóban elvezetett hőmennyiség,
vastagabb és egyenletesebb a. szilárd kéreg a kristályosítóból kilépő
szelvényben (6/b ábra), és kisebb a tuskó dermedés! ideje. Az oldalfura-
tos merülőtölcséren keresztül belépő acél ugyanis a kristályosító felső
részében erőteljesen örvénylik, s ez a belső hőátadást jelentősen javit-
ja. Az oldalbeömlés kedvező hatását folyamatosan öntött réztuskó derme-
désénél is kimutatták [12]. Az egyenes merülőtölcséren át belépő mele-
gebb acélsugár viszont lefelé áramlik, és hatására a kristályosító végé-

6. ábra
A mevülStöloaér kialakításának hatása a

kér eg képződéeve. A tuakó keresztmetszete:
1100x240 mm2. Kihuzási sebesség: 0,5 m/min.
A kriatályoaitóból kilépff kereeztmetsaet

autoradiogramja

a) egyenee merülStölaaér,
b) oldalfuratoe merülőtölcsér
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nek környezetében csökken a dermedés sebessége. Ezért a kristályosítóból
kilépő szelvényben a széles oldalak közepén a legkisebb a kéregvastagság
{6/a dbva) és az átlagos kéregvastagság (i) növekedése gyakran eltér az
i = k"tn parabolikus törvénytol, amelyet az oldalfuratos merülőtölcsérrel
végzett öntéskor általánosan jellemzőnek találtunk (7. dbva). (Az össze-
függésben t az idő, k és n állandó.) Mindezekből az is következik, hogy
a merttlőtölcsért az öntőgép hűtési rendszere részének kell tekinteni.

10 12 14t,min

7. ábra
A mevülőtölaaév kialakitdaának hatása az átlagos

kévegvastagsdg (5) időbeni változásává.
A tuakó keresztmetszete: 1100x240 mm2.

Kihuzdsi sebeaeég: 0,5 m/min.

Megállapítottuk továbbá, hogy a gerendás megtámasztás! rendszer
előnytelen, mivel a gerendával érintkező tuskófelület mentén a külső hő-
átadási viszonyok sokkal rosszabbak, mint a permetvizzel közvetlenül
érintkező felületen, ezért a dermedés! front keresztmetszeti alakja
olyan hullámvonal, amelynek hullámhossza a gerendák osztástávqlságávai
azonos (fl/a dbva). A dermedés befejező szakaszában a kéregvastagság ezen
különbsége kissé csökken ugyan, de végülis a dermedés a gerendák között
előbb fejeződik be, és ezért a folyékony zóna alján csatornák képződnek
(8/b ábra). Ez az egyenlőtlen dermedés kedvez a szennyezők nemkívánatos
mértékű dusulásának a tuakó széles oldali szimmetriasikjában és a belső
repedések képződésének.

Végül megállapítottuk, hogy a folyékony zóna mélysége (L) az
L=C-M -v összefüggés szerint változik, ahol v a kihúzás! sebesség, M a
tuskó redukált vastagsága, mégpedig M=ab/2 (a+b), ahol a és b a téglalap-
szelvény oldalai, a C tényező pedig függ az acél hőfizikai tulajdonságai-:
tói, a kristályosító és a merülőtölcsér típusától, valamint a permetviz
fajlagos q mennyiségétől. Ha egy ktsérletsorozaton belül csak a permet-
viz mennyiségét és a kihúzás! sebességet változtatjuk, és mérjük a folyé-
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kony zóna mélységét, akkor az összetartozó adatokból a permetvizes hűtési
rendszerre jellemző* c(q) függvényt meghatározhatjuk, ennek Ismeretében
pedig az ttntSgép teljes metallurgiai hosszához rendelhető maximális kihu-
zisl sebességet leiró v ( n a x(q) összefüggéshez juthatunk.

1

8. ábra
a) A gerendáé megtámasztás hatása a kér eg képződéare.

A megtdmaaztáai rendszerből kilépő keresztmetszet
autoradiogramja

b) A csatornákban végződő folyékony zóna képe a
tuekó hoeeametezeti autoradiogramjdn

Cm

CH8-

n/cm2

9. ábra
A merülőtöleeér kialakításának hatása a

hűtési randa tar re jellemző C(q) függvényre
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A 9. ábra a kétféle merülő tölcsérre kísérletileg meghatározott C(q) függ-
vényt mutatja. Figyelemre méltó, hogy a függvénynek szélsőértéke van,
amelynél a hűtés hatékonysága a legkisebb. Kimutattuk, hogy a szélső ér-
téknél nagyobb vízmennyiségnél a stabil hártyás forralás, kisebb vizmeny-
nyiségnél az instabil hártyás forralás állapota az uralkodó a permetvizes
hűtési rendszerben.

Végülis megállapítottuk, hogy dldalkiömlős merülőtölcsér használatá-
val és a permetvizes hűtési rendszerben az instabil hártyás forradás ál-
lapotának beállításával a vizsgált öntőgép teljesítménye 50%-kal növel-
hető, i l letve, a gerendás megtámasztást görgős rendszerűre cserélve és a
permetvizes hűtést célszerűen, módosítva, az öntési teljesítmény még to-
vább fokozható.

Befejezésül hangsúlyozni szeretnénk, hogy a már megvalósított kohá-
szati technológiai rendszerek tulajdonságainak vizsgálatával jelentős
műszaki-gazdasági tartalékok ismerhetők fel, amelyek mind a meglevő rend-
szerek további működtetésénél, mind az uj rendszerek létrehozásánál hasz-
nosíthatók. E fontos népgazdasági feladat végrehajtásának egyik hatékony
módszere az izotópos nyomjelzés célszerű alkalmazása.
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KIVONAT

Izotópos nyomjelzéssel tanulmányoztuk a folyékony acél homogenizáló-
dását üstben ötvözéskor, a makrodusulás kialakulását és mértékét alsó ön-
tésü acéltuskóban, a folyamatosan öntött acéltuskó dermedését, az öntőgép
felépítésének hatását a dermedésre és az öntőgép permetvizes hűtési rend-
szerének tulajdonságait. Megállapítottuk, hogy dusulás ott lép föl, ahol
a dermedés! sebesség ugrásszerűen megnő, s hogy a szemcsefinomitó adalék
csökkenti a dusulást. Kimutattuk, hogy az instabilis hártyás forralás be-
állításával az öntőgép teljesítménye 50%-kal megnövelhető.

1

PE3WME

6bUIH
KOfl cTanH B KOBine npH jiernpoBaHHH, o6pa3OBamie H cTeneHb MaKpojiHKBaiuift B
CTanbHOM cjiHTKe, OTJIHTOM cHH3y, 3 aTBepfleBaHHe HenpepuBHOJiHToro cTanbHoro
anHTKa, BJiHHHHe nocTpoeHHR ycTaHOBKH HenpepuBHoro jiHTbH Ha
H xapaKTepncTHKH BOflopa36phi3rnBaMmeft oxnaxnaioiqeft CHcxeMu nHTefiHoH

Ebino ycTaHOBJieHO, I T O oöpaTHan jiHKBaiiHH o6pa3yeTCH TaM, rae cKopocTt
aaTBepfleBaHHH CKa^KOO6pa3HO yBejimmBaeTca, H M I O H3MeJibiaKiuaH cxpyKTypu
floöaBKa CHHstaeT CTeneni, o6paTHOB jimcBauHH. YcTaHOBJieHHeM C O C T O H H H H Heyc-
TofliHBOro ruieHO^tHoro KHníieHHH npoH3BOflHTeJibHocTb ycTaHOBKH HenpepuBHoro
JiHTbH MOxeT 6uTb yBejiH^ieHa Ha 50%.

ABSTRACT

The homogenization of melted steel ̂ n pouring ladle,during alloyage,
the development and, degree of macroconcentratiöns in bottom casting steel
ingot, the solidification of continuous-casted steel ingot, the effect on
the construction of>continuous-casting machine were studied by isotopic
tracing. It was established that concentration develops when the rate of
solidification grows sharply and that grain refining additives decrease
concentration. The capacity of the continuous-casting machine can be in-
creased by 50% by setting instabilé film boiling.
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A TSM-11 UNIVERZÁLIS IPARI SUGÁRZÁSMÉRŐ MÉRÉSI RENDSZERE
ÉS GYAKORLATI ALKALMAZÁSA
RÓZSA SÁNDOR, SZABÓ GYULA, SZEM ISTVÁN, VERECZKX LÁSZLÓ

1 . BEVEZETÉS

- Ipari folyamatok ellenőrzésénél a legáltalánosabb mérési eljárás az,

amikor mér5-vizsgáló jeleket állítunk elő, a jeleket kölcsönhatásba hoz-

zuk a folyamatban feldolgozott vagy adott helyen tárolt anyaggal, és alkal-

mas érzékelő rendszerrel értékeljük a mérni kivánt paramétertől függő

változásukat. A nukleáris elvű folyamatellenőrzés, illetve információ-

szerzés általánosságban azzal jellemezhető, hogy a mérőjelet környezeti

sugárvédelemmel ellátott radioaktív sugárforrás emittálja, a jelválto-

zást létrehozó információtartalom alapja magfizikai kölcsönhatás, és az

érzékelő elemek, a sugárzásdetektorok villamos jel formájában szolgál-

tatják a sugárzás módosulásában kódolt mérési információt.

Izotópos mérésnél a radioaktív sugárforrás irányított sugárzása

kölcsönhatásba lép a mérendő anyaggal. A kölcsönhatás következtében meg-

változhat a radioaktív sugárzást alkotó részecskék száma, energiája és

iránya (abszorpció, reflexió), uj jellemzőjü sugárzás keletkezhet (ger-

jesztés), vagy ionizálódhatnak a mérendő anyag atomjai (ionizálás) . A mé-

rőhelyen a mérési feladat által meghatározott geometriában elhelyezett

detektor a módosult sugárzást észleli, és arányos villamos jellé alakítja

át. A detektorjel megfelelő mérőberendezéssel való értékelése lehetőséget

ad fizikai és kémiai, illetve mennyiségi és minőségi anyagjellemzők meg-

határozására.

A nukleáris ipari méréseknek - az ipar egészére kiterjedő - általá-

nos rendszerét az 1. ábrán foglaljuk össze. Eszerint gázok, folyadékok,

viszkózus, ömlesztett és szilárd anyagok jellemzőit mérhetjük meg alkal-

masán megválasztott - radioaktív sugárforrásból és sugárzásdetektorból

álló mérőszakaszhoz - , i l lesztett mérőrendszerrel. A mennyiségi jellemző-

ket szintméréssel, határértékjelzéssel, az adagolás ellenőrzésével, da-

rabszámlálással, vastagság-, rétegvastagság-, felületi-tömeg- és felület-

méréssel lehet meghatározni.

Az ipari folyamatirányítás szempontjából egyre fontosabbá válik a

feldolgozandó anyagok minőségi jellemzőinek ismerete. Izotópos mérőmü-
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|i

szerrel sűrűséget, nedvességtartalmat, porozitást, szemszerkezet-elosz-
lást, elemi összetételt, koncentrációt, hamutartalmat és bizonyos elemek
koncentrációjára jellemző természetes radioaktivitást mérhetünk meg, ha
a mérési összeállitást ugy választjuk meg, hogy a sugárzás módosulása
ezen paraméterek valamelyikétől függjön.

Az izotópos mérőműszerek információszerzésének alapja - mint emlitet-
tilk - a radioaktív sugárzás és az anyag közötti kölcsönhatás. A teljes mé-
rőberendezés sugárvédelemmel e l látott sugárforrásból, alkalmasan elhelye-
zett sugárzásészlelőből (detektorból), a detektor j e le i t feldolgozó
elektronikus műszeregységből, a mérési eredményt megjelenítő műszerből
és regisztrálóból á l l . Minden, az 2. dbrdn feltüntetett mérési esetben
oly módon kell megválasztani a mérőszakasz elemeit, hogy a mérendő para-
méter egységnyi változása a mért sugárzás minél nagyobb változását idéz-
ze elő.

Ha p-vel jelöljük a mérni kivánt paramétert és I-vel a radioaktív
sugárzás intenzitását, belátható, hogy az érzékenység, illetve az infor-
mációszerzés annál kedvezőbb, minél nagyobb a

dl . d£
I ' P

*Í' hányados, azaz a mérni kivánt paraméter változásának megfelelő specifikus
:»; intenzitásváltozás.
\f: Tekintettel arra, hogy a —£ értékét a folyamat, i l l e tve a méréstől
r? megkívánt érzékenység határozza meg - a mérőszakasz megfelelő kialakitásá-

r\ T

val - , a p paramétertől is függő -j- értéket optimálhatjuk.
A 2. ábra a nukleáris ipari mérőberendezések a l ternat ív rendszerét

T) foglalja össze, melynek alkalmasan kiválasztott elemeivel a legkülönfé-
4; lébb mérési feladatok oldhatók meg. Konkrét alkalmazásnál a mérőszakasz-

h' hoz a-, 3~, Y~ vagy neutronsugárzást kibocsátó, a sugárvédelmet biztosító
';-:' munkatartóban elhelyezett, zárt radioaktiv sugárforrást alkalmazhatunk.
t\ A sugárzással és a mérési geometriával meghatározott kölcsönhatás ab-
•:. szorpció, szóródás, ionizáció vagy másodlagos sugárzás gerjesztése is
V lehet.

: A mérőberendezésekben sugárzás detektorként Geiger-Müller számláló-.
]il,'. cső, proporcionális detektor, szcintillációs számláló, ionizációs kamra

|V és félvezető detektor különféle változatait alkalmazzák.
*• A detektort i s magában foglaló mérőszakasz elemei - a mérendő anyag fl

I állapotától és a mérni kivánt jellemzőtől függően - , sokféle kombinációban Jj
j/ kerülhetnek össze. Mivel azonos sugárzást többféle energiával lehet a l- ;]
£!. kalmazni, továbbá az anyagi minőségre vagy mennyiségre je l lemző szekun- 1
sí der sugárzás gerjesztésének több módozata lehetséges, széles választék |
f á l l rendelkezésre izotópos mérőberendezéssel való információszerzésre. ;S
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[.':.{ A detektorok információhordozó kimenőjele analóg (A, egyenáram,
/vj egyenfeszültség) vagy digitál is (D, impulzusgyakoriság) lehet. A je l fe l-
i.':'. dolgozás - a bemenő, i l letve a kimenő jel két-két módozatát figyelembe
V véve - 4-féle változatot kinál, igy a mért érték az ipari gyakorlatban

• elfogadott, i l le tve kivánt módon jelenithető meg. Az A/A rendszer klasz-
4; szikus, az A/D rendszer pedig modern elektrométernek, i l letve nagy beme-
V. • nő ellenállású, dig i tá l i s feszültségmérőnek felel meg. A D/A jelfeldol-
<1;.: gozás a ratemeteres, a D/D rendszer pedig a számláló (sealer) tipusu mé-

^ rőberendezést jellemzi.
:?••" Az izotópos mérések és műszerek előzőekben vázolt rendszere a gya-
.>>• korlatban, a hazai ipari üzemekben szerzett tapasztalataink általánosl-

_ tásából alakult k i .
::'• A bemutatott rendszert szembeállítva a nagyon sokféle, de fajtánként

kevés feladattal, levonható az a következtetés, hogy olyan sokoldalúan

:. • hagsTtálható, nukleáris mérőműszer típust kell kialakítani, i l letve gyár-
ai" tani, melyhez a rendszer többi elemei - szinte minden változatban - hoz-
j-l záilleszthetők.

T 2 . A TSH-11 SUGÁRZÁSMÉRŐ

. ' A hazai ipar nukleáris elvű műszerezési és automatizálási igényei-
\ nek reális felmérése alapján az Intézetben, a TSM-1 tipusu ratemeter bá-

í'y zisán, kifejlesztettük a 3. ábrán tömbvázlatban bemutatott, TSH-11 tipu-
i\ ' su, impulzusüzemű detektorokkal működő, univerzális ipari sugárzásmérőt.
' ' Az alkalmazásával felépíthető rendszert ma még elsősorban mérési és r e -

, gisztrálási feladatok megoldására használják, s a készüléknek közvetett
j O—5 mA, vagy 0—2O mA jelkészletü analóg kimenete van. A jelfeldolgozás

; Időzítéssel változtatható sebessége a detektorhoz illeszkedően lassú

(GM-detektor) vagy közepes (szcintil lációs számláló), ami mérsékelt pon-
: tosságu (o,5-2%) mérést tesz lehetővé. A teljes mérőrendszer kidolgozá-

sánál a továbbfejlesztés - a d ig i tá l i s kimenetre való áttérés - lehetőségeit.
i s figyelembe vettük.

. A mérőkészülék a technológiai folyamatok paramétereit, a gyártott
•. r anyagok mennyiségi és minőségi jellemzőit érintés nélkül, folyamatosan

: és nagy mennyiségű anyagra vonatkozó átlagértékként érzékeli. A beépített

?J névérték-kompenzálás és skálanyujtás lehetővé teszi két, egymástól leg-
. J alább 10%-kal különböző impulzusgyakoriság teljes müszerskálán való meg- ?:

jelenltését, s ezen keresztül a méréstartomány optimális megválasztását. %

'. A beállítható alsó és felső határértékjelző a vizsgált jellemző megkívánt í|
értékeinél jelzést (vészjelzést) ad, vagy biztosítja a technológiai fo- fj
lyamatba való automatikus beavatkozást. 1|
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Az univerzális ipari sugárzásmérő nehéz környezeti körülmények kö-

zött is alkalmazható, ennek megfelelő védettséggel késztll. A hálózatról

és telepről egyaránt működő berendezés megbízhatóságát a beépített integ-

rált áramkörök és szilícium tranzisztorok biztosítják. A mért adatok ér-

tékelésére a sugárzáamérőhöz pillanatérték-mutató műszer, vonaliró, ana-

lót összegező (integrátor) stb. alkalmazható. A műszer és a mérés helye

közti távolság kívánság szerinti lehet.

A TSM-11 ipari ratemeter - azonos geometriai méretek mellett - egy vagy

két (független) csatornás kivitelben készül. A négy fiókra osztott mű-

szerszekrény a mindig azonos kábelrendező és tápegységfiók mellett egy

vagy két ratemeter egységet tartalmaz. Az egycsatornás kivitel szabad

fiókjában a mérési igényhez illeszkedő, további elektronikus egységek

(analóg szorzómü, hőmérséklet-kompenzátor, integrátor stb.) helyezhetők

el.

Az univerzális izotópos mérőrendszerhez - az előlaphoz csatlakoztatha-

tó - mérő-ellenőrző készülék is tartozik. Az impulzusoszcillátort, li-

neáris integrátort és feszültségmérőt tartalmazó segédkészülék a mérő-

rendszer tükörképének tekinthető. Megfelelő keresztcsatlakoztatásokkal a

funkcionális működés mind az üzembehelyezésnél, mind a szervizelésnél el-

lenőrizhető.

i'~

Az ipari sugárzásmérő műszaki adatai

A központi mérőkészülék típusjele

Legnagyobb érzékenység

Időállandó

Integrálás linearltása

Mérési pontosság

Aramklmenet

polaritása

URS szabvány szerint

DIN szabvány szerint

Határértékjelző érintkező kimenete

érintkezők száma

érintkezők terhelhetősége

Bemelegedssi idő

Hálózati feszültség

Tápfeszültség akkumulátoros üzem esetén

TSM-11
10% névérték eltérés 5 vagy
20 mA változást okoz a kimenő-
áramban
2-1O-2O s (változtatható), kü-
lönleges esetekben max. 200 s
jobb, mint 0,5%
jobb, mint 1% (a névértékre vo-
natkoztatva)

pozitív vagy negatív (földel-
hető)
0-5 mA R = O-2 kOhm
O-2O mA, R = 0-400 Ohm
tel jes mérési tartományon belül
két független rendszer
2 db vá l tó érintkező
48 V, 2 A,
15 min
220 V, 50 Hz;
-20%...+10%

=24 V; -20%...+30%
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Teljesítményfelvétel

Védettség
Méret
Súly
Környezeti hőmérséklet

20 VA

MSZ 8O6 szerint IP 54

570 mm x 235 mm x 200 mm

10 kp

-20...+50 °C

1
3. MÉRÉSI FELADATOK MEGOLDÁSA AZ UNIVERZÁLIS SUGÁRZÁSMÉRŐVEL

A TSM-11 tipusu univerzális ipari sugárzásmérő a megfelelően kivá-

lasztott mérési módszer, illetve mérőszakasz (sugárforrás-kölcsönhatás-

-detektor) alkalmazásával az 1. dbrdn feltüntetett mérési feladatok leg-

többjének megoldására előnyösen alkalmazható. Az intézeti gyakorlatban

az elmúlt 6-8 évben gyakrabban előfordult mérési feladatokat a követke-

zőkben ismertetjük. Az ábrákon részletesen ábrázoljuk a mérőszakaszt, és

bemutatjuk a teljes mérőberendezés összeállítását. :ozös jellemzőjük az,

hogy minden összeállításban TSM-11 tipusu sugárzúsmórö látja el a detek-

torjel mérési információvá való átalakításának funkcióját.

3.1 SŰRŰSÉGMÉRÉS

Az univerzális ipari sugárzásmérő a TSM-ll-S jelű Y~sugárabszorpciős

mérési összeállításban, zárt tartályban levő vagy csővezetékben áramló

folyadék sűrűségének, érintés nélküli, folyamatos meghatározására és re-

gisztrálására alkalmas. A sűrűségmérés! tartomány minimális értékét az

szabja meg, hogy a méréstartományhoz tartozó sürüségváltozás legalább 10%

változást okozzon a mért sugárzás intenzitásában. A sűrűségmérés! össze-

állításokban 1 3 7Cs és 2 4 1Am sugárforrást használunk fel. 1 3 7Cs sugárfor-

rás használatánál a minimális csőátmérő 150 mm. A mérés névértékre vo-

natkozó pontossága ±1...1,5%.

A 4. dbrdn szemléltetett TSM-ll-S összeállítás előnyösen alkalmaz-

ható mérésre és szabályozásra pl. a kőolaj-, az ércfeldolgozó, a gyógy-

szer-, az anergia-, a textil- és a papíriparban, valamint a vízgazdálko-

dásban és a bányászatban. Különösen alkalmas a készülék hidraulikus szál-

lítási folyamatok paramétereinek ellenőrzésére és automatikus, optimális

beállítására (pl. zagysurüségmérés szivó-kotró hajón, a termelt mennyi-

ség meghatározására).

A mérőhely célszerű kialakításával az adott sürüségmérési feladat meg-

oldása optimalizálható. A mérőedénynek, illetve mérőhelyi csőszakasznak ál-

landó teltnek kell lennie, mert a légbuborékok is jelentősen meghamisítják

a mérés eredményét. A mérőcsövet, mérőedényt ezért, ha lehet, túlfolyással

kell ellátni, vagy függőlegesen kell elhelyezni. A szivattyúk üzemzava-
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rából adódó buborékképződést i s meg kell akadályozni, mert ez nemcsak a

mérést zavarja, hanem a szivattyúkra is káros lehet.

Mind a mérőhely! lerakódás, mind a mérőcső kopása zavaró, mert nem-

csak a beállított (elektromosan vagy sugárzással kompenzált) zérushely-

zet tolódik el, hanem az érzékenység is megváltozik, az abszorpciós ut-

hossz megváltozása miatt. Kisebb eltérés újrahitelesítéssel kompenzál-

.., ható, de nagymértékű lerakódás (szilárd anyagkiválás) a mérést lehetet-

"" lenné teszi, ezért a mérőhelyet olyan technológiai szakaszon kell elhe-

lyezni, ahol ezen tényezők nem zavarnak, vagy gondoskodni kell a rend-

szeres t isztításról.

Az ismertetett zavaró jelenségek megszüntetése után a sugárabszorp-

ciós sűrűségmérő a sürüségváltozással arányos (vagy fordítva arányos)

áramváltozást biztosit. A berendezés hitelesítési módszerét mindig a

konkrét feladat és az adott üzemi technológia határozza meg. A laborató-

riumban számítással-vagy kísérletileg felvett hitelesítési görbét (skálát)

a felhasználó ellenőrzi az addig használatos hagyományos módszerrel,

2S ezért legtöbbször ezek a mérések szolgáltatják a végleges hitelesítés

(•' alapját.

;• j A megfelelően megválasztott hitelesítési módszer és ellenőrző hite-

ti lesités, a stabil elektronikus és mechanikus felépítés, valamint a kö-

. rültekintő nukleáris tervezés a sugárabszorpciós sűrűségmérés gyakorlati

';_ használhatóságát, kezelhetőségét és pontosságát nagymértékben növelheti.

| 3 . 2 NEDVESSÉGTARTALOM MEGHATÁROZÁSA

x-
)•'.•'• A gyors neutronokat emittáló sugárforrásból és a termikus neutronok

-"' észlelésére alkalmas szcintillációs számlálóból összeállított detektor

T" használatával az ipari ratemeter a nedvességtartalom folyamatos mérésére,

;-. regisztrálására és a nedvességtartalmat szabályozó berendezések vezérlé-

• sere alkalmas. A mérésnél az információ meghatározásának alapja a nagy

energiájú neutronsugárzás hidrogén atommagokon történő szóródása, i l letve

kitüntetett lefékeződése. Adott anyag esetében minél nagyobb a víztarta-

lom s ezen keresztül a hidrogénkoncentráció, annál nagyobb a mérőszakasz-

ban kialakuló lassú (kis kinetikai energiájú) neutronsugárzás - detektorral

meghatározható - intenzitása. Az észlelt beütésszám - a gyakorlati mérési

igényeknél (0-30% nedvességtartalom) - a víztartalom (hidrpgéntartalom) l i-

neáris függvénye.

A neutxonszórásos nedvességmérés legfontosabb előnye azonban a fo-

lyamatos mérés lehetősége. Ilyen esetben a mérőhelyet az 5. ábra szerint

közvetlenül vagy közvetve a folyamatosan áramló anyag útjába kell beik-

tatni, lehetőleg ugy, hogy a mért érték kialakításában a folyamatban

résztvevő teljes anyagmennyiség részt vegyen. Követelmény továbbá, hogy

a hatósugárnak megfelelő méretű térfogatban mehessen végbe a mérés.
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A gyakorlatban ezek a szempontok utólag csak a szállítórendszer

megfelelő módosításával elégíthetők ki. A mérést egy oldalról i s lehet

végezni, 2n térszögü mérési geometriában (lásd ábra).

A neutronszóródásos mérőrendszert általában a szokásos laboratóriumi

(pl. termogravimetriás) nedvességmérési módszerekkel hitelesitik. A fel-

adatot a mérési módszerek fizikai alapjai közti különbség és a vizsgált

minták volumene közti arány nehezíti meg. A neutronszóródás a hidrogén

atommagokban megy végbe elsősorban, és igy a nedvességtartalom és a

szerves anyagtartalom változása nem különíthető e l . A szén nedvességének

mérésénél tehát pl. az éghető tartalom változását is tekintetbe kell

venni. A laboratóriumi hitelesítés kis, néhány cm -es mintákból indul ki,

a neutronszóródásos mérés pedig rendszerint a tel jes feldolgozott anyag-

mennyiségre kiterjed. Gyakran nehézséget okoz annak megállapítása, hogy a

laboratórium részére kivett minta melyik pillanatban tartózkodott a mérő-

helyen. Ezek a nehézségek természetesen áthidalhatók, de a neutronszóró-

dásos nedvességmérés ipari bevezetésénél megkövetelik a gondos munkát és

a technológiai folyamat részleteire is kiterjedő figyelmet.

A TSM-ll-N jelű mérési összeállítás előnyösen alkalmazható öntödei

formázóhomok előkészítésénél, koksz nedvességének mérésénél, beton és

házgyári alapanyagok ellenőrzésénél, érctömöritvény vizsgálatánál, üveg-

homok és szóda nedvességtartalmának meghatározásánál és még számos ha-

sonló ipari feladat megoldásánál a nedvességtartalom folyamatos meghatá-

rozására és automatizált nedvességszabályozó vagy egyéb, pl. sulykorrek-

ciót megvalösitó adagoló berendezés mérőjellel való vezérlésére.

3 . 3 HAMUTARTALOM MERESE

Az anyagok által reflektált y-sugárzás intenzitása, 10O keV sugár-

zásenergia alatt, a szóró anyag rendszámától i s függ. Hamutartalom mé-

résénél (6. ábra) a mérőfejben Am sugárforrást alkalmazunk, melynek

legintenzívebb Y~sugárzása 6O keV-os. Az észle lt sugárzás a szén hamu-

tartalmát alkotó, a szénnél nagyobb rendszámú ásványi anyagok jelenlété-

tői i s függ. A mérőműszer alkalmas hitelesítésével elérhető, hogy a re-

gisztráló műszer közvetlenül hamutartalmat mutasson. Az anyagelőkészitést

nem igénylő, nagy mennyiségű átlagra vonatkozó értéket adó mérési módszer

pontossága elsősorban a hamutartalom elemi összetételének változásától

függ. .

A szén folyamatos minősítésére, a megkívánt hamutartalom vagy fűtő-

érték ellenőrzésére, a szén minőség szerinti automatikus osztályzására a

TSM-ll-H tipusu hamutartalommérS összeállítás mindazon területeken alkal-

mázható, ahol a szénszállítás folyamatos. így bányaüzemeknél, szénosztá-

lyozókon, hőerőműveknél stb. teszi lehetővé a hamutartalom folyamatos

mérést és regisztrálását. A berendezéssel a technológiai folyamatok auto-
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matizálásán kivill (pl. kazánüzem szabályozása, erőmüvek automatizálása)

a szál l ított szén - minőség szerinti - osztályozása is megvalósítható.

3 . 4 VASTAGSÁGMÉRÉS

. Abszorpciós vastagságmérésnél a mérendő anyag két oldalán, szemben

':' egymással sugárforrást és detektort "helyezünk e l . Állandó anyagösszetétel

és állandó sűrűség mellett a mért sugárzás intenzitása exponenciális

fUggvénye a vastagságnak. Vékony acéllemez, aluminium és műanyag fólia,

papir, mübor mérésére P-sugárzó, vastag lemez mérésére pedig Y-sugárzó

Izotópokat használunk. A műszerek a vastagság abszolút értékét vagy a

névértéktől való %-os eltérését mutatják. A berendezés mérőszakaszát áll-

ványszerkezet tartja, ami kézi vagy motoros ál l í tással lehetővé teszi az

anyag szélessége mentén végzett mérést.

Az univerzális ipari sugárzásmérő a 7. ábrdn látható, TSM-ll-V jelű

: abszorpciós mérési összeállításban felületi tömeg, i l letve vastagság mér-
: ' sékelt pontosságú mérésére alkalmas. Segítségével a folyamatos gyártás-

'•• technológiával készülő anyag felületi tömege és ezzel vastagsága folya-

> matosan és érintés nélkül határozható meg, regisztrálható, i l letve auto-

matikai rendszerbe kapcsolva, előirt határok között tartható. A mérőké-

-; szülék ^-sugárzással előnyösen alkalmazható a papir-, a műanyag- és a

? textiliparban, de y-sugaras kivitele üveg-, i l letve fémlemez vastagságá-

t- nak mérését i s lehetővé tesz i .

% A TSM-ll-V mérési összeállításban, fl-sugárzó izotópok alkalmazásá-

ig val, 100-50O0 g/m tartományban lehet felületi tömeget meghatározni.

i : Adott esetben a készülék a beállított névértéktől való ±10...15% eltérést

mutathat. A mérési pontosság a névértékre vonatkozóan ±1,5%. Ez a készü-

lék akkor alkalmazható előnyösen s egyben gazdaságosan, ha olyan termelő

\ berendezésre szerelik fel, ahol azonos alapanyagból mindig ugyanolyan

t anyagot (pl. kartonpapirt, padlókárpitot, mélyhuzó lemezt stb.) gyártanak.

l 3.5 SZINTMÉRÉS

t Folyamatos szintmérésnél a mérendő anyagot tartalmazó tartályra 11-
: : neáris sugárforrást (pl. Co drótot) és ugyanolyan hosszú (vonalelren-

••";•', dezésü) sugárzásdetektort helyezünk el. A sugárforrás és a detektor hosz-

' sza megegyezik a mérendő szintváltozással. Mindaddig, amig az anyagszint

i?j a mérőrendszer alatt van, a detektor állandó sugárzást észlel, melynek

f intenzitása a mérési tartományban az anyagszlnt emelkedésével, i l letve a

; sugárút ezzel arányos takarásával csökken. Megfelelő méretezés mellett a
::-.\ sugárzás intenzitása a méréstartományon belül a szintmagassággal arányo-

' san változik. A szintmérő műszer a sugárintenzitás folyamatos érzékelése
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utján a magassággal arányos, mutatós műszer, regisztráló és szabályozó
működtetésére alkalmas villamos jelet szolgáltat.

A Y~sugárabszorpciós mérőszakasz álló és fekvő tartály szintállásának
folyamatos érzékelésére, regisztrálására és vezérlésére alkalmas, az
univerzális ipari sugárzásmérő segítségével. Szintmérés és szintszabályo-
zás nagy nyomású, nagy hőmérsékletű, zárt rendszerű, agresszív anyagokkal
dolgozó technológiai berendezéseknél i s végezhető. Az érzékelés a mérendő
közegtől függetlenül, érintés nélkül történik. Különösen alkalmas a ké-
szülék kazándob vízállásának meghatározására.

A kazánüzemi körülmények között i s jól működő, a fl. ábrán látható
mérési összeállítás lényege a kazánnal összeköttetésben levő és a közle-
kedő edények tulajdonságán alapuló, nagynyomású mérőcsőre szerelt, 5OO mm
hosszú mérőfej és a vele szemben elhelyezkedő, ugyanilyen hosszú vonal-
szerű sugárforrás. Az elrendezés 5OO mm szintváltozás meghatározására
képes, tetszőlegesen megválasztott, névleges nullszinthez képest.

A mérőfej és a sugárforrás között a mérőedényben a tényleges kazán-
vizszintnek megfelelően változik a vizszint. Ha a mérőedényben nincs viz
(üres a kazán), akkor a mérőfejre jutó sugárzást csak a mérőedény acél-
falának abszorpciója gyengíti (a gőz sugárgyengitése elhanyagolható).
A vizszint emelkedése esetén a mérőfej és a sugárforrás közé a mérőcsőbe
viz is kerül, és az abszorpció növekedésével a mérőfejen a sugárzás fo-
kozatosan csőkken. A mérőfejet tehát a teljes hosszra vonatkoztatva, a
vízszinttel fordítva arányos sugárzásváltozás éri.

A 200-3OO °C-os mérőcsőhöz csatlakozó, max. 60 °C környezeti hőmér-
sékletet elviselő mérőfejet meg kell védeni az erős sugárzó hőtől. E cél-
ra hőpajzsot alkalmaztunk, és a felerősítő bilincsek kialakításánál i s a
minimális hővezetésre törekedtünk. A kidolgozott mérési módszer eredmé-
nyes üzemi kísérletei után több kazánra szereltünk fel mérőberendezést,
amelyek folyamatosan működnek.

Nagy átmérőjű tartálynál, kisebb linearitási hibát megengedve, a
méréstartomány felső végén elhelyezett pontszerű sugárforrással és a mé-
rési tartománnyal azonos geometriai hosszúságú detektorral is végezhető
folyamatos szintmeghatározás, a 9. ábra szerinti összeállításban. A mód-
szert legelőnyösebben a timföldgyártásnál használt expanziós tartályso-
rok automatikus szintszabályozó berendezéseiben alkalmaztuk. Jelenleg
kb. 5O darabot használnak e célra a hazai timföldgyárak. ;;

3 . 6 MENNYISÉGMÉRÉS |

Mennyiségmérés a folyamatos anyagellátásnál jelentkező mérési prob- í\
léma, mely radioaktív p- vagy Y-sugárzás abszorpciójával esetenként meg- S
oldható. A mérőszakaszban a sugárzás intenzitása az o t t tartózkodó anyag r |
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pillanatnyi tömegétől függ. A mért értéknek a száll ítási sebességet f i-
gyelembe vevő átszámítása a szál l í tott mennyiség pillanatnyi értékét ad-
ja, melynek integrálásával meghatározható a száll ítási teljesítmény i s .

A 10. ábrán látható -y-sugárabszorpciós összeállításban az univerzá-
l i s sugárzásmérővel cementadagolást ellenőrzünk. A mérőszakaszban lehulló
cement mennyiségétől a mért sugárzás intenzitása exponenciálisan függ.

.;.• Az alkalmazott sugárforrás a mérni kivánt mennyiségtől függően Am vagy

Cs. A mérőberendezést folyamatos működésű betonkeverő telepeken alkal-

mazzák.

Hasonló mérési összeállításban (22. ábra) cementgyári előmelegítő
hőcserélők betapadásának ellenőrzésére használjuk az univerzális sugár-
zásmérőt. Normál üzemmenetben a műszer jelzi az adagolt mennyiséget,
melynek értéke állandó. Ha a berendezés a sugárzás nem várt csökkenését,
az adagolt mennyiség látszólagos növekedését jelzi, noha az nem változott,
akkor ennek oka a falakra való tapadás, amit a dugulás és vele együtt já-
ró leállás elkerülése érdekében, üzem közben el kell távolítani. Érdekes-

' : ' ségként megemlítjük, hogy berendezésünk már a kezdet kezdetén jelzi a

feltapadást, és ez ekkor még könnyen eltávolítható. A műszer nélkül gyak-
- , ran előfordul dugulás, ami akkora termeléskiesést jelent, hogy néhány
r ' ilyen esemény elkerülésével a műszer létesítési költségei kifizetődnek.

A szállítószalagon való anyagmozgatásnál is jelentkezik a mennyiség-
mérés, melyet a 2 2. ábra szerint a szalag alatt, a haladási irányra merő-

. legesen elhelyezett, lineáris sugárforrással és a szalag felett felsze-

U re l t detektorral oldhatunk meg. Üres szalagnál a detektor helyén fellépő

•; sugárzás intenzitása maximális, a szállítószalag terhelésével pedig expo-

nenciálisan csökken, az anyagi összetételt állandónak tekintve.

A mérőműszer izotópos részének alapfeladata a szál l í tott anyag felü-
; l e t i tömegének folyamatos mérése. A kapott értéket szorzómüben megszoroz-

l zuk a szalagsebesség villamos jelekre átalakított értékével. A szorzómü

•5 kimenőjele arányos a száll ított mennyiség pillanatértékével, melynek in-
:[ . tegrálásából adódik a termelési ciklusra, munkanapra összegezett érték.

A TSM-11 tipusu univerzális ipari sugárzásmérővel kialakított Y~SU-
gárabszorpciós mérőrendszer előnye a mechanikus mérlegekhez képest az uj-
szerü beépíthetőség, a mechanikus és klimatikus hatással szembeni érzé-
ketlenség, a fokozott megbízhatóság és a kisebb karbantartási igény. A
berendezés érzéketlen a száll ított anyag darabosságára. A szalagmérleg a
folyamatos mérésen és regisztráláson kivül automatikus rendszerekhez i s 4 V

csatlakoztatható, A mérési összeállítás elnevezése TSM-11-Sz, melyet Ö
1400 mm szalag szélességig lehet alkalmazni. .1
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4 . ÖSSZEFOGLALÁS

Bemutattuk az Izotópos mérőberendezések általános rendszerét. Meg-
indokoltuk univerzális mérőberendezés kialakításának szükségességét s
bemutattuk az e célra kialakított TSM-11 ipari sugárzás mérőt. Részlete-
sen ismertettük a műszer széles körű ipari alkalmazása során kialakult s
jói bevált mérési összeállításokat. KI kell emelnünk, hogy a bemutatott
mérési rendszerek a hazai iparban elterjedtek (több mint 300 mérőhely mü-
ködik), és a legutóbbi időben a TSM-11 berendezések exportjára i s sor ke-
rült.
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",:.< KIVONAT
A jelfeldolgozó rendszerében ratemeter elvű, ipari kivitelű sugárzás-

mérő impulzusüzemű detektorokkal működik. A beépített O-ponteltolás és
.' skálanyujtás lehetővé teszi két, egymástól legalább lO%-kal különböző im-

pulzusérték teljes müszerskálán való megjelenítését és a 0-2O mA kimenő-
.;'. jel-tartományra való konvertálását.

A sugárzásmérő ipari alkalmazásához izotópos mérőszakaszokat dolgoz-
</ tünk ki, amelyekből kapható Információt egyazon készülékkel dolgozzuk fel.
J- Ismertetjük az ipari üzemekben sűrűségmérőként, szlntmérőként, ned-
t; vességmérőként, mennyiségmérőként, vastagságmérőként és szalagmérlegként

működő sugárzásmérővel megépített müszerrendszerek mérési elvét és széles
körű alkalmazásuk tapasztalatait.

PE3K)ME

npoMffluieHHUft paflHOMeTp, ocHOBaHHutt no e r o ctfcreMe
CHmana Ha npiuuin c ieTimta CKOPOCTH paöoTaeT c sexeKTopaMH HMnyjibCHoro
pexHMa. C noMoubto nonaBJieHHH HyjieBoro SHaueHHH H pacumpeHHH uiKanu, flBa
HMnyjiBca, OTJimjawenHx apyr OT apyra no MeHbiuefl Mepe B 10% MOryT 6uTb npefl-
CTaBJieHbi Ha uejioft uiKane H nepeBeneHU Ha flHanaaoH suxoflHoro cHr-Hana B 0-20
MA. flaHHue H3 HSMepHTejibHhix nacTea, pa3BHTUx nna npoMhnuneHHux uenen, o ö -
paCaTUBa»TCH OSHHM H TeM me npHCopoM.

3aTpoHyTu npHHUHn H3MepeHHH H onura uiwpoKoro npHMeHeHHH paflHOMeTpa B
KaiecTBe nnoTHOMepa, BJiaroMepa, TojiupfHOMepa, HSMepHTenn Ko/iH^ecTBa K
TpaHcnopTepHtjx B e c o s .

ABSTRACT |

The industrial radiation meter in its signal conversion follows the 1
-ratemeter principle .and uses pulse detectors.- By Its built-in zero sup- í
pression and scale extension the device makes the display of two pulses \
differing from each other at least by 10% and their conversion onto the ;
output signal range of 0-20 mA possible. |

The information from the different measuring sections developed for S
industrial purposes are handled by the same device. . A

The operation principles of and the experience gathered with the *1
radiometer in Its use in industry as density, level, thickness gauge, 3
moisture and quantity meter and belt scales are discussed. |
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A RADIOIZOTOPOS VASTAGSÁGMÉRÉS (g/m2, N/m 2)
ÚJABB ALKALMAZÁSAI
TÁBOR PÉTER

1 . BEVEZETÉS

A korszerű termelést a folyamatos, nagy sebességű, nagy anyagmeny-

nyiséget feldolgozó gyártás jellemzi. A termelési folyamatban résztvevő

gép, nyersanyag igen nagy értéket képvisel, tehát a gyártógép időbeli ki-

használása és a nyersanyagnak a technológiai előirásoknak megfelelő, se-

lejtnélküli feldolgozása elsőrendű gazdasági érdek.

A napjainkban mind szigorúbbakká váló technológiai előírásokat csak

...• korszerű, pontos, a technológiai sorba beépített, folyamatos üzemű mérő-

műszerekkel lehet objektíven ellenőrizni. A nagy sebességű, folyamatos

gyártástechnológia megköveteli, hogy az ellenőrző mérés roncsolás nélküli

:;- legyen, ez ugyanis lehetővé teszi, hogy a gyártott anyag igen nagy ré-

ti, szét, esetleg teljes egészét ellenőrizzék a gyártás folyamán, ezen keresz-

' tűi nagyobb mértékben növeli a gyártás biztonságát, mint a roncsolásos,

.1: • mintavételes mérés.

; A korszerű, folyamatos, roncsolás nélküli, ellenőrző berendezések

mérési adatait akkor használjuk fel a leghatékonyabban, ha automatikus

{ szabályozón keresztül, közvetlenül a mérési eredménnyel irányítjuk a

V gyártógépet.

.f A radioizotópos vastagságmérők (felületi tőmegmérők) az összes kö-

f vetelményeknek megfelelnek, melyeket a korszerű technológiai vastagság-

ai mérő berendezésekkel szemben támaszt az ipar.

2 . RADIOIZOTOPOS VASTAGSÁGMÉRÉS

Általánosan ismert, hogy a radioizotópos vastagságmérő a mérendő

anyagról az információt a radioaktív sugárzás és az anyag kölcsönhatási

folyamatából szerzi. Mivel e kölcsönhatás nagymértékben független az

anyag kémiai, i l letve halmazállapotától, igy a legkülönfélébb tiszta, i l -

letve összetett anyagok, a legkülönbözőbb halmazállapotban mérhetők.

A radioizotópos vastagságmérő Ipari alkalmazása szinte egyidős a radio-

aktív sugárzás méréstechnikai alkalmazásával. Ennek megfelelően általános
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elmélete - jel/zaj viszony, optimális mérési érzékenység, elérhetS mérés-

tartomány - elég jól kidolgozott mind a számlálástechnikai, mind az egyen-

áramú méréstechnikai esetekre.

Az általános tudományos és ipari fejlődés azonban mindig ujabb lehe-

tőségeket, ugyanakkor ujabb feladatokat vet fel a vastagságmérés terüle-

tén. Az újonnan megjelenő sugárforrások (lágy Y- és fékezési források) az

eddig megfelelő pontossággal mérhete'tlen tartományok felé terjesztették

ki az alkalmazás lehetőségét. Az 2. ábra a jelenleg könnyen elérhető és

ipari alkalmazásra megfelelő felezési idejű sugárforrásokat foglalja ösz-

sze. Az áramkörtechnikában az utóbbi tlz évben bekövetkezett óriási fej-

lődés - lineáris és logikai integrált áramkörök, mikroprocesszorok és

mikroszámítógépek - pedig olyan komplex jelfeldolgozó ég kiértékelő

elektronika létrehozását tette lehetővé, mely ujabb vastagságmérők, vas-

tagságmérő rendszerek megjelenéséhez vezetett.
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A cikk a következőkben vázlatosan ismerteti a Nukleáris Elektronikai

Osztályon létrehozott, ujabb tipusu vastagságmérőket.

3 . AUTOMATIKUS NULLÁZÁSU VASTAGSÁGMÉRŐ REVERZÁLÓ HENGERÁLLVÁNY RÉSZÉRE

A fémipar egyik igen gyakran használt, nagy termelékenységű gépe a
hengerállvány. A korszerű hengerállvány óránként 2O-2OO OOO forint ter-
melési értéket á l l i t elő, érdemes tehát a termék paramétereit a gyártás
közben, folyamatosan ellenőrizni. A fémiparban a legtöbb esetben a hen-
gerelt termék vastagságát kivanják folyamatosan mérni. Erre a célra sok-'
féle elven működő folyamatos mérőberendezést dolgoztak ki (görgős, ör-
vényáramos, pneumatikus stb.), a legtöbbjük azonban vagy érintkezik a
mérendő anyaggal, vagy pedig igen érzékeny a mérendő anyag és a mérőde-
tektor relatív helyzetére. Ez azonban igen erősen korlátozza a hengerdei
alkalmazhatóságukat; mivel a hengerlés közben az anyag hullámzik, remeg,
melegszik, elszakad stb. Tekintettel arra, hogy az Izotópos vastagságmé-
rőt ezek a jelenségek egyáltalán nem, vagy csak igen kismértékben zavar-
ják, a reverzáló hengerállványoknál levő technológia esetén is alkalmaz-
hatók.

Reverzáló hengerállványnál a vastagságmérővel szemben különleges
követelményeket támasztanak:

a) a hengerlés jobbra-balra, felváltva történik, és bármelyik olda-
lon lehet a kész méret, mindkét kifutó oldalon mérni kell a vastagságot.
Ehhez két azonos vastagságmérő kell, vagy egy vastagságmérő két mérőfej-
jel, melyeket felváltva hsssnálnak;

b) as anyag sebessége n=>«y (2-10 m/s), ugyanakkor a vastagságválto-
zás i s gyors lehet. Emiatt a mérés időállandójának i s kicsinek (0,2-2,5 s)
kell lennie;

c) a hengerelt szalag megengedett vastagságingadozása kicsi, ezért a
vastagságmérő pontosságának nagynak kell lennie (1-2%);

- d) a hengerelt szalag igen nagy vastagságtartományban változik (1-10;
1-30 arány), igy a vastagságmérőnek nagy méréstartománnyal kell rendel- ;y
keznie; ;:

e) az anyag egyirányban rövid ideig fut (1-15 perc), igy az irány- '<£

váltás, a vastagságmérő kezelésére kevés idő jut, tehát könnyen, gyorsan \
kezelhetőnek kell lennie. A mérőfejek mozgatását, váltását a kezelőpult- ?
ról kell vezérelni; 4

f) a vastagságmérő mérőfejei a hengerállványon nagyon mostoha kö- fj
rtilmények között dolgoznak. Szennyeződés, meleg, rázkódás, hűtőfolyadék, pf
sőt, szalagszakadáskor, hatalmas ütés éri őket. A mérőfejeknek tehát ro- §
busztus kivitelüeknek, olajállóknak kell lenniök. A szennyeződés el len |
pedig gyakori, automatikus nullázással (minden irányváltásnál) kell véde- S:|
kezni. . - %•

283 %

^fl^a^



1

A Nukleáris Elektronikai Osztályon, kifejlesztett, automatikus nullá-

zásu vastagságmérő e különleges igényeket kielégíti. Egy példánya a Csepe-

li Fémmű Hidegszalaghengerdéjében több mint két éve működik, a következő

.műszaki adatokkal:

Méréstartomány: 0,4-4 mm acél -•--•---.--:;' I. -;.-.': ;: _í j-;_-_ ...

Sugárforrás: 2«3O mCi Am '-'-"'"'"-"" ~~ .'-' -.--.•--.-

Mérési pontosság: 1% a teljes tartományban _""• , :"

A vastagságmérő egy másik példánya a Székesfehérvári Könnyűfémmű ré-

szére készült, a következő fő műszaki paraméterekkel: : :

Méréstartomány: 0,2-8 mm ötvözetlen és ötvözött aluminium

Sugárforrás: 2*2O Ci Pm/Sn fékezési forrás

Mérési pontosság: ±2% a O,2-0,35 mm tartományban

±1% a O,35-8 mm tartományban

A vastagságmérő üzembehelyezése és próbaüzeme eredményesen megtör-,

tént, jelenleg üzemi adatgyűjtés folyik az automatikus szabályozó rend-

szer megvalósításához.

Az automatikus nullázásu vastagságmérő tömbvázlatát a 2. ábra mutat-

ja. A tömbvázlaton működés szempontjából négy fő áramköri részt különít-

hetünk el:

a) mérőáramkör,
b) automatikus nullázó áramkör,
c) mérőf ej mozgató áramkör,
d) tápfeszültség-ellátás és hálózati egység.

A mérőáramkörön két mérőfej valamelyike vezérel egy jelfeldolgozó
áramkört. Ezt a berendezés árának csökkentése érdekében választottuk igy.
A megfelelő mérőfej jelét a V választó jelfogó kontaktusán át vezetjük a
jelfeldolgozó áramkörre. A jelfogót a mérőfejmozgató áramkör vezérli.

A jel útja a mérőáramkörben a következő:
- mérőfej (MF) vastagság-feszültség (nem lineáris) átalakító;
- nullázó erősítő (vastagságtól függő feszültség);
- különbségképző (a névértéktől való eltéréssel arányos feszültség);
- linearizáló áramkör (LIN) (kimenetén a feszültség, a névértéktől

függetlenül, csak a %-os eltéréstől függ);
- kimenő erősítő (KIM);
- eltérésjelző műszer;
- tűréshatárjelző áramkör (THJ).
Az automatikus nullázd áramkör szervorendszer M motorja a nullázó

potenciométert addig forgatja, mig az áramkör a helyes nullázás állapo-
tát el nem éri. A nullázást a mérőfejmozgató áramkör vezérli a H jelfogó
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segítségével. Nullázás mindig akkor történik, amikor egy mérőfejet a sza-
lagra behívunk. A behívó jel előbb a nullázó áramkört működteti, és csak
a nullázás után jön be a mérőfej a szalagra.

; A mérőfejet elektropneumatikus vagy elektrohidraulikus rendszer moz-
gatja. Nyomógombbal lehet a megfelelő mérőfejet a szalagra behívni. Ez a
behívás a választó jelfogót-is működteti, egyúttal a másik mérőfejet - ha
az benn volna a szalagon - kiküldi* Így védjük a nem használt mérőfejet.

V A sugárforrások tartói elektromágnessel működtetett zárószerkezet-
;•" tel vannak ellátva, melyek kapcsolóval nyithatók és zárhatók. Aramkima-
: radás esetén a tartók becsukódnak, és a feszültség visszatérése esetén

sem nyílnak ki maguktól.
A vastagságmérő kezelése egyszerű. A hálózat és a sugárforrások be-

kapcsolása után a névérték-beállitón a kivánt értéknek megfelelő számot
kell beállítani, és a megfelelő mérőfejet a szalagra behívni. Ezután a
műszeren a beállított névértéktől való százalékos eltérést közvetlenül
leolvashatjuk, és a szükséges szabályozást el lehet végezni.

£ Eredményként a hengerelt anyag vastagsága pontosabb lesz, ezen kivUl

nem kell a gépet a szúrás elején esetleg többször is megállítani, mint a

'; kézi vastagságméresnél, hogy a kivánt méretet beállítsák.

'•;]•. A mérőrés beszennyeződése (olaj, vas, piszok) a helyes nullázást el-
;~- rontja. Ez a szennyeződés elég gyors és nagymértékű, igy egy-két órai
:'\ hengerlés után az egyszerű felépítésű vastagságmérő nullpontja már nagy-
;, mértékben elállitódhat, s ez mérési hibát okoz. Gyakori nullázással', 11-
£ letve a nulla ellenőrzésével ezt a hibát ki lehet küszöbölni. Az automa-
: tikus nullázásü műszernél viszont a hengerállvány kezelőinek ezzel nem
> kell törődniök.

4. RAOIOIZOTÓPOS VATTACSOMAGSÍlLY-BEÁLLÍTÓ AUTOMATA

A radioizotőpos vastagságmérők széleskörű alkalmazhatóságát bizo-
nyltja a következőkben ismertetendő műszer, mely a fémipartól egészen
messzeeső kötszeripari alkalmazást mutat be.

A kötszeripar nagy mennyiségben állit elő előirt sulyu vattacsomagot,
mind hazai, mind pedig export célra. A gyártási technológiából és az I

adagkészités módjából kifolyólag a kész csomagok salyingadozása túllépte 'f
a szabványban megengedett értéket.

A feladat olyan mérő és állító automata elkészítése volt, ahol a ;
kész csomagok súly ingadozása nem haladja meg a 2%-ot, 67%-os megbízható- í
sággal. ;

A feladat megoldásához tanulmányoztuk a gyártó gépet, a gyártás- 'j
technológiát, a különféle zavaró paramétereket. Nagyszámú mintát vettünk J
az elkészített csomagokból, különféle alapanyagok (1OO% pamut, 10O% mű- %
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szál, különféle arányú keverékek) esetén. A mintákon laboratóriumban sok-
ezer mérést végeztünk. A laboratóriumi mérési elrendezést a 3. ábra mu-
tatja. A mérési.eredményeket statisztikailag értékeltük. Az eredmények
egyértelműen bizonyították, hogy a vattaszalag négyzetmétersúlya mindig
250-1500 p/m között van. A csomagokból kivett szalagokat mechanikai tor-
zítás nélkül, centiméterenként megmértük, és a kiértékelés alapján meg-
győződtünk róla, hogy az átlagértéktől való eltérés sohasem haladja meg a
3Ö%-ot, és az eltérések eloszlása Gauss-eloszlás. Ugyancsak normál gyár-
tás közben, hosszú (több mint 20 m) szalagmintákat vettünk a gyártó gép-
ről, és ezt is végigmértük 10 centiméterenként. Megállapítottuk, hogy az
eloszlás teljesen azonos a csomagokból vett minták eloszlásával (4. ábra),

ugyanakkor az egymás utáni mérési helyek közötti különbség is Gauss-el-
oszlást mutat (S. ábra).

Az összes mérés eredményeinek figyelembevételével megállapítottuk,
hogy a ±2%-os csomagsulytartás megvalósítható, ha megfelelően pontos,
gyors mintavételes méréseket végzünk (minden egyes centimétert megmérünk),
és a mérési eredményeket folyamatosan összegezzük az előirt súly eléréséig.

A gyártógép általános elrendezését és a rajta elhelyezett mérőberen-
dezés egyszerűsített vázlatát a 6. ábra mutatja. Mérési módszerül a labo-
ratóriumi kísérletek alapján a B-sugárabszorpclós mérést választottuk.
A mérést ionizációs kamrás detektorral és elektrométer tipusu előerősítő-
vel valósítottuk meg, mert ez ipari körülmények között i s biztosítja a
megfelelő pontosságot, stabilitást és reprodukálhatóságot. A stabilitás
és reprodukálhatóság érdekében mind az ionizációs kamrát, mind az
elektrométer erősítőt termosztáltuk. A vattacsik négyzetmétersulyának
megfelelően a P-sugárzó Sr és Y. izotópot választottuk, mert ez a meg-
felelő érzékenység (energia) mellett a tisztán exponenciális abszorpciós
görbét igen jól szolgáltatja a kívánt méréstartományban, a meghatározott
geometriai körülmények között (speciális mérőkapu), ugyanakkor hosszú fe-
lezési idővel (kb. 30 év) rendelkezik. A mérőrendszer eddig elméletileg
nagyon hasonlít az előzőekben ismertetett fémipari vastagságmérőhöz. I t t
azonban alapvető áramköri változások következnek. Az eddigi analóg jelet
analóg-digitál átalakítóval, digitál is formába transzformáljuk, a jobb és
pontosabb kezelhetőség érdekében.

A mérőrendszer működése a 6. ábra alapján követhető. A több fátyol-
.bői összeállított vattacsik befut a mérőkapuba. I t t a.szabálytalan alakú
vattacsikot meghatározott keresztmetszetűvé alakítjuk, majd rés előtt to-
vábbitjuk, ahol a radioaktív sugárforrás az anyagot "átvilágítja". Az
ionizációs kamra - az áthaladó sugárzásnak megfelelően - a vattacsik négy-
zetmétersulyával szigorúan arányos elektromos jelet á l l í t elő. A mérőfej-
be beépített és vele együtt termosztált, elektrométer tipusu előerősítő a
jelet, kábelen keresztül, a speciális karakterisztikával kiképzett analóg-
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-digital átalakító bemenetére adja. Az átalakító karakterisztikája ugy
van megválasztva, hogy a kimenetén megjelenő impulzusszám szigorúan line-
áris összefüggésben legyen a mérőrésben éppen benne levő vattacsik négy-
zetmétersulyával. Az átalakító működését az anyaghossz-Utemadó vezérli.
Az ütemadó kimenetén - valahányszor a mérés szélességének megfelelő vat-
tacsik folyamatosan elhaladt a szakító hengerek között - impulzus jelenik
meg, ami indítja az analóg-digitál átalakítást. Az átalakítás ideje alatt
(ami sckkal kisebb, mint az az idő, amely alatt a vattacsik egy mérőrés
szélességnyi hosszat megtesz) a vezéroszcillátor impulzusai átjutnak az
A/D átalakítón, és a kimenetén megjelenő impulzusszám - a vezéroszcillá-
tor frekvenciájának a mérSrés felületének megfelelő értékűre való válasz-
tásával - már közvetlenül a mérőrésben levő anyag súlyát (mp, p) jelenti.
Ez az érték (impulzusszám) digitális integrátorba (jelen esetben preset
sealerbe) jut, ahol minden egyes mérési ütem eredménye összegeződik.

Amikor a csomag súlya eléri a dekádkapcsolőn beállított értéket, a
digitális integrátor kiadja a szakitási parancsot, nullázza önmagát, és
ismét kezdődik a mérések rosozata. A 6. ábrából látható, hogy a szakitási
parancs nem közvetlenül, hanem késleltető és teljesítményerősítő áramkö-
rön keresztül jut a szakitőhengereket vezérlő elektromágneses tengely-
kapcsolóra. Erre a késleltetésre azért van szükség, mert a mérőrés és a
szakitási hely között távolság van, és a szakítást akkor kell elvégezni,
amikor az utoljára (a digitális integrátor megteltekor) megmért vatta-
csikelem eljut a szakitási helyre. A késleltető egy preset sealer, aminek
a presetelését a késleltetendő pályahossz és a mérőrésszélesség hányadosá-
nak értékére kell beállítani. A scalert az anyaghossz-ütemadó kimenő jele
tölt i , igy a késleltetett szakitási parancs a késleltetendő pályahossz be-
futása után jut az elektromágneses tengelykapcsolóra. Külön meg kell i t t
jegyezni, hogy a mérőrendszer működése teljesen független a gép sebességé-
től, mert mind a mérési-átalakítási, mind pedig a késleltetési lépés a roé-
rőrés vonalában áthaladt anyagnak megfelelően "történik (anyaghossz-ütem-
adó). Ezt a rendszert azért választottuk, mert mind a gyártás indulásakor,
mind pedig a folyamatos gyártás közben a gépsebességben változás és inga-
dozás lép fel, mely az adott gyártógéprendszernél kiküszöbölhetétlen.

Egy csomag Összsúlyát a rendszer 200-500 mérési adat alapján áll ít ja
be.

A mérőberendezés felszerelése, Uzembehelyezése után üzemi hitelesítő
és ellenőrző mérést végeztünk. Gyártás közben sok száz, egymás után gyár-'
tott csomag súlyát ellenőriztük analitikai mérlegen, mind a régi időkap-
csolós adagolás, mind pedig a radioizotópos automatával történő adagolás
esetén. A 7-8. ábrából egyértelműen látszik, hogy az időkapcsolős adago-
lás szórása kb. egy nagyságrenddel nagyobb, mint az izotópos automatáké.
Az időkapcsolős adagolás esetén a csomagok 10-15%-a a megengedett alsó

292
1
i



' ' : • • i

1

% • '

100 g francia export

tasaksuly •' 5,0 g
200 csomag

izotópos automata

X- 100,0g

tO-10,9%

120-±1.8%

200 csomag
automata nélkül

100

7 .

csomagsúly [gj

Gyártásból kivett csomagok sulyeloezldaa {1977. 04. OS.)

I

293



1

i.'.

200g dán export

tasaksúly: 14,5 g

9k

'55

=5

500 csomag
automata nélkül

5f-211,O7g

± 6 - ±5,27%

±20- ±10,55%

500 csomag

izcl&pos automata

X-213,09g

± 6 - tQ82%

±20-±1,64%

170 180 190 200 210 220 0 240 250
csomagsúlyt g ]

8. ábra

Gydrtáaból kivett csomagok eulyeloszlása {J.97?. 02. 11.)

294



1

határ alatt van, ami azt jelenti,xhogy a vásárló teljes gyártásmennyisé-
geket kifogásolhat (árcsökkentés), vagy visszautasíthat. Ez különösen
exportnál okozhat nagy veszteséget a gyárnak. A nagy szórás azt mutatja,
hogy a csomagok másik 10-15%-a. pedig indokolatlanul nehéz, ez pedig ugyan-
csak veszteség.

A radioizotópos automatával gyártott csomagok sulyeloszlása bizo-
nyitja, hogy az eredeti célnál - a 67%-os megbízhatóságú, legfeljebb
2%-os sulyingadozás - a berendezés jobb eredményt ad: 68,3% megbizha-
tóságu, legfeljebb 0,82%-os, i l letve 95,5% megbízhatóságú, legfeljebb
1,64%-os sulyingadozást.

Az izotópos automata "karcsú" eloszlásából következik, hogy a gyár-
tás folyamán tetemes nyersanyag-megtakarítást lehet elérni, a selejt ve-
szélye nélkül. Ha csak 2%-os megtakarítást veszünk figyelembe, ez napi és
gépenkénti 10 000 csomag és 10 Ft csomagonkénti ár esetén, már évi
800 000 Ft megtakarítást jelent. Ha azt is figyelembe vesszük, hogy közel
másfél éves üzemi tapasztalat 15-30% termelésnövekedést mutat az automata
alkalmazása óta, ugyanakkor selejtcsomag gyakorlatilag nincs, akkor biz-
tosan állíthatjuk, hogy a teljes kutatási-kivitelezési költség egy évnél
hamarabb megtérült.

A mérőrendszer kifejlesztése során az Izotóp Intézet két találmányi
bejelentést tet t .

A mérőrendszer szabvány 19"-os rack fiókba épült, teljesen félvezető
kivitelben (szilícium tranzisztorok, TTL-integrált áramkörök), a könnyű
'javítás érdekében KGST szabványú, ESZR méretű, nyomtatott áramköri kár-
tyákkal.

A megvalósított berendezés műszaki specifikációját, üzemi mérési
eredményeit összehasonlítottuk egy vezető nyugati izotópos műszergyártó
cég ajánlatával.

1. Méréstartomány:
2Frieseke-Hoepfner F-H 46: felső határ 1000 g/m ,

Izotóp Intézet ICSM-76: felső határ 5000 g/m2.

2. A csomagsuly beállítási pontossága:

F-H 46: nincs specifikálva az ajánlatban,
ICSM-76: ±3%; 68%-os statisztikai megbízhatósággal (a másfél éves

üzemi tapasztalat bizonyltja, hogy a valóságban ±1%).

3. A mérőhely kiképzése és következményei:

F-H 46s a mérőhelyen a vattaszalag szabadon szalad, a vattaszalag
szélességét a műszeren külön be kell ál l í tani, és ezt a mü-
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szer a mérés folyamán, mint állandó értéket veszi figyelembe

a sulymeghatarozásnál. Ez a valóságban azonban soha sem áll

fenn.

ICSM-76: a vattaszalagot speciális mérőkapuban méri, a teljes anyag-

mennyiség adja a mérési információt. A. vattacsik szélességé-

nek bizonytalansága teljesen ki van küszöbölve.

4. A mérőrendszer megválasztása és következményei:

F-H 46: az áthaladó vattaszalagot folyamatosan méri, és időben integ-

rálja. E miatt a mindenkori gépsebességet, mint gyártási pa-

ramétert, külön be kell állítani, és ezt a műszer a mérés fo-

lyamán állandó értékként veszi figyelembe. A közönséges

aszinkron motoros géphajtásbői és a hálózati ingadozásból ki-

folyólag a gépsebesség a gyakorlatban sohasem állandó.

ICSM-76: A mérőrendszeren ténylegesen áthaladt anyag hosszegységeinek

mérési eredményét integrálja az alkalmazott anyaghossz-Otem-

adó jeleinek megfelelően. A mérés és integrálás ilyen módon

teljesen független a gépsebességtől.

5. Mindezek mellett az Izotóp Intézet által előállított berendezés

lényegesen olcsóbb.

Összefoglalva megállapíthatjuk, hogy sikerült ezen a téren a világ-

színvonalnak megfelelő mérőberendezést előállítanunk.

\
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KIVONAT
Az ismertetett vastagságmérő rendszerek a sugárzás elnyelését hasz-

nálják információszerzésre. A sugárforrás és a sugárzásdetektáló ionizá-
ciós kamra megfelelő megválasztásával a laza szerkezetű vattatekercstől
a vastag acéllemezig a legkülönfélébb anyagok mérhetők az ipar által
megkövetelt pontossággal.

A nagy sebességű reverzáló hengerállvány 0,2-4 mm vastagságtarto-
mányban henqerel acéllemezt. Tm sugárforrással és a 49O,3 kPa kriptonnal
kötött ionizációs kamrával a teljes vastagságtartomány 1% pontossággal
mérhető. A hengerlési iránynak megfelelően kiválasztott mérőfejekkel és
önműködő nullázással ellátott mérőrendszer több éve működik megfelelő
stabilitással.

A kötszeripar olyan mérő és szabályozó berendezést rendelt, amely-
lyel a csomagok sulyingadozása nem haladja meg a 2%-ot. Az üzemi hitele-
sitő és ellenőrző mérések bebizonyították, hogy a mérőrendszer a követel-
ményeket kielégíti. Egyéves megtakarítás fedezte a teljes kutatási és ki-
vitelezési költséget.

PE3WME

HarmcaHHhie cHCTeMu—roJiwHHOMepu pa6OTa»T Ha a 6 c o p 6 m m HSJiyieHHH.
xoflaiuHM BUöopoM HCTOMHHKa H HOHHsanHOHHOfl KaMepu pasHbie MarepHanw OT p u x -
nofl naiKH flo TOJicToro jtncra CTann MoryT 6HTb H3MepeHH c rotHOCTbio, nOTpe-
(ÍOBaHHOÍÍ r.pOMWUIJleHHOCTbK).

cTanbHoro jmcTa, H3roTOBJieHHoro Ha penepcHBHOfi HJieTe B
( 0 , 4 - 4 MM) MOJKHO HSMepHTb c ToiHOCTbw 1%, HcncnbayH Hsn

aMepHUHH-241 H HOHH3auHOHHyw KaMepy c 3apsjiOM KpunTOHa n o n
4 9 3 , 2 Klla. CHaöxeHHaH c H3MepnTeJibHHMH ro/ioBKaMH n o HanpaBJieHHHM npoKaTa
H aBTOMaTHwecKoa ycTaHOBKOtl na Hyjib CHCTeMa p a 6 o T a e r ynoBJieTsopHTejibHoft
CTa6HjibHocTbK> ywe HecKOJibKo n e T . n o aaBonci I M KaJin6poBOiHtjM H KOHTponHpy-
wiuHM H3MepeHHHM HSMepHTejibHO-ynpaB/iflioiaaH CHCTeMa orpaHMMHBaeT KOJieÖaHHu
BecoB naioK Bara B npennHcaHHux npene/iax 2%. CSepexeHHe B ron noKpuBaeT
3aTpaTU na HccJieflOBaHHe H KOHCTPVKUHIO.

ABSTRACT

The thickness gauges discussed make use of the absorption of radia-
tion to gather information.1 By appropriately selected source and ioniza-
tion detector.a wide variety of material- can be measured from,loose
cotton strips to thick steel plates with a precision demanded by industry.

The thickness of steel plates, produced by high speed reversible
mills can be measured with an accuracy of 1% in the range of 0.2-4 mm

241
by an .Am source and krypton-filled ionization chamber (pressure
49O.3 kPa). The system, supplied with measuring heads selectable accord-
ing to the rolling direction and automatic null shift has been working
several years with adequate stability.

dressing industry needed- a measurement and control system for
weighing cotton packs and limit the fluctuation under 2%. The system
tested by in-plant calibration and control measurements meets the re-
quirements, A year's saving covered the research and construction costs.
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BESUGÁRZÓ BERENDEZÉSEK VEZÉRLŐ ÉS BIZTONSÁGTECHNIKAI ÁRAMKÖREI
ÉS BERENDEZÉSEI
TÁNCZOS ZOLTÁN, DEMJÉN IMRE, GAUSZ PÉTER

Bármely besugárzó berendezés üzemeltetése, a besugárzás céljától

függetlenül, gondosan tervezett és kivitelezett műszaki berendezéseket,

pontos munkaszervezést és szigorú ellenőrzést kivan. A munka veszélyes-

sége biztonságtechnikai berendezéseket tesz szükségessé.

A vezérlő és biztonságtechnikai berendezések általában elektromos

vagy elektronikus rendszerűek. Tervezésükkor fő szempont, hogy fokozott

biztonságra és a várható meghibásodás minimalizálására kell törekedni.

Kialakításuk során az esetleges meghibásodás következményeinek csökken-

tésére redundáns elemeket is beépítenek.

A berendezések lehetnek: sorozatgyártásuak és egyedi gyártásúak.

Sorozatgyártásu berendezés az SzM-2 tipusu kétcsatornás és a DH-12

tipusu 12 csatornás berendezés, melyet az Intézet Nukleáris Elektronikai

Osztálya fejlesztett ki, és gyárt is.

.Egyedi tervezésű és gyártású berendezéseket épitünk be olyan fel-

adatok megoldására, ahol az SzM-2 és DM-12 tipusu berendezés nem tudja

maradéktalanul teljesíteni a követelményeket. Meg ksll azonban jegyezni,

hogy ezen berendezéseknél is rendszerint az SzM-2 vagy DM-12 mérőrend-

szert építünk be dozimetriai ellenőrző egységként.

Az SzM-2 tipusu kétcsatornás, dozimetriai ellenőrző és vezérlő be-

rendezés alkalmas a'0- és Y-sugárzás érzékelésére, előre beállított su-

gárzási szint túllépése esetén jelzés adására, illetőleg segédberendezés

(ajtózáró mágnes, jelzőkürt, jelzőfény stb.) vezérlésére.

A főbb alkalmazási példákat az 1. ábra szemlélteti.

a) A két csatorna egymástól független, párhuzamos működtetése esetén

a készülék megbízhatósága jelentősen megnő, a hang- és fényjelző berende-

zéseket bármelyik csatorna működésbe hozhatja.

b) Az I. csatorna, komparátor áramköre kisebb sugárintenzitás esetén

kapcsol át, mint a II. csatornáé; kimenő egysége elektromos ajtózárat ve-

zérel, amely az "aktiv" munka ideje alatt a bejárati ajtót automatikusan

zárva tartja. A II. csatorna a megengedett sugárzásszint felső határán

ad jelzést, a vészjelző szerepét látja el.
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c) Nagy aktivitású forrásokkal működő besugárzó berendezéseknél fo-

kozottan fontos a széles tartományban végzett, úgynevezett "lefulladás

nélküli" mérés. Az SzM-2-vel ez a következőképpen végezhető el. Az első

mérőfejet a besugárzó térben szerelik fel, mig a második a besugárzó tér-

hez vezető labirintusban vagy más, alkalmasan megválasztott helyen, ahol

a maximális dózisteljesitmény nem haladja meg a néhány mR/h értéket.

1 fényjelzés

kürt

A -

mágneses
zár

j
2az.
érzékelő

jelfeld.

Jelfeld.

Az SzM-2 berendezés felhaezndldei lehetőségei
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A védőközegbSl kiemelkedő vagy a munkatartóből szabaddá váló sugár-

forrás először az I. csatorna jelfeldolgozó egységét működteti - ez le-

zárja a bejárati ajtót -, majd a II. csatorna, előre beállított dózistel-

jesitmény elérésekor, átveszi a mérőcsatorna szerepét, és az I. csatorna

mérőfejének nagyfeszültségét elektronikusan kikapcsolja. (Bekapcsolt

nagyfeszültség esetén az I. csatorna mérőfejének GM-csövei igen hamar el-

használódnának.) Tovább reteszeli a bejárati ajtót, valamint, erőszakos

ajtónyitás esetén, a forrást tároló helyére vezérli. A forrás zárása ese-

tén a csatornák fordított sorrendben működnek: a II. csatorna, csökkenő

intenzitás esetén, visszakapcsolja a nagyfeszültséget az első mérőfejre,

ez pedig a bemeneti ajtózárat teszi nyithatővá, ha a szint a belső térben

is megfelelően lecsökkent.

Célszerű az SzM-2 berendezéseket minden esetben oly módon üzemeltet-

ni, hogy a laboratórium vagy a besugárzó villamos főkapcsolójának bekap-

csolásával egyidejűleg kapjanak hálózati feszültséget.

A DM-12 tipuBu 12 csatornáé dozimetriai ellenőrző és vezérlő beren-

dezés tömbvázlata a 2. ábrán látható. Miután a DM-12 mérőfejébe kis (sza-

badforgalmi aktivitású Co) sugárforrást is beépítettük, mód nyilik a

mérőcsatornák állandó aktiv ellenőrzésére. Bármely mérőcsatorna meghibá-

sodása azonnal észlelhető, és a hiba azonnal elhárítható. A készülék fió-

kos, rack rendszerű, Így a meghibásodott egység könnyen és gyorsan cserél-

hető.

kétcsatornás
mérőfejek jelteld, egys. logikai egys. kimeneti egys!

DM-12-J DM-12-L DM-12-K

•M

i

Ím

2. ábra
A DM-12 tömbvázlata

301



1

Minden csatorna három, tetszőlegesen beállítható detektálást szint
kijelzésére alkalmas. A pontos beállítás a készülékben tartozékként sze- .
replő digitális ratemeterrel végezhető el.

A logikai egység teremt kapcsolatot a csatornák mért és kijelzett
értékei között, valamint biztosítja a megkívánt logikai függvények reali-
zálását. Ez az egység minden olyan esetben egyedi tervezésű és kivitele-
zésű, ahol nemcsak a 12 csatorna párhuzamos működtetése a cél.

A kimeneti egység a berendezéshez kapcsolódó, működtető berendezések I
vezérlésére alkalmas. A feladatnak megfelelően mód van itt is egyedileg •-. '
gyártott egység beépítésére.

Az SzM-2 és DM-12 alapvető alkalmazási változatainak kombinálásával, , ;
valamint logikai, automatikai és szervoelemek beépítésével a nagyobb for- ''
rásokat felhasználó, ipari méretű besugárzó berendezések folyamatos ü z e -
meltetése során felmerülő összes vezérlési feladat is ellátható. •",

Az ilyen besugárzásvezérlő berendezés mindig egyedi tervezésű,miután
a helyi körülmények igen eltérőek lehetnek, az alább felsorolt feladató- ••
kat azonban teljesíteniük kell: '~j

- a sugárforrást vagy forrásokat mozgató mechanika vezérlése; ':
. - a sugárforrás vagy források helyzetének ellenőrzése; t
;• - a besugárzó tér dózisteljesitményének folyamatos mérése; ~'
l - a besugárzási időtartam mérése és az esetleges konvejorprogram .:w
1 vezérlése; »•>
::: . - a veszélyes zónába történő illetéktelen behatolás esetén a besu- ;V
:. gárzás megszakítása és a forrás tároló helyzetbe való vezérlése; l'r

'•••'. - a besugárzó működésével kapcsolatos információk hang- és fényjel- '••,
zése; ' ;!

; - a berendezés kezelése, működése közben elkövetett kezelési, illet- %

: ve működési hiba hang- és fényjelzése; t\
| - bármely okbői létrejött meghibásodásnak. Illetve a besugárzás meg- J

szakadása esetén, a besugárzott dózis értékének nemfelejtő tárolóba tör- i-~>
ténő beírása. fe

i Egy ipari besugárzó berendezés vezérlőegységének tömbvázlata a fi
, 3. dbrdn látható. Itt E^, E 2 . . . E R a berendezés érzékelői és vezérlő p

szervei (pl. dózisteljesitmény-mérők mérőfejei, ajtózárást visszajelzők, É
: taposó kapcsolók, sugárforrás-helyzetérzékelők, vészgombok s t b . ) . (:}
• A logikai egység általában szekvenciális hálózat, mely a feladatnak ||

megfelelően létesít kapcsolatot a bemeneti és kimeneti változók között. f|
A csatoló egység feladata a földfüggetlen, általában optikai csatoló- ffi

1 elemekkel megoldott jelátvitel az erősáramú egységhez. A csatoló egységnek ^
'i döntő szerepe van a nemkívánatos erősáramú zavaró jelek kiszűrésében, ezál- ;f|

tal a berendezés tévesztés nélküli üzemvitelében. |
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Az erősáramú egység vezérli a besugárzó berendezés működtető motor-
jait, szervoberendezeselt és egyéb erősáramú részelt.

A berendezések korszerű kapcsolástechnikai elemekkel történő meg-
építése (analóg és digitál is Integrált áramkörök, szlllclumtranzlsztorok,
optocsatolók, tirisztorok stb.) szavatolja az elérhető maximális megbíz-
hatóságot.

1

I
if " '

if

Érzékelök

Logikai
egység

Csatoló
egység

Erősáramú

egység

3. ábra

Ipari besugárzó vezértőegyBégének tömbvdzlata

Az SzM-2 tlpusu berendezés az ország több laboratóriumában és besu-

gárzó állomásán működik évek óta, folyamatos üzemben (pl. KÉKI, MTA KKX).

Ipari nagy besugárzó vezérlésére példa az egyik hazai vállalat

1OO 000 Cl-s Co sugárforrással ellátott besugárzója. Itt Igen kedvező

tapasztalatokkal folyik a besugárzás, folyamatosan, felügyelet nélküli

program alapján Is.

Az MTA Izotóp Intézete SzH-2 tlpusu készülékét sorozatban gyártja; a

szerelés', beállítás Ideje alatt a felhasználóknak segítséget nyújt.

A DH-12 tlpusu berendezés sorozatgyártása 1978-ban megkezdődött.

i.-'i
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KIVONAT

Az elektronikus dózisintenzitásmérok a vezérlS és biztonságtechnikai
berendezések nukleáris "érzékelői". Alaptípusként az SZM-2 tipusu hétcda-
tornás dózisintenzitásmérő szerepel felhasználási példákkal. A DM-12 ti-
pusu dózisintenzltásmérő már sokcsatornás kivitelben oldja meg a felada-
tokat. A vezérlőberendezések egyik jő példája a PHYLAXIA Oltóanyag és
Tápszertermeltető Vállalat 3700 TBq-es besugárzójának vezérlési megoldá-
sa, amely tartalmazza az összes szükséges biztonságtechnikai és vezérlési
feladat megoldását.

1

PE3IOME

3jieKTpoHHqecKHe H3MepHTenH MOBIHOCTH aoaa HBJIHJOTCH "lyBCTBaMH" npH-
OopoB ynpaBJieima H 6e3onacHOCTH. OCHOBHOB npHöop - nByxKananbHutt HSMepH-
Tenb MontHocTH Aoaa THna CM-2 onHcaH BinecTe c e r o npHMeHeHHmot. MHoroxa-
HanbHutt npHfiop THna JSH-Í2 npejxcTaBJiseT cofiofl Oonee coBpeMeHHuft H3MepHTenb.
üpHMepoM ycneniHoro pemeHHst 3afla<iH ynpaBneuua onncaHa ynpaBJiawmaH
xa oftnyiaTejin *HPMÍ OiuiaKCHH aKTHBHOcTbm 3700 TEK.

ABSTRACT

Electronic dose rate meters are the "sensors" of control and safety
units. The type SZM-2 two-channel meter as the basic design is describ-
ed with ats applications. Type DM-12 is an advanced multichannel unit.
Control instrumentation of the 370O TBq activity irradiator of the
Phylaxia Enterprise serves as an example for a complete control facility.
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ÖNJÁRÓ GAHHA-DEFEKTOSZKÓPOK FEJLESZTÉSE
SÍPOS TAMÁS, FEKETE ZOLTÁN, HIRLING JÓZSEF

1

?

I
I
M

A kőolaj, földgáz, valamint ezek folyékony és gáznemü származékainak

felhasználása világszerte növekszik. Egyre ujabb lelőhelyeket tárnak fel,

és ezek a lelőhelyek a feldolgozó üzemektől távol fekszenek. A feldolgo-

zandó - folyadék vagy gáz halmazállapotú - termékek szállítására többféle

módszer áll rendelkezésre, melyek közül a leggazdaságosabb a csővezetéken

történő áramoltatás.

A szállító csővezetékkel szemben támasztott minőségi követelmények

igen szigorúak. Ez érthető, mivel a szállított anyagok fokozottan tűzve-

szélyesek, sokszor lakott területek, üzemek közelében vezetnek, és az

áramoltatás jelentős nyomáson történik. Az elkészült vezetéket tekercselt

hőszigetelés után a földbe árkolják, igy későbbi javítása igen költséges.

A vezetékeket 8-12 méter hosszú, spirál- vagy hosszvarratos csőszá-

lakból építik, folyamatos építési technológiával. Ez azt jelenti, hogy a

megfelelően előkészített csővégeket hidraulikus központosító tüske segít-

ségével összeillesztik, elektromos ivhegesztéssel összehegesztik, majd

- a központosító tüske kihúzása után - a szabad csővéghez illesztik az

ujabb csőszálat. Ezzel a módszerrel egy építési nyomvonalon hazánkban ál-

talában napi 600-1200 méter hosszú vezetéket építenek meg. E* tehát mun-

kahelyenként napi 60-120 darab hegesztési körvarrat elkészítését és el-

lenőrzését jelenti.

A varratok vizsgálatára világszerte elterjedt módszer a gamma-radio-

gráfia. A felvételeknek első - illetve másodosztályú minőségüeknek kell

lenniök, ezért az alkalmazott sugárforrás geometriai mérete kicsi kell

legyen. A sugárforrás fajtája - mivel a csövek falvastagsága általában

8-24 mm között van - 1 9 2Ir.

1973-ban a Barátság-II kőolajvezeték építése során a kivitelező vál-

lalat osztályunkkal végeztette a gamma-radiográfiai vizsgálatok egy ré-

szét. Ennek során módunk volt részletes információkat begyűjteni eme spe-

ciális terepi munkáról. Legfontosabb megállapításaink az alábbiak voltak:

1. A vizsgálatokat gyorsan, "naprakészen" kell végezni, amikor a ja-

vításokat még az építést végző hegesztők tudják elvégezni. Ugyanis a hi-

bás varrat kiköszörüléséhez és ujrahegesztéséhez lánctalpas daru, he-
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1

gesatógép, és motoros aggregátor szükséges, és ezeket nem célszerű na- t
gyobb távolságból vezényelni a hibás hegesztési varratokhoz.

2. A vizsgáló berendezésnek könnyűnek kell lennie, mert a terepen ^
sokszor igen nehéz körülmények között kell azt mozgatni. Még jobb, ha a
készülék önjáró. Jól kell bírnia a szélsőséges időjárási viszonyokat is. ./:

Csövek hegesztési körvarratainak a gamma-radiográfiai vizsgálatát
két módon végezhetjük: a cso külső felületére helyezett sugárforrással,
vagy a csS középpontjába - a hegesztési varrat síkjába - helyezett su-
gárforrással.

A készülék két részből áll:

- a járógépből, és.

- a jelző sugárforrásból.

A járógép négy keréken gördülve a cső belsejében halad mindaddig,

amig a vizsgálandó hegesztési varratnál - melyre a kezelők a röntgenfii-

met előre felrakták - a csőre helyezett jelző-sugárforráshoz ér. Itt meg-
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'V 1. dbva . n-í
? '- IX;
•: Felvétel geometria !,"••
f.. 1. film; 2. Bugdvforráa 0

Ha a sugárforrás a cso külső felületén van, (l/a ábra) akkor egy -
varratot három, egyenként 120°-os ivre osztva, háromszorra tudunk átvi- §-|
lágitani. A cső középpontjába helyezett sugárforrással [1/b ábra) egy- f»
szerre képezhetjük le az egész körvarratot. Azonos sugárforrás-aktivitás ';':
mellett igy az egy varratra jutó expozíciós idS 15-20-szor kisebb, mint W)
az elSzo esetben. A filmfelrakás és sugárforrásáthelyezés időszükségletét ffs
is figyelembe véve a második esetben - az elsővel szemben - legalább 50% |;l

munkaidSmegtakaritás érhető el. §

Az igy megfogalmazott igények szerint fejlesztettük ki Önjáró gamma- l&

defektoszkóp készülékeinket, melyek működését 2.. ábránk alapján magyaráz- |f



áll, és a rászerelt sugárvédö konténerből a varrat átvilágitását vágző

sugárforrást kitolja. Az előre beállított expozíciós idő letelte után a

sugárforrást visszahúzza a konténerbe, majd automatikusan tovább indul a

következő varrathoz.

1
2. ábra

önjáró gaj!<madefektO8zkóp működése

Harmadik ábránkon a járógép metszetrajzát mutatjuk be._

3. ábra

Járógép metszetr'ajza

1. motorj 2. hajtómű, 3. kerekek; 4. konténer;
5. sugárforrás; 6. forráskitoló hajtómű; 7,8,9. GM csövek;

10. elektronika, 11. akkumulátor

Az 1 huszonnégy volt egyenáramú elektromotor a 2_ fordulatszámcsök-

kentő áttételen keresztül, a lánc közvetítésével hajtja a 2 kereket.

A készülék összkerékmeghajtásu. A járógép elejére szereltük a £ sugárvé-

dő konténert, melynek torpedója tartalmazza az ji sugárforrást. A sugár-

forrást a £ hajtómű tolja ki a konténerből, exponáló helyzetbe.

A 2»i és £ Geiger-Müller számlálócsövek érzékelik a jelző sugárfor-

rás sugárzását és ezúton fogadják a készülék kezelőjének parancsait.

3O7
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A középső az "állj" és "expozíció" parancsokat, az első az "indulj előre",

a hátsó az "indulj hátra" parancsot.

A GM-csövekről érkező jelek a járógép 10 elektronikájába jutnak. Az

elektronika a jeleket feldolgozza, és a járógép mechanikai egységeit en-

nek megfelelően kapcsolja. A járógép áramforrása a 11 akkumulátor.

A konténert a kezelő a munka befejezése után egy mozdulattal kiemeli

a járógépből és egy külön sugárvédő tárolótartóba helyezi. így a sugár-

védelem üzemen kivüli állapotban - pl. szállítás közben - megfelel a

szabvány szerinti feltételeknek anélkül, hogy a járógép feleslegesen

nagy súlyt kényszerülne a csőben cipelni. Negyedik ábránkon bemutatjuk a

kiemelt konténert a tárolójával.

4. ábra

Konténer a tárolóval

Ötödik ábránkon bemutatjuk a jelző-sugárforrás tartóját. Az 1. sugár-

forrást a volfrámból készült 2_ házba helyeztük. A 3_ volframlapot a 4_. fo-

gantyúval félrehúzva a sugárforrás kollimált gamma-sugárnyalábot bocsát

ki lefelé, a cső középpontja irányában. A 2 volframlap nyitott állapotban

rögzíthető. A rögzítés oldása után az 5̂  rugó a konténert ismét zárja.

A jelző sugárforrás tartójának súlya 7 kilogramm,

A járógép elektronikáját szilárd acélvázra szerelt és a legmodernebb

nyomtatott panelokba épitett integrált áramkörös technikával alakítottuk

ki. A zárt egységet képező elektronikába épitettük az expozíciós idő be-

állítására szolgáló kapcsolót, valamint a járógép főkapcsolóját is.

A járógép tervezésénél - az egyszerű javithatőság érdekében - főda-

rabos felépítésre törekedtünk. Ennek eredményeképpen a szerkezetet kilenc,

egyszerűen cserélhető részből állítjuk össze.
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5. ábra

Jelző sugárforrás konténere

1. sugárforrás; 2. volfrám ház; 3. volfrám lap;
4. reteszelő fogantyú; 5. rugó .

6. ábra

Akusztikus sugárjelző

A készülék tartozéka egy akusztikus sugárjelzS, mely az expozició

során a hangkordon szerepét tölti be. Hatodik ábránkon mutatjuk be ezt az

egységet. Érzékenysége olyan, hogy a csőre helyezve a járógép konténerjé-

nek sugárzását a csSfalon keresztül érzékeli és igy a járógép jelenlétét

is jelzi. Az exponáló sugárforrás sugárzásának hatására az expozició ide-

je alatt messzire hallatszó szaggatott hangot ad. Az akusztikus sugárjel-

ző áramforrása hat darab 1,5 voltos góliát elem, mely egy hónapi energia-

ellátást biztosit. A készülék súlya két kilogramm, igy kézben könnyen hor-

dozható.

A járógép energiaforrásául szolgáló akkumulátorok töltéséhez automa-

tikus működésű akkumulátortöltő készüléket fejlesztettünk ki. Ez az akku-

mulátort az optimális töltőárammal tölti és a teljes töltöttség elérésekor
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a töltőfesziiltséget kikapcsolja. Az akkumulátortöltő kétcsatornás, igy a

járógép párhuzamosan kapcsolt két akkumulátorát egyszerre tölti ugy, hogy

a töltés feltételeit mindkettőnél külön szabályozza. A töltéshez a járó-

gépből az akkumulátorokat nem kell kiemelni. A töltési idő egy ledolgo-

zott műszak után 6-8 óra.

Hetedik ábránkon az akkumulátortöltő készüléket mutatjuk be.

A járógépet a megfelelő üzembiztosság elérése céljából automatikus

biztosításokkal láttuk el.

A legveszélyesebb üzamzavar-források a következők:

- a csőben levő akadály (pl. bentmaradt kő, szerszám);

- a csőbe befolyt viz;

- az "állj" parancsot fogadó, középső GM-cső hibája (mert ekkor a

járógép megszökhetne).

Az első két hiba esetében a járógép megáll, majd ellenkező irányba

elindulva "elmenekül" az akadály elől. Az "állj" GM cső hibája esetében a

pillanatnyi haladási irány szerinti hátsó GM-cso automatikusan átveszi az

"állj" GM-cső szerepét.

7. dbva

Akkumulátortöltő készülék

A járógép méreteit két tényező határozza meg. Egyik az a feltétel,

hogy a radiográfiai film egyenletes feketedése érdekében az átvilágítást

végző sugárforrás a cső tengelyében kell legyen, a másik az a felismeré-

sünk, hogy a járógép stabilitását és kapaszkodokepesseget a futómű geo-

metriája döntően befolyásolja. Ezért a járógépet két módon kell beállitani

egy meghatározott csőátmérő vizsgálatához:

- a futómű nyomtávját a gépkönyvbén meghatározott méretre kell beál-

litani (ennek érdekében a járógéphez négy, különböző agyhosszuságu

kerékgarnitúrát vagy cseretengelyeket mellékelünk);
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- a sugárforrástartó konténert a megfelelő magasságra kell beállí-

tani.

Természetesen emellett be kell állítani a sugárforrás aktivitásának,

a cső átmérőjének, falvastagságának és a film tipusának megfelelő expozí-

ciós időt is.

Mindezek figyelembevételével a készüléknek több tipusát fejlesztet-

tük ki.

A Cs-2 tipusu berendezés 200-40O mm átmérőjű csővezetékek vizsgála-

tára alkalmas. A járógép súlya 28 kg. Az egy akkumulátortöltéssel megtett

ut - ezt mi hatótávolságnak nevezzük - sik terepen 1,5 km. Haladási se-

bessége sik terepen 8,5 m/perc.

Az alkalmazott átvilágító sugárforrás megengedett legnagyobb aktivi-

tása 100 Ci ír. Jelző-sugárforrás 6O mCi Cs. A járógép energiafor-

rása 12 V 90 Aó-s, magyar gyártmányú, ezüst-cink elektródos, lúgos akkumu-

látor ..

Cs-3 tipusu berendezésünk 3OO-8OO mm átmérőjű csővezetékek vizsgála-

tára alkalmas, de kiegészito tartozékkal 1500 mm átmérőjű csövek hegeszté-

si varratai is vizsgálhatók vele. A járógép súlya 62 kg. Hatótávolsága sik

terepen 3 km, haladási sebessége 11 m/perc. Az átvilágító sugárforrás meg-
192'-•' engedett legnagyobb aktivitása 110 Ci ír. Jelző-sugárforrás 140 mCi

>, Cs. A járógép energiaforrása 2 db 12 V 42 Aő-s ólomakkumulátor.

A továbbiakban a járógép menettulajdonságaival kapcsolatos néhány

"; vizsgálatunkat irjuk le.

-•,: A cső belsejében haladó készüléket ugy kell kialakítani, hogy az fel-

1 borulni semmiképp ne tudjon, stabilitását feltétlenül megtartsa. Ha a

' konstrukció olyan, hogy a járógép súlypontja a cső középpontja alatt és a
v. járógép hossztengelyében van, akkor a stabilitás önmagától biztosított:

\\ ugyanis billenés esetén a súlypont elhagyja legkisebb helyzeti energiájú

Í pozícióját, tehát oda vissza igyekszik térni. Ez a megoldást alkalmazzuk

% a jelenleg gyártott és itt ismertetett készülékeinken. Az ezeket megelőző

kísérleti példány súlypontja - szerkezeti okokból - a csőközéppont fölött

, volt. Ezért itt egy különleges kerékgeometriát, kerék-széttartást alkal-

' máztunk. Ennek lényege az, hogy a kerekeket a járógép hossztengelyéhez

; képest 2-2° széttartással építettük be. (Ezért a meghajtás kardánkeresz-

;: tek közvetítésével történt.)

> így a két jobb oldali kerék jobb kanyarba, a két bal oldali bal ka-

:*- nyárba kényszerítené a járógépet, mely - mivel a két erő egymást kiegyen-

líti - egyenesen halad mindaddig, mlg valamely oldalon nem kezd a cső-

\ falra felmászni. De ha pl. balra mászna fel, akkor rábillen a két jobb

i oldali kerékre, igy azok jobb kanyarba kényszerítő hatása jobban fog ér-

% vényesülni és igy a járógépet vissza fogják vezetni stabil helyzetébe.

Ilyen megoldású a Cs-1 tipusu kísérleti készülékünk, mely 3OO-6OO mm át-

mérőjű csővezetékek vizsgálatára készült.
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A stabilitás kérdése - mint azt igen sok tapasztalatunk bizonyltja -

nagyon lényeges. Ugyanis a csővezetékeket többnyire spirálvarratos csö-

vekből készítik, melyek spirálvarratai sinszerUen elkormányozzák a rajtuk

átdöcögő kerekeket. Ezt a hatást kompenzálni kell. Kísérleteink azt bizo-

nyították, hogy ha a járógépet erőszakkal kitérítjük középhelyzetéből

30°-kal, és magára hagyjuk, akkor 2 méter ut megtétele alatt ismét visz-

S2anyeri eredeti helyzetét. Ez mindkét stabilizálási módszerre igaz.

Lényeges szempontok a járógép klalakitásában a haladási sebesség,

emelkedőn való kapaszkodó képesség és hatótávolság. Ezek egymással szoros

összefüggésben vannak, és célszerűen a hajtóműt olyan áttételezéssel kel-

lene készíteni, hogy az akkumulátor kapacitását optimálisan kihasználja.

Ez azonban egy igen sokrétű feladat. A beépített hajtómotor teljesítményé-

nek felső határát megszabja az alkalmazott akkumulátor fajtája: ugyanis a

150 W névleges leadott teljesítményű, 24 V feszültségű,egyenáramú mellék-

áramkörü motor áramfelvétele sik terepen történő haladás közben 6,5 am-

per, ha a sebesség 11 m/perc. 42 Aő-s akkumulátor 75%-os kihasználás mel-

lett igy 5 órai haladásra elegendő. Az ez idő alatt megtett ut 3,3 km. Ez

-1 a hajtás sik terepen optimálisnak tekinthető, mert a sebesség növelésével

a motor áramfelvétele aránytalanul növekszik, a sebesség csökkentésével

.< viszont a motoráram nem csökken jelentősen, tehát a hatótávolság mindkét

. esetben romlik. Ha a beépített akkumulátor kapacitását növeljük, akkor az

akkumulátor súlya és ezzel a járógép súlya is lényegesen megnő. A nagyobb

- súly mozgatásához nagyobb motor kell, igy a hatótávolság nem növekszik az -

; akkumulátor kapacitásával arányosan.

; Nehezebben tekinthetők át a haladási viszonyok, ha figyelembe vesz-

i. szűk, hogy csővezetéket nem csak vízszintes terepen építenek. A magyaror-

szági viszonyokra készülékeinket ugy terveztük, hogy azok 65%-os (33°-os)

: emelkedőn még fel tudjanak kapaszkodni. (Ennél nagyobb teljesítményre már

csak azért sem érdemes törekedni, mert 70% (35°) körüli meredekségnél a

gumikerekek a száraz, érdes csőfalon is megcsúsznak.) Pl. a vízszintes

;, terepen a járógépet 9 m/perc sebességgel hajtő motor és hajtómű a 65%-O3

meredekséget még birja ugyan, de méréseink szerint ilyenkor energiafel-

vétele aránytalanul nagy. 25%-os (14°-os) emelkedőn akkor kapnánk a leg-

nagyobb hatótávolságot, ha az áttételt ugy választanánk meg, hogy víz-

szintes terepen a sebesség 7,3 méter legyen percenként. De tekintettel ar-

ra, hogy a sik, max. 9% (5°) meredekségű terep a leggyakoribb, ezért en-

nél a hajtómotornál a 9 m/perc haladási sebességet fogadtuk el optimális-1

nak. .

A radiográfiai felvétel képminőségét lényegesen befolyásolja az átvi-

lágitó sugárforrás helyzete. Fontos, hogy exponáláskor az a vizsgált he-

gesztési körvarrat síkjában legyen, vagy attöl ne térjen el lényegesen.

Ezt a fogalmat beállási pontosságnak nevezzük.
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A beállási pontosság több tényezőtől függ. A jelző sugárforrás kon-
ténere egy szűk - 6 mm széles - párhuzamosra kolllmált sugárnyalábot bo-
csát ki. Az "állj" parancsot vevő GM-cső szintén volfrám kóllimátorban
van, melynek résszélessége ugyancsak 6 mm. Elvileg a járógépnek akkor
kell megállnia, amikor a jelző sugárforrás konténerének rése pontosan a
GM-cső kollimátorának rése fölött van. Ez azonban nem valósitható meg.
Ugyanis a GM-csőhöz kapcsolt gamma-relé egy beűtésszám-intervallumban

\ "szólal meg". A GM-cső "felfutása" után az automatika kikapcsolja a meg-
' hajtómotort és bekapcsolja a járógép elektromágneses fékjeit. A fékek

hatásossága azonban fUgg a csőfal minőségétől, a gumikerekek állapotától
és a terep meredekségétől. A járógép menetparamétereinek meghatározásánál

; ügyelnUnk kellett erre is, mivel a sebesség növekedésével rohamosan nö-
vekszik a fékut. Egy olyan hajtóműnél, mely vizszintes csőszakaszban 14 m
percenkénti sebességgel hajtotta a járógépet, azt tapasztaltuk, hogy
42%-os (23°-os) lejtőn a készülék irányithatatlan volt, mert mire a gamma-
relé a hajtómotornak az "állj" parancsot továbbította, és ennek hatására

•v. a járógép megállt, addigra az a jelzősugárforrás sugárnyalábját már el-
.; hagyta.

:•' • Az előzőekben már ismertetett 9-11 m/perc haladási sebességnél - meg-
;', felelő fékek alkalmazásával, valamint a gammarelék érzékenységének helyes
. megválasztásával - elértük, hogy a beállási pontosság a csőátmérő 4,5%-a,

S; 25%-os lejtő - vizszintes - 25% emelkedő meredekség! intervallumban. (Te-
. hát 300 mm átmérőjű csővezetéken pl. 25% lejtőn 7 mm-re1 később áll meg,
,.; mint vízszintesen, 25% emelkedőn 7 mm-rel előbb.) Ma a meredekség ennél
• nagyobb, vagy a belső csőfal nedvességtől, sártól, olajtól sikos, akkor a
'•; kezelőnek a jelző sugárforrás helyének megválasztásával kell kompenzálnia

a fékut növekedését. Erre vonatkozóan pontos táblázati értéket nem lehet
közölni.

; A felvételen életlenséget okoz a csőben fellépő szórt sugárzás. Ennek
elkerülése céljából a járógép konténerjére két volfrám gyűrűt szereltünk.
A sugárforrás exponálás közben ezek között áll. így a két gyűrű együtt su-
gárkollimátorként működik. Nyilásszöge 30°, igy a sugárnyaláb a radiográ-
fiai filmet - figyelembe véve a beállási pontosságot - a kis csőátmérőknél
is megfelelő szélességben beteríti.

Az önjáró gamma-defektoszkőp készülékeket ugy igyekeztünk kialakíta-
ni, hogy az időjárási szélsőségek üzemeltetésüket ne akadályozzák. Kísér-
leteink során azt tapasztaltuk, hogy a készülékek -35 és +95 °C hőmérsék-
lethatárok között megfelelően működnek. Az alsó hőmérséklethatárt a termé-
szet ugyan Magyarországon még nem produkálta, de nyári melegben a csőveze-
ték belsejében 95 °C meleget már mértünk, mialatt Cs-l-es készülékünk ki-
fogástalanul működött.
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Nyolcadik ábránkon bemutatjuk Cs-2 tipusu készülékünket tartozékai-

val, üzemkész állapotban.

1

8. ábra

Cs-2 önjáró gamma-defektoszkóp készülék

Az áttekinthetőség érdekében I. táblázatunkon összefoglaltuk az ed-

dig kifejlesztett készüléktípusaink műszaki paramétereit.

Az önjliró gamma-defektoszkőpok megbízhatóságára vonatkozó adatként

megemlítjük, hogy a három ismertetett berendezés 1973 óta összesen mint-

egy 900 km csővezeték vizsgálatát végezte el igen jó minőségben.

Befejezésül köszönetünket fejezzük ki a Siófoki Kőolajvezeték Épitő

Vállalatnak, és ezen belül is -elsősorban Szabó Lajos MEO-vezetőnek és

munkatársainak, akik - mint az ismertetett készülékek állandó üzemelte-

tői - hasznos észrevételeikkel, bírálataikkal nagyban hozzájárultak fej-

lesztő munkánk sikeréhez.
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J. tdbldzat

A Cs SOROZATÚ OSJÁRÓ GAMMA-DEFEKTOSZKÓP KÉSZÜLÉKEK MŰSZAKI PARAMÉTEREI

Vizsgálható csőátmérő, mm

Járógép eulya, kg

Hajtómotor teljesítmény, W

Akkumulátor V/Aó

Jdrdkerék átmérő, mm

Meghajtott kerekek száma

Hatótávolság aik terepen, km

Haladási sebesség sík terepen, m/min

Kapaszkodó képesség, %

Beállási ponto88dg a csőátmérő %-ban
7 Q 0

Max. augdrforrdB aktivitás ír, Ci
Beállítható expozíciós idő, s

Vezérlő sugárforrás aktivitása Cs, mCi

Vezérlő augdrforrástartó súlya, kg

Elektronika konstrukciós szisztémája

Bőfoktürée intervallum °C

Cs-1

300-600

60

2x20

12/4S

90

2

3

6,5

30

4,5

110

3-999

60

78

relé 8

-35 - +35

Cs-2

200-400

28

20

12/90

90

4

1,5

8,5

55

4,5

100

3-9S9

60

7

IC

-35 - +9S

Cs-3

300-800 {1500)*

62

ISO

24/24

90

4

3

11

65

.4,5

110

3-999

140

9

IC

-35 - +55

*Külön tartozék alkalmazásával.
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KIVONAT

A hazai igénynek megfelelően kifejlesztettünk egy önjáró y-defek-
toszkópot, amely jól illeszkedik a modern csövezetéképitő technológiához.
Termelékenysége nagyobb, a felvétel minősége jobb, kezelése egyszerűbb,
a dolgozók radioaktiv dózisterhelése kisebb mint a hagyományos technoló-
giánál. '

Jelenleg hazánkban két készülék dolgozik a legnagyobb csövezeték-
épitő vállalatnál. A vállalat által épitett 2OO-8OO mm átmérőjű vezetékek
mintegy 70%-ának vizsgálatát ezekkel végzik.

1

IX PE3WME

- Ban paaBHT caMOxonHHfl raMMa-ne4>eKTOcKon no OTe*iecTBeHHHM TpeöOBauHHM,
'.;] npHcnocoöJTeHHHfl K rexHOJiontH coBpeMeHnoro CTpoHxejibCTBa TpyOonpOBoaoB,
: IlpoH3BOHHTenbHocTb H k a i e c T B o CHHMOK BMiie, oöpamemie c HUM npouie, M n o -

;:X rJiomeHHafl paeoiraianHMH n o s a HHxe ieM y TpaaHuHOBHoft TexHonorMH.
:-;, B HacTOHiqee BpeMH «Ba npH6opa pa6oTanrr y KpynHefimero npennpHRTHH Ann
| ^ CTpOeHHH TpyOonpOBOflOB. 70% CTpOHIHHXCfl TpyflOnpOBOflOB AHBMeTpOM 2 0 0 - 8 0 0 MM
í;. HCnUTfalBaWTCH C 3THMH npHfiopaMH.

ABSTRACT

A self-propelled gamma-defectoscope. for home demand was developed,
meeting-up-to-date piping technology^ Broductivity and picture quality
is higher, the handling is simpler and'the personnel dose is lower than
«ith conventional technologyi . • ' . •

At present two pieces of the device are working'at the biggest piping
enterprise. 7O% of the pipes of 200-800 mm diameter are checked by them.

•
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SZÁLLÍTHATÓ MEZŐGAZDASÁGI TERMÉKBESUGÁRZÓ KÉSZÜLÉK
SUGÁRTECHNIKAI TERVEZÉSE ÉS MODELLEZÉSE
STENGER VILMOS, HORVÁTH IMRE, HARGITTAI PÉTER

Az elmúlt 20 év alatt a laboratóriumi, kísérleti félüzemi és ipari
besugárzó készülékek és berendezések tipusai már kialakultak, kikristá-
lyosodtak. Ez egyaránt elmondható a radioaktív izotópokkal működő beren-
dezésekről és az úgynevezett gépi sugárforrással működő készülékről, be-
rendezésekről, azaz a különféle tipusu gyorsítókról is [ l ] .

Az is ismeretes, hogy sugártechnológiai folyamat ipari méretben két
területen valósul meg: a műanyagiparban és az egyszerhasználatos gyógyá-
szati eszközök előállítása, sugársterilezése területén [2,3].

A besugárzástechnika nagyüzemi mezőgazdasági alkalmazása még nem
terjedt el. Az Ilyen célú besugárzó készülékek száma mintegy 70-re tehe-
tő, ennek fele 3,7 PBq-nál (100 kCi) kisebb aktivitású. Mindössze néhány
gyorsító van alkalmazásban. A felhasznált Y-sugárforrás aktivitása 174 PBq
.(4,7 UCí) [4].

\ su^Srtechnika, illetve sugártechnológia mezőgazdasági és élelmi-
szeripari felhasználását elsősorban engedélyezési, illetve gazdaságossági
problémák késleltetik. Emiatt a kb. 10 évvel korábban mezőgazdasági ter-
mék sugárkezelésére épített, nagy kapacitású besugárzók egy részét át-
állították sugársterilezésre.

Külön problémát jelent a mezőgazdasági és élelmiszeripari termékek
sugárkezelése iránti igény időszakos jellege, a nagy mennyiségű termék
sugárkezelés céljából történő összegyűjtése, szállítása. Mindkét tényező
jelentősen befolyásolja a sugárkezelés költségét. E két alapvető problé-
mát igyekeztek megoldani az un. mobilis besugárzók létrehozásával, me-
lyek lehetővé tették, hogy a helyszínen lehessen a kívánt sugárkezelést
végrehajtani.

Ilyen mobilis besugárzót általában minden fe j lett nukleáris techni-
kával rendelkező ország épit, il letve épített (pl. a Szovjetunió, Fran-
ciaország, Kanada, az USA stb.) [ l ] . Valamennyi konstrukció közös hátrá-
nya, hogy nagy a tömege (30-50 t ) , magas az ára és kicsi a sugárhaszno-
sitási tényezője.

Intézetünk az utóbbi három év sugártechnológiai munkái során töb-
bek között 140 t vöröshagymát, 30 t burgonyát és 160 t baromfitápot su-
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gárzott be. Az országos vetőmák-sugárkezelési program alapján Intézetünk
f" egyedül 1978-ban 60 t mák sugárkezelését végezte e l . Ezek a mennyiségek,

valamint a más mezőgazdasági és élelmiszeripari sugárkezelési igény ve-
tette fel annak gondolatát, hogy Intézetünk tervezésében építsünk egy
szállítható, közepes kapacitású, mezőgazdasági termékbesugárzö készüléket,

A berendezés tervezését a Központi Élelmiszeripari Kutatóintézet

'?• • munkatársaival, mint a szakterület érdekelt képviselőivel, közösen kezd-

;..•; tük el [5] .
-" E közleményben szállítható mezőgazdasági termékbesugárző készülék '

- esetünkben 10-12 t/óra kapacitású hagymabesugárzó - sugártechnikai ter-
vezését és modellezését kívánjuk bemutatni.

1 A besugárzó készülékkel szemben a következő követelményeket támasz-

tottuk:
1. 2-5 t tömegű részegységekből a helyszínen lehessen összeszerelni,

3 és szállítható legyen;
v; 2. a max. 1,85 PBq (50 kei) 6OCo aktivitást lehessen betölteni;
T 3. a dózisegyenletesség 5O±2O Gy (5+2 krd) legyen;

'• 4. a sugárhasznositási hatásfok legalább 15-20% legyen;
1 : 5. lecsengett Co sugárforrást lehessen alkalmazni, újra felhasz-
[.: nálni, 2OO darab VII. tipusu szovjet, i l l . 50 darab C-18B tipusu kanadai
\]"' forrásegységre számítva;
K-. 6. szabadtéren lehessen telepíteni, i l l e tve bele lehessen i l leszteni
::; a hagyma hagyományos betárolási technológiájába;
?,•'; 7. az anyagmozgató rendszer legyen egyszerű és üzembiztos;
T 8. a besugárzási és Üzemeltetési költség legyen minimális)
;x> 9. lehessen vele tapasztalatot szerezni ömlesztett mezőgazdasági
%•• termék helyszíni sugárkezelési technológiájának kialakítására;
Y:\ 10. tovább lehessen fejleszteni a hazai sugártechnikai program ki-
;::, szélesítése céljából.
fi Vizsgálataink során a besugárzó berendezés három fő egységét alaki-
éi tottuk ki. Ezek:

: : 1. labirintus rendszerű, önárnyékolt adagoló garat, ennek áramlás-
ig technikai vizsgálata, sugárvédelmi ellenőrzése;

g| 2. termék-kiadagoló és áramlásszabályozó;
<| 3. a sugárforrások tárolására, szállítására, valamint a termék be-

% sugárzására egyaránt alkalmas konténer; .besugárzóterének optimális ki-
alakítása, dózisterének számítógépes vizsgálata, sugárvédelmi méretezése
és dozimetriai ellenőrzése.
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1. AZ ANYAGÁRAMLÁS VIZSGALATA

ömlesztett mezőgazdasági termékek besugárzására alkalmas szállítha-

tó készüléket az Atomic Energy of Canada, Limited (AECL) már 10 évvel

ezelőtt épitett [7], ez azonban csak szemestermék sugárkezelését teszi

lehetővé. Gumós termék, (pl. ömlesztett hagyma, burgonya) sugárkezelését

szállítható besugárzó készülékkel még nem oldották meg.

A sugártechnikai paraméterek becslése és a végleges konstrukció su-

gártechnikai kialakítása mellett a legnagyobb gondot a termék előttünk

még ismeretlen áramlási kérdései okozták. Az anyagranszportban jártas

szakemberek által adott tanácsok szerinti kialakított konstrukciók egy-

részt tul bonyolultak voltak, másrészt áramlástechnikai vizsgálataik sem

voltak kielégítő eredményüek. Mivel magunknak sem sikerült a hagyma fo-

lyamatos anyagáramlását biztositanunk,

egészen elemi lépésekkel kellett elin-

dulnunk.

Célunk az volt, hogy a hagyma

áramlását a beadagoló garatban és a

sugártérben gravitációs utón próbáljuk

megoldani. A választható sugártér ke-

resztmetszetét, átmérőjét elsősorban a

sugárforrás munkatartójának 5 tonnára

választott tömegéből számítottuk ki.

A besugárzó készülékben, illetve három

fő részében ehhez a keresztmetszethez

tartozó áramlási sebességet, illetve

szállítási teljesítményt kellett fi-

gyelembe venniük. A tervezett besugár-

zó konténer belső terét alkotó egyenes

csőben kipróbáltuk a hagyma függőleges

(gravitációs utón történő), biztonsá-

gos, minden zökkenőt kizáró áramlását.

Kisebb (150-200 mm) átmérőjű csőnél

ugyanis előfordult, hogy 1 m magas

csövet megtöltve a hagyma beboltozó-

dott, nem folyt ki. Ilyen és ehhez ha-

sonló jelenségek miatt kellett először

az egyes csőszakaszokat is megvizsgál-

nunk. Figyelembe kellett venni a hagy-

ma nagyságát Is, mert tapasztalataink

szerint a legnagyobb hagyma átmérőjé-

nek legalább háromszorosát kell csőát-

mérőnek választanunk, különben a füg-

Egy bekezdéaü splratrna-
netes Edanolo garat

1. ábra

Adagoló garat
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gSleges áramlás során Is meglepő anyagtorlódás állhat e lő. Mivel a legna-
gyobb hagyma átmérője elérte a 8O-9O mm-t, Így kis méretű keresztmetszet-
szUkités vagy kiugró, néhány milliméteres perein i s már fennakadást idéz-
het elő a 150-2OO mm-es csatornákban.

A kísérletek után több garatot vizsgáltunk meg. Kipróbáltuk a spi-
rálhoz hasonló adagoló garatot, melynél a spirál ólomfalának 50 mm-es
vastagsága a menetek egymás f e l e t t i átfedésével biztosította volna füg-
gőlegesen a sugárvédelmet (1. ábra). Az "egybekezdésü", 50 mm ólomfalvas-
tagságu, menetes lejtővel sem szereztünk kedvező tapasztalatot,, mivel tul
nagy méretek adódtak, Így nagy súlytöbblettel járt volna.

Király Zoltán, a KÉKI munkatársa korábban emiitette az élelmiszer-
iparban szokásos "Peddi-pad" tipusu élelmiszeripari anyagszállításnál
szokásos, egymás után több lejtőből ál ló rendszert, mely kiküszöböli az
egyenes csövekben bekövetkező falhatást, vagyis azt, hogy az anyagáram-
lás a cső falánál, a fal súrlódása miatt kisebb, mint a cső közepében
( 2. ábra) .

f-i

I

oszlás egyenes

2. ábra

Peddi-padoe elrendezés
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Mint egyik lehetséges garatmegoldást, ezt a "lejtőt" alakítottuk át "su-
gárvédett lehetővé", a lejtő és a csőfal közötti térben ugyanis elhelyez-
hető a védelemhez szükséges ólom (2. dbva).

A kipróbálás során a konténer belső csövét kb. 2 m-rel meghosszab-
bítva nem tapasztaltunk anyagtorlódást. A cső átmérőjét - egyéb megfonto-
lásokkal összhangban - 320 mm-re választottuk, igy a ferde lejtők okozta
keresztmetszet-csökkenést ellensúlyoztuk. A lejtő azon dőlésszögét amely- -
nél a termék akadásmentesen gördül le,vagy lecsúszik, kísérlettel hatá- I
roztuk meg; ez 50°-nak adódott. Azt tapasztaltuk, hogy a lejtő a garatcső I
keresztmetszetének legfeljebb 50%-át töltheti ki, különben torlódik az
anyag. A lejtők számát 3-4-re terveztük.

Ezzel a lehtővel végzett áramlási vizsgálatok kedvezőek voltak, igy .
sor kerülhetett az anyagszállitó rendszer kiadó részének vizsgálatára is.

2. A TERMEKKIADAGOLÓ ES ÁRAMLÁSSZABÁLYOZÓ

A berendezés ezen részét az előkisérletok során szerkesztett tolóru-
das adagolóval terveztük. A kiadagoló rész feletti, kb. 1,2 m magas hagy- v
maoszlop nyomása olyan nagy, hogy a tolórudak szakaszos oldalirányú moz- '
gása vagy vibráló, folyamatos mozgatása kielégítő áramlási szabályozást
tesz lehetővé, és nem roncsolja a terméket sem. A kiadagoló rész oldal-
irányú csatornáinak hosszát és magasságát kísérleti utón állapítottuk
meg. A tul rövid csatorna - a hagyma függőleges nyomása miatt - a termék
folyamatos, szabályozhatatlan sebességű átfutását eredményezné, a tul
hosszú viszont anyagtömörülést, sérülést eredményeshet. Az oldalirányú
csatorna hossza 28O mm-nek, magassága 140 mm-nek adódott, szélessége meg-
felel a besugárzó tér átmérőjének. •

A kiadagoló rendszer sugártechnikai modellezését nem végeztük el,
mivel tapasztalataink szerint két 9O°-os és egy kb. 50°-os irány törés ki- j
elégitS gyengítést fog eredményezni. . t-2

A termékkiadagoló és áramlásszabályozó rendszer teljes tömegét 2 ton- ~i
nára becsüljük. Ez a rész a teljes besugárzó készülék tartóállványa is - :
(fl. dbva). |

Tapasztalat hiányában a tervezettnél több vizsgálatot kellett elvé- |
geznünk az anyagáramlási és szállítási kérdések tisztázására. Az egyszerű Ní
és kis tömegű konstrukcióra való törekvésnél számunkra az egyszerű áram- ' H
lástechnika kialakítása volt a legnehezebb feladat. •]

Ezek az eredményes anyagáramlási vizsgálatok voltak az előfeltételei r$
a konstrukció további paramétereinek kimunkálásának. Ezután kerülhetett '%
sor a sugártechnikai, védelemtechnikai vizsgálatra, modellezésre. Sí
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••; , 3. A BESUGÁRZÓ ADAGOLÓ GARATRESZENEK VÉDELEMTECHNIKAI MODELLEZÉSE

Az adagoló labirintus méretei, az árnyékoló kúpok elhelyezése az

áramlási vizsgálat során tisztázódtak. A labirintus sugárgyengitő hatását

azonban csak igen bizonytalanul tudtuk meghatározni, ezért a kőrkereszt-
1 mehszetü csatornába elhelyezett árnyékoló kúpok visszaszórási viszonyait,

-„> sugárgyengitő hatásukat modellezéssel kellett megvizsgálnunk. Széles su-

;' gárnyalábra mért és számított sugárgyengitési táblázatok - akár 10 -es

,- gyengítésig - számos szerkezeti anyagra ismertek. A szőrt sugárzás meg-:

bizható számításának módszerei az adott labirintusra vonatkozóan viszont,

sajnos nem állnak rendelkezésünkre.

A besugárzóval szembon támasztott követelmények közül a tömeg csök-

kentése volt az egyik fő kritérium, igy az adagoló labirintust is a le-

hető legkönnyebbre kellett tervezni.

'; A kívánt, kb. 10 -os gyengítés igen komoly problémák elé állított

• bennünket. Az adatbecslés bizonytalansága általában túlméretezést ered-

-? meny ez, de a célul kitűzött, szállítható besugárzónál jelentős túlmérete-

zést nem engedhettünk meg, ezért mindenképpen a sugártechnikai modellezés

mellett kellett döntenünk.

Jelentős anyagtöbblet pl. néhány tonna ólom túlsúlya már kizárhatja

a besugárzó szállíthatóságát. (Az USA-ban készült egyik hasonló rendelte-

tésű mobilis besugárzó például olyan tömegűre "sikerült", hogy nem lehe-

tett megmozdítani.)

Első kérdés az volt, hogy az árnyékoló kúpok hogyan helyezkedjenek

•j: el a csőben: egymás felett 180°-os vagy esetleg csak 120°-os szögben, mi-

vel ez esetben talán csökkenthető lenne a kúpok száma. Ez az elrendezés

nem zavarta az anyagáramlási viszonyokat az adott kuptávolság mellett.

« A kúpokban elhelyezett ólom minimális vastagságát (80 mm) ugy vá-

%•'. lasztottuk meg, hogy egyenes sugárirányban már három kup elhelyezésénél

: : is 10 gyengítést kapjunk. A kúpok sugártér felé néző részét ferdén is

;.' ki lehet képezni, és ezzel 9O°-nál nagyobb szórási szöget lehet megenged-

ik ni, (2. ábra), vagyis "csapdázni" lehet a közvetlen sugárzást. Ennek a

- • megoldásnak az első két kúpnál van, illetve lehet jelentősége. Az igy elő-

;-: álló tömegcsökkenés nem jelentős, 100 kg körül lehet.

;•; A 120 -os elrendezés három küp esetén nem vált be, mivel direkt su-

li gárszökés következett volna be. A sugártérbe közvetlenül "be lehetett

,': látni". A legcélszerűbbnek a legalább három kúpos elrendezés mutatkozott,

5 180 -os szögelforditással. Közvetlen sugárzás ebben az esetben már nem

v: juthat ki a sugártérből, csa.k szórt sugárzás.

Amennyire nehéz számolni, tervezni ilyen labirintusrendszer gyengí-

tését, ugyanannyira nehéz a modellezése is. A 10 -os gyengítés mérésére

vagy érzékeny mérőeszköz vagy nagy aktivitás szükséges. Mindkét feltételt

csak kompromisszummal lehet biztosítani, megközelíteni.
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:]' Ilyen nagy gyengítés modellezésére csak kevés országban van lehetö-
'•':.'.' ség. Ez is magyarázza azt, hogy egyes országok, ill. vállalatok (pl. az
• AECL), igen egyszerű konstrukciókat képesek piacra dobni, mivel sugár-
,.' technikai modellezéssel tapasztalatokat szereznek az optimális konstruk-

ció kialakításához.
* A modellezésnek, - s ez áll a sugártechnikai modellezésre is - egy,
<l'. esetleg két nagyságrenddel szabad eltérnie a tervezett viszonyoktói; kü-
r:: lönben nagy lesz az eredmények átváltásának hibája.
*• A mi esetünkben az aktivitásarányt 1:10-ben határoztuk meg, 192,4 TBq
- (5,2 kCi) 6OCo-nál végeztünk kísérleteket. Az adagoló labirintus beadó ré-
; szénéi - azaz kb. 2 m-re a sugártér közepétől - 2,5-3,7 yC/kg,h (10-15
"'•'". mR/h) intenzitást feltételezve 1,85 GBq (50 nCi) 6 0Co aktivitás szükséges,
' árnyékoló kúpok nélkül.

10 5 minimális gyengítést figyelembe véve kb. 18,5-37 TBq (500-1000
'•-'• Ci) °Co aktivitás adódik, 10 gyengítéshez ennek tízszerese. Mi a két
jr aktivitás közötti mennyiség mellett döntöttünk, legalább négy 62,5 TBq
g (1,3 kCi) aktivitású Co forrást választottunk, 90°-os szögeltéréssel,
S ez az elrendezés a sugárforráskoszorut hivatott helyettesíteni. Az altti-
s. vitást indokolta még az is, hogy az adagoló labirintusból kijövS maradék
'• sugárzást a termék árnyékoló hatása szempontjából is vizsgálni tudtuk.
1 Meghatároztuk, hogy üres és tele adagolóval milyen sugárszint várható.
t Kisebb aktivitásnál, pl. 1,85 TBq-nél (50 Ci), a mérőműszerrel O,25 uC/kg.h
'•)' (l mR/h) értéket kellene mérni. Ilyen műszerünk van, de ha termékkel tölt-
; jük meg a garatot, további, legalább két nagyságrend sugárszintcsökkenés
[}_ áll be, és a mérés már a műszer miatt válik bizonytalanná.
V Ilyen nagy aktivitással végrehajtandó kísérletre, modellezésre a l -
tf kalmas Intézetünk Gamma-Besugárzó Laboratóriuma. A 37 PBq (1 MCi) C o
•í_ tárolására is alkalmas vizesakna, az aknában rendszeresen tárolt sugár-
f: források (7,4 GBq/db-tól 185-222 TBq/db-ig (0,2 Ci/db-tól 5-6 kCi/db-ig)
f< esetenként akár 3,7 PBq-lg (1OO kCi-ig)) , kizárólagos előnyt és lehetősé-
gi, get biztosítanak. Ezt egészíti ki az Intézet sugárzásmérő műszerparkja,
;; sugárvédelmi, sugártechnikai tapasztalata.
i E három alapvető feltétel egy helyen való teljesülése igen ritka, de

• előfeltétele a modellezésnek.
•' Az adagoló labirintust a Gamma-Besugárzó Laboratórium vizesaknájában

"II modelleztük (3. ábra).
•>• A sugárforrások a leendő sugártér vízszintes szimmetriasikjában he-
• lyezkednek el. A források feletti térfogat az első árnyékoló kúpig a su-
I; gártér felének felel meg. A mérési eredményből kitűnik, hogy 1,85 PBq

(50 kCi) 6 0Co töltetre vonatkoztatva 155-180 nC/kg,h (600-700 mR/h) szórt
sugárzás várható az anyagbemenetnél, amelyet néhány centiméter vastag
ólomlemezzel le tudunk csökkenteni a biztonságos O,25-0,5 tiC/kg,h
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(1-2 mR/h) szintre. Besugárzás alatt a termék is le fogja ezt a szintet

a háttér értékére csökkenteni. A végleges konstrukció további súly- és

méretcsökkentésre ad lehetőséget, ölomárnyékolő közeg esetében a cső bel-

ső faláról visszaszórt sugárzó? lényegesen kisebbnek adódik a modellezés-

nél használt,részben vizközeggel szemben. E vizsgálat, illetve részmodel-

lezés érdemi része, hogy a jelenlegi méretekkel megépítve is már kielégí-

tő gyengítést, elfogadható, szállítható tömeget fog adni a tervezett

garat.

4. A SUGARTER MERETÉNEK MEGVÁLASZTÁSA,
A DÓZISELOSZLÁS SZÁMÍTÁSA SZÁMÍTÓGÉPPEL

Intézetünk K-12O-as besugárzója igen alkalmas széleskörű sugártech-

nológiai folyamatok vizsgálatára [6]. A szállítható besugárzó berendezés

sugárterének vizsgálatánál is e berendezéshez folyamodtunk, mivel a be-

rendezés sugárforrás-geometriája hengeres, és a besugárzó berendezés ter-

vezésénél is ebből a geometriából indultunk ki, mint a sugárforrás cél-

szerű geometriai elrendezéséből. Rendelkezésünkre állnak a berendezés

részletes, számitógéppel kapott, kémiai, fizikai méréssel igazolt dózis-

tel jesitmény-táblázatai . A húsz sugárforrás-kazettával az aktivitást

igen széles határok közt, könnyen beállithatóak 3,7 PBq (100 kCi) 6 0Co

összaktivitás mellett. A sugárforrás-koszorú átmérőjét is könnyen tudjuk

változtatni. A termékkel közvetlenül ki tudtuk mérni a valóságos dózis-

eloszlást. Számos besugárzási technológia kialakításánál, tervezésénél

vettük modellként a K-120-as berendezést. Jelen esetben elsősorban a for-

rásokon belüli teret vizsgáltuk vele.

A 4. ábrán a hagymabesugárzás dózisteljesitmény-eloszlását mutatjuk

be, a termékben elhelyezett klórbenzolos doziméterekkel kapott eredmény

alapján. Hegállapitható, hogy 1 m-nél hosszabb sugártér kiképzése nem

célszerű, mivel itt már a dózisteljesitmény nagyon lecsökken.

A besugárzó berendezés sugárterének tervezése során, a rendelkezésre

álló sugárforrástipusok figyelembevételével, meghatároztuk a szükséges

sugárforrásszámot, aktivitást, a legjobb forráselrendezést; kiszámítot-

tuk a dőzisteljesitmény várható értékét a védelemhez szükséges és be-

csült sugárhasznositási hatásfok alapján kiadódó összaktivitás ismereté-

ben, több geometriai elrendezésre.

Az 1,46-1,85 PBq (40-50 kCi) összaktivitásu (28O-34O mm átmérőjű kö- :!

rön elhelyezett) forrásokkal meghatároztuk 1-4, egymás felett elhelye-

zett, VII. tipusu szovjet forráselem által a besugárzó belső terében lét-

rehozott dózisteljesitményt, az intézet TPA-i számitógépével. A számító-

gépi programot rud alakú, egyenletesen eloszlő aktivitású sugárforrások

figyelembevételével, az ön- és szerkezeti abszorpció elhanyagolásával

készítettük el {1-4. táblázat).
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4. ábra
A K-120 tipu8u berendezésnél hagymában mért

dőaieteIjeaítmény-eloezIda

Az adatok alapján (5. ábra) megállapítottuk, hogy azonos összakti-
vltás esetén, a források egymás feletti elhelyezésével, a függőleges és
vízszintes Irányú homogenitás jelentősen javítható, de az átlagos dózis-
teljesítmény nem változik lényegesen: összesen 3%-ot javul az egysoros
forráselrendezésnél. :

# -
A Z=O síkban 2,87-nek, négysoros forráselrendezésnél pedig 1,71-nek

adódik a vízszintes dózisteljesitmény inhomogenitása. Nagyobb besugárzó
átmérőt választva az inhomogén!tá? izszintes irányban növekszik. A szá-
mított adatok összehasonlítása alf \n ötven, egyenként 37 TBq (1 kCi)
névleges aktivitású, VII. tipusu szovjet sugárforrást helyeztünk e l '
340 mm átmérőjű kör mentén. Meghatároztuk a végleges elrendezés dőzistel-
jesitmény-eloszlását (S. táblázat).
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1. táblázat

HAGXMABESVGARZÓ BELSŐ TERE DÓZISTELJESITMÉNYÉNEK SZÁMÍTÁSA

A besugárzó adatai {méretek mm-ben!)

Egy elem aktivitása: 1000, aurie
Az elemek száma: 40, db
Egy elem hoaaza: 73, mm
Az osztókor átmérőié: S80, mm.
A belső tér ossstássürüsége: . 20, mm
A besugárzó félmagassága: '1000, mm
A függőleges osztásaürüségek
Zl: 20, mm-ea 300, mm-től; SO, mm

A bel80 tér dóaiateláeaitményei

R (cm)

Z (am)

0,0
2,0
4,0
6,0
8,0

10,0
12,0
14,0
16,0
18,0
20,0
22,0
24,0
26,0
28,0
30,0
35,0
40,0
45,0
50,0
55,0
60,0
65,0
70,0
75,0
80,0
85,0
90,0
95,0

100,0

0,0

2595,3
2548,6
2417,3
2224, 5
1998,5
1765,2
1542,7
1341,2
1164,6
1012,7

883 „4
774,0
681,3
602,7
535,9
478,9
368,8
291,4
235,4
193,7
162,1
137,4
118,0
102,3

89,5
79,0
70,2
62,8
56,5
51,1

2,0

2645,9
2595,9
2456,0
2252,1
2015,a
1774,4
1546,6
1342,0
1163,7
1011,0

881,5
772,1
679,6
601,2
534,6
477,7
368,0
290,9
235,0
193,5
161,9
137,3
117,9
102,2

89,5
78,9
70,2
62,7
58,4
51,0

4,0

2809,6
2748,2
2578,8
2?38,O
2067,8
1801,2
1557,2
1343,3
1160,3
1005,7

875,7
766,4
674,4
596,7
530,7
474,4
365,7
289,3
234,0
192,8
161,3
136,9
117,6
102,0

89,3
78,8
70,0
62,7
56,4
51,0

6,

3129,
3043,
2808,
2490,
2154,
1841,
1570,
1342,
1152,

995,
865,
756,
665,
589,
524,
468,
362,
286,
232,
191,
160,
136,
117,
101,

89,
78,
69,
62,
56,
50,

0

9
0
6
3
1
9
8
5
9
7
3
7
7
1
2
8
0

a
2
5
5
3
1
6
0
6
9
5
3
9

8,

3713,
3570,
3196,
2722,
2269,
1888,
1580,
1335,
1138,

979,
849,
742,
653,
578,
515,
461,
356,
283,
229,
189,
159,
135,
116,
101,

88,
78,
69,
62,
56,
50,

0

6
5
1
8
9
1
7
4
8
8
8
6
4
4
1
1
9
3
8
8
3
4
4
1
6
3
6
3
1
8

10,

4839,
4564,
3853,
3046,
2396,
1922,
1576,
1316,
1115,

956,
8 28,
723,
637,
564,
503,
451,
350,
279,
226,
187,
157,
134,
115,
100,

883

77,
69,
62,
55,
50,

0

6
1
4
6
4
5
1
0
1
3
5
9
3
7
4
2
4
0
8
7
7
2
6
5
1
9
3
1
9
6

12,

7458,
6870,
5095,
3421,
2478,
1916,
1544,
1278,
1079,

924,
800,
700,
617 ,
548,
489,
439,
342,
273,
223,
185,
155,
132,
114,

99,
87,
77,
68,
61,
55,
50,

0

1
3
9
1.
8
6
1
4
1
3
9
4
5
1
5
5
6
7
2
2
9
9
5
7
5
4
9
8
6
4

14,0

* * *
* * *

14096,4
4084,0
2659,2
1075,2
1559,7
1276,9
1070,7

913,5
789,7
689,9
607,9
539,5
481,9
432,9
338,0
270,5
220,9
183,5
154,6
131,9
113,8

99,1
87,1
77,1
68,6
61,5
55,5
50,2
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2. táblázat

1

HAGXMABESÜGÁRZÓ BELSŐ TERE DÓZISTELJESITMÉNÍÉNEK SZÁMÍTÁSA

A besugárzó adatai (méretek mm-bent)

Egy elem aktivitása: 1000, aurie

Az elemek száma: 40, db

Egy elem hoeeza; 155, mm

Az oeztókör átmérője: 280, mm

A belső tér oaztdeaürüBége: 20, mm

A besugárzó felmagaaadga: 1000, mm

A függőleges oaztdaaüvüaégek
Zl: 20, mm-ea 300, mm-től: SO, mm

A belaő tér dózisteljesitményei

(kR/h)

ti-

R (am)

Z (cm)

0,0
2,0
4,0
6,0
8,0

10,0
12,0
14,0
16,0
18,0
20,0
22,0
24,0
26,0
28,0
30,0
35,0
40,0
45,0
50,0
55,0
60,0
65,0
70,0
75,0
80,0
85,0
90,0
95,0

100,0

0,0

2423,1
2391,6
2300,3
2158,5
1080,1
1781,9
1580,2
1287,5
1211,7
1056,4

921,9
806,9
709,0
625,8
555,1
494,8
378,9
298,0
239,8
196,8
164,3
139,0
119,1
103,2

90,2
79,5
70,6
63,1
56,8
51,3

2,0

2462,2
24 29,5
2334,4
2186,7
2001,2
1796,0
1588,2
1291,2
1212,7
1055,8

920,6
805,3
707,4
624,3
553,8
493,6
378,1
297,5
239,5
196,6
164,1
138,9
119,0
103,1

90,2
79,5
70,6
63,1
56,7
51,3

4,0

2586,6
2549,8
2442,6
2275,8
2067,2
1838,9
1612,2
1401,7
1214,9
1053,6

916,3
800,3
702,5
619,8
549,8
490,2
375,7
295,9
238,4
195,8
163,5
138,5
118,7
102,9

90,0
79,3
70,5
63,0
56,7
51,2

6,

2820,
2776,
2646,
2442,
2187,
1913,
1651,
1416,
1216,
1048,

908,
791,
694,
612,
543,
484,
371,
293,
236,
194,
162,
137,
118,
102,

89,
79,
70,
62,
56,
51,

0

4
1
2
3
4
7
0
7
4
3
2
5
0
2
0
3
8
2
5
5
6
8
2
5
7
1
3
9
5
1

8,

3217,
3162,
2995,
2725,
2382,
2024,
1701,
1431,
1213,
1037,

895,
778,
681,
601,
533,
476,
366,
289,
234,

0

8
0
3
2
8
6
1
5
4
6
0
2
7
3
6
2
4
5
0

192,8
161,
136,
117,
102,

89,
78,
70,
62,
56,
51,

3
9
5
0
3
8
0
7
4
0

10,

3904,
3834,
3614,
3227,
2703,
2174,
1751,
1436,
1200,
1018,

875,
759,
665,
587,
521,
465,
359,
284,
230,
190,
159,
135,
116,
101,

88,
78,
69,
62,
56,

0

6
2
1
3
0
9
8
7
4
5
1
7
3
0
4
9
5
9
9
5
7
7
7
3
8
4
7
4
2

50,8

12,0

5282,3
5198,9
4920,1
4335,0
3303,0
2344,2
1775,1
1417,8
1170,5

988,0
847,2
735,4
844,5
569,4
506,6
453,4
351,3
279,4
227,1
187,9
157,8
134,4
115,6
100,5

88,1
77,9
69,3
62,1
55,9
50,6

14,

* * *
* * *
* * *
* * *

9460,
2682,
1861,
1441,
1172,

981,
838,
725,
635,

0

6
8
5
5
6
9
2
7
1

560,8
498,
446,
346,
276,
224,
186,
156,
133,
114,

99,
87,
77,
69,
61,
5 5 j
50,

9
6
5
0
7
1
5
S
9
9
7
5
0
9
7
5
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3. táblásat

1

HAGXMABESVGÁRZÓ BELSŐ TERE DÓZISTELJESITMÉNÍÉNEK SZÁMÍTÁSA

A besugárzó adatai [méretek mm-bent)

Egy elem aktivitáaa: 1000, aurie
A3 elemek száma: 40, db
Egy elem hossza: 235, mm
Az osztókör átmérője: 280, mm
A belső tér osztdeaürüsége: 20, mm
A besugárzó félmagassága: 1000, mm
A függőleges osztás sűrűségek

'7.1: 20, mm-es ZOO, mm-től: SO, mm

A belső tér dózisteliesitményei

(M/h)

R (am)
Z (am)

0,0
2,0
4,0
6,0
8,0

10,0
12,0
14,0
16,0
18,0
20,0
22,0
24,0
26,0
28,0
30,0
35,0
40,0
45,0
50,0
55,0
80,0
65,0
70,0
75,0
80,0
85,0
90,0
95,0

100,0

0,

2207,
2188,
2133,
2043,
1921,
1775,
1612,
1443,
1278,
1123,

984,
862,
756,
666,
588,

0

2
6
3
1
7
3
6
8
4
9
7
4
6
1
8

522,9
396,
309,
247,
202,
168,
141,
121,
104,

91,
80,
71,
63,
57,
si,

8
6
6
2
0
8
2
7
4
5
4
7
2
7

2236,
2217,
2160,
2068,
1944,
1793,
1625,
1452,
1283,
1125,

984,
861,
755,
664,
587,
521,
395,
309,
247,
201,
167,
141,
121,
104,

91,

0

1
1
7
5
0
4
9
4
1
8
8
6
4
7
5
7
9
0
2
9
8
6
1
6
3

80,4
71,
63,
57,
51,

3
7
2
7

4,

2326,
2306,
2247,
V.148,
2014,
1850,
1667 ,
1478,
1297,
1131,

985,
858,
751,
660,
583,
518,
393,
307,
246,
201,
167,
141,
120,
104,

91,
80,
71,
63,
57,
SI,

0

8
9
2
8
4
5
5
B
1
2
0
9
6
6
5
1
4
3
0
1
2
2
8
4
2
3
2
6
1
6

6,0

2493,8
2472,3
2407,4
2298,5
2146,5
1957,0
1743,3
1524,8
1319,7
1138,5

983,7
853,5
744,6
653,4
576,8
512,0
389,1
304,4
244,0
199,7
166.3
140,5
120,2
104,0

90,9
80,0
71,0
63,4
57,0
51,5

8*

2769,
2746,
2674,
2551,
2372,
2138,
1866,
1593,
1348,
1144,

978,
843,
733,
642,
567,
503,
383,
300,
241,
197,
164,
139,
119,
103,

0

5
1
7
5
3
3
9
1
5
5
S
8
6
7
0
4
2
4
3
8
9
5
5
5

90,4
79,
70,
63,
56,
si,

7
8
2
8
4

10,0

3230,7
3205,8
3128,1
2989,0
2772,7
2461,5
2070,7
1685,7
1376,3
1143,2

965,9
837,7
717,5
628,0
554,0
492,2
375,7
295,4
237,9
195,4
163,2
138,3
118,6
102,8

89,9
79,3
70,4
63,0
56,6
51,2

12, 0

4133,6
4108,
4027 ,
3876,
3621,
3181,
2456,
1789,
1384,
1124,

941,
803,
695,
609,
537,
478,
366,
289,
233,
192,
161,
136,
117,
101,

89,
78,
70
62,
58
SI

0
2
6
8
0
9
2
8
9
3
5
7
0
9
5
7
4
8
6
2
8

s
9
2
8

,0
,6
,4
,0

14,0

***
***
* * *
* * *
* * *
* • *

6514,5
2008,9
1438,4
1137,5

940,1
797,2
687,8
600,9
530,2
471,5
361,6
285,8
231,2
190,7
159,8
135,8
116,7
101,3

88,8
78,4
69,7
62,4
56,2
50,8
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1

4. táblázat

HAGYMABESUGÁRZÓ BELSŐ TERE DÓZISTELJESITMÉNÍÉNEK SZÁMÍTÁSA

A besugárzó adatai {méretek mm-benl)

Egy elem aktivitása: 1000, curie

Az elemek száma: 40, db

Egy elem hossza: 31S, mm

Az oaztóköv átmérője: 280, mm

A belaő tér oastdeaürüeége: 20, mm

A beaugdrzó félmagaaadga: 1000, mm

A függőleges oaztáaaürüeégek
Zl: 20, mm-es 300, mm-től: 50, mm

Sí

n

A belaő tér ddaiateldeaitményei

(.kR/h)

R (om)

Z (cm)

0,0
2,0
4,0
6,0
8,0

10,0
12,0
14,0
16,0
18,0
20,0
22,0
24,0
26,0
28,0
30,0
35,0
40,0
45,0
50,0
55,0
60,0

' 65,0
70,0
75,0
80,0
85,0
90,0
95,0

100,0

0,0

1990,8
1980, 2
1948,4
1895,1
18 SO,3
1724,5
1609,8
1480, 2
1241,4
1200,6
1064,5

938,3
825,0
725,5
639,4
565,5
424,1
327,3
259,3
210,2
173,6
145,8
124,2
107,0

93,1
81,8
72,4
64,5
579,9
52,2

2,0

2012, 4
2001,8
1969,8
1916,0
1840,3
1743,0
1626,0
1493,3
1251,0
1206,8
1067,8

939,6
8 24,9
724,8
638,4
564,4
423,1
326,6
253,9
209,9
173,4
145.7
124,0
106,9

93,0
81,7
72,4
64,5
57,9
52,2

4,0

2080, 2
2069,4
2036,8
1981,7
1903,3
1801,4
1677,2
1534,7
1381,0
1225,6
1077,5

942,9
824,5
722,3
635,1
561,0
420,4
324,7
257,5
208,9
172,8
145,2
123,7
106,6

92,9
81,6
7 2,2
64,4
57,8
52,2

6,0

2204,2
2193,2
2159,7
2102,7
2020, 2
1910,7
1773,6
1612,2
1435,8
1258,4
1093,1

947,3
833,6
717,5
629,2
555,0
415,7
321,5
255,3
207,4
171,7
144,4
123,1
106,2

92,5
81,3
72,0
64,3
57,7
52,1

8,0

2407,5
2396,3
2362,1
2303,0
2215,7
2095,8
1938,8
1744,7
1525,7
1307,4
1112,9

950,4
817,6
709,2
620,1
546,3
409,2
317,0
252,3
205,4
170,3
143,4
122,4
105,6

92,1
81,0
71,8
64,0
57,5
51,9

10,0

2746,0
2734,8
2700,3
2639,9
2548,5
2417,3
2233,3
1982,2
1674,8
1373,9
1131,5

947,5
806,6
695,9
607,0
534,3
400,8
311,4
248,5
202,7
168,4
142,0
121,4
104,9

91,5
80,5
71,4
63,8
57,3
51,7

12,0

3409,5
3398,6
3364,7
3304,8
3212,0
3073,4
2861,6
2514,7
1959,2
1448,1
1135,3

931,7
786,4
676,2
589,4
519,0
390,6
304,6
243,9
199,6
166,2
140,4
120,2
104,0

90,8
80,0
71,0
63,4
57,0
51,5

14,0

•***
* * *
* * *
* * *
* * *
* * *
* * *
* * *

4984,4
1610,3
1173,8

939,9
784,4
670,6
582,6
512,2
385,1
300,6
241,1
197,6
164,7
139,3
119,4
103,4

90,4
79,6
70,7
63,2
56,8
51,3
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1

A dózisteljesitmény-tér jellemzői a következők:

a vízszintes Z=0 síkban a maximális és minimális dózisteljesitmény
aránya 5,05, függőleges irányban a Z=0 és Z=lOO sik között 35,3. Az R=0
tengely mentén az integráldózis-teljesitmény, 10 cm-ként változó pontok
dózisteljesitményéből számítva, 132 C/kg.h (513 kR/h) az R=15 cm-es ten-
gely mentén, 244 C/kg.h (947 kR/h) a közepes dózisteljesitmény pedig
188 C/kg.h (730 kR/h). A maximális és minimális dözisteljesitmény elosz-
lása a besugárzó függőleges tengelye mentén a 6. dbvdn látható.

A sugárforrás-koszorú 340 mm-es átmérője még nem okoz nagy besugár-
zási dóziskülönbséget, tulexponálást a termékben, mindössze +30%-ot. Ez
kielégíti a bevezetőben megadott 5O ±20 Gy-t (5 ±2 krd-ot), azaz a ±40%-
ot. A sugártér átmérőjét tovább növelve túllépjük a kitűzött súlyt, mivel
a szállító munkatartó tömege az átmérő növelésével négyzetesen nő. Néhány
centiméteres átmérőnövelés tonnás súlytöbbletet jelent.

5. KOMBINÁLT SZÁLLÍTÓ ES MUNKATARTO

r , A besugárzó készülék tervezésénél a sugárforrások helyszinre való
szállítása és betöltése számos problémát vetett fel, pl. a helyszíni töl-

if> tés kidolgozását. Egyedül az 1,85 PBq (50 kei) 6°Co sugárforrás szállitá-
:..' sa 4-5 tonna sulyu szállitókonténert igényel. Ennek értéke, vizesaknás
l' töltés esetén, 1 mFt (AEC'L ajánlat), száraz töltésnél kb. 1,5 mFt.
i. A koszoruforrás kialakításánál merült fel az a gondolat, hogy a

:• szállitókonténer és a besugárzőteret magában foglaló munkatartó egy szer-
| kezet is lehetne. Ezt az elgondolást más, ugyancsak ömlesztett termékek
'[ besugárzását célzó, korábbi tervezéseinknél is felvetettük. Ez az alap-

ötlet indította el tulajdonképpen a szállítható besugárzó készülék ter-
: vezését, modellezését, ekkor vált reménnyé az a törekvésünk, hogy jelen-

' tos súlycsökkenést érjünk el, más, hasonló rendeltetésű konstrukcióhoz
;; képest. 15?
t A konténerben elhelyezett sugárforrástartó csatornák száraz és vi- ^
S zesaknás betöltésre egyaránt alkalmasak (7. ábra). i|

A kombinált szállító- és munkatartó acélvázas, ólomvédelmü lenne. 1
f; A besugárzó tér méreteit a számítógépi adatok, valamint a K-120-as béren- jj

dezéssel végzett kísérletek alapján határoztuk még. A forrástartó csator- \-\
nák számát a kiválasztott átmérőnek megfelelően ötvenben állapítottuk meg. 'f\
A konténer magasságát a négy síkban elhelyezhető, szovjet VII. tipusu, ••)
ill. a C-188 tipusu AECL sugárforrás-torpedónak megfelelően legalább ~%
80 cm-re terveztük. Tapasztalataink szerint 2OO-25O mm hosszú, 0,2-0,5 mm- ;|
es rés mellett is már kellő mértékű a sugárszint csökkenése, pl. a terá- A
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1

piás sugárforrástartó torpedók résének is ilyen a hossza (Medicor-,

Siemens-torpedók). Nagy szállitökonténerek záródugójának hossza is

2OO-3OO mm körül van.

JJM
•j-níir j

0"
7. ábra

Szállító- és munkatartó szállításkor

1-alsá zárólemez, 2-biztOBÍtóasap, 3-konténev,
4-hővédő köpeny, B-táotartó, G-emelőasavar,
7-záródugó, 8-rögzitőosavar, 9-fogantyu,

10-köpenyfedél, ll-fedelaeavav,
12-eugárforrások, 13-köpeny, 14-dugattyu

6 . A VEDELEM VASTAGSÁGA

R=100 cm-re, a Z=0 sikban 1,85 PBq (50 kCi) 60Co dózisteljesitménye
17,35 C/kg,h-nak (67 kR/h-nak) adódik a számítógépi adatok szerint. A pont-
szerű sugárforrás teljesítménye ugyanebben a pontban 16,8 C/kgh (65 kR/h);
1,5 m-re a források középpontjától, azaz 1 m-re a munkatartó felületétől,
1O7 gyengítéssel, O,74 uC/kgh (2,88 mR/h) sugárszint adódik, közvetlenül
a felületen pedig 5,2-6,7 uC/kg,h (2O-26 mR/h).

A 10 gyengítéshez tartozó ólom vastagsága 27,8 cm, ennek megfele-
lően a konténer átmérője 900-920 mm-nek adódik. Ehhez az átmérőhöz 5,9-6 t
ólomvédelem szükséges a 6. táblázat szerint.

1
i
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adagoló tölcsér

ólnmvédelem

1
labirint rendszerű garat

besugárzó tér

szállító és tároló tartó

kiadaaoló labirintus

tartóállvány

3. ábra

Szállítható hagymabesugárzó
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g. táblázat

A KONTÉNER TÖMEGÉNEK VÁLTOZÁSA

AZ ÁTMÉRŐ FÜGGVÉNYÉBEN

0, mm

700

750

800

8 50

900

Tömeg, t

4,0

4,5

5,1

S39

A kiegészítő tartozékokkal (alsó és felső fedölemez) több mint
6 tonna tömeggel kell számolnunk. Ha a szállitókonténerekre megengedett
51,6 uC/kg,h (200 mR/h) felületi dózisteljesitmény alapján a konténer
átmérőjét 100 mm-rel csökkenthetjük, ehhez az átmérőhöz 4,5 tonna ólom-
védelem szükséges. A szállítható tömeg igy 5 tonna a lat t marad.

A munkatartó belsejében elhelyezett ölomvédelmU dugattyú sugárgyen-
gitő hatását legalább 50, legfeljebb 70%-ra becsülhetjük, azaz 25,8
uC/kg,h (1OO mR/h)-nál nem lesz nagyobb a felületi dőzisteljesitmény a
munkatartó köpenyrészénél. A zárókupok felől a dugattyurés miatt ez ter-
mészetesen lényegesen nagyobbnak adódik, de őlomgyürükkel a kellő szintre
csökkenthetünk.

A munkadugattyu üzemi helyzetében kell a szállitókonténernél megta-
karított ólomvédelmi különbséget a fe lá l l í tás során, járulékosan pótolni,
azaz 5 cm vastag, több részletben e lőál l í tot t ólomvédelmü palástot elhe-
lyezni. A védelem más anyagok felhasználásával, pl. vizzel i s kiegészít-
hetjük. 40 cm-es vizköpeny a 107 gyengítést 108-ra javítja. Ebben az eset-
ben a viz befogadására alkalmas köpeny jelentéktelen súlytöbbletet ad a
szállításnál.

A berendezés védelmének tervezéséhez ugyancsak számitógéppel számí-
tottuk ki a berendezés környezetében várható dőzisteljesitmény-teret
(7. táblázat).

7 . A SUGÁRHASZNOSÍTÁSI HATÁSFOK, A VÁRHATÓ KAPACITÁS

A 4., 5. és 6, ábrából láthatóan a sugártér magasságát nem célszerű
800-1000 mm fölé növelni. A sugártér 0 320x800 mm méretű, a konténerdu-
gattyu méretével, térfogatával megegyezik. A sugárzás hasznosítására
szóbajöhető további térfogat az adagoló garatnál és a kiadogató résznél
adódik. Ezek a sugártérhez közeli részeknél kb. 20%-kal növelik a munka-
tartó belsejében kialakított besugárzó térfogatot. A hatásfok kiszámitá-

337

* 3 ^



. - • s

1

sánál 800 nnn helyett a továbbiakban 1000 mm magasnak vehetjük a sugárte-

ret, ami ebben az esetben 0,08 m -nek felel meg.

A számítógéppel kapott dózisteljesitmény-adatokból számolt átlagos'

dózisteljesitmény 262,4 C/kg.h (1,017 MR/h) alapján, 0,7 kp/dm3 termék-

sürüségre 574 kGy kg/h (57,4 Mrd kp/h) teljesítmény adódik. Ez 21,5%-os

sugárhasznositási hatásfoknak, ill. 11,5 t/h vagy 16,5 m /h kapacitásnak

felel meg.

A hatásfok számításánál nem vettük figyelembe a szerkezeti anyagok

abszorpcióját, a szórt sugárzás hatását, a levegőre számolt dózistelje-

sitmény, illetve elnyelt energia, valamint a termékben abszorbeálódó

energia viszonyát. Véleményünk szerint e hatások nagyjából ellensúlyoz-

zák egymást.

Az előzőkben közölt adatok, a homogenitás, sugárhasznositási ha-

tásfok, termelékenység, ill. kapacitás megfelelnek az eddig megépített,

hasonló rendeltetésű berendezések sugártechnikai paramétereinek, illetve

az átlaghoz képest jobbak. A Phylaxia Vállalat által üzemeltetett [7]

konvejoros kísérleti besugárzó üzemének kb. 9-12%-os a sugárhasznositási

hatásfoka. A termékre adott dózis inhomogenitása ±43%. A Japánban meg-

épített burgonyabesugárzó üzem sugárhasznositási hatásfoka kb. 10% [4].

Az MTA Izotóp Intézete K-I20-as besugárzójával végzett hagymabesu-

gárzás alapján számolt hatásfok 17,5%, 76 Gy (7,6 krd) ±19% inhomogeni-

tással. E berendezések beépítettek, helyhez kötöttek. Az un. mobilis be-

sugárzók hatásfoka ennél rosszabb. A franciák által megépített mobilis

besugárzó (1975) [4] 5%-os hatásfokkal dolgozik. A többi, már üzemelő

vagy még készítés alatt álló, mobilis besugárzó sem jobb a franciánál [4].

Általában, az eddig megépített élelmiszer és mezőgazdasági termékbe-

sugárzók hatásfoka messze elmarad az orvosi termékeket sterilező legjobb

berendezések 35-39%-os hatásfokától [8,9].

Az általunk tervezett berendezés várható kapacitása alapján naponta

két műszakban, azaz 12 óra alatt 14O t hagyma sugárkezelése válik lehe-

tővé. A hazai tárolási technológiához kialakított 50 vagonos egység hagy-

mamennyisége 4 nap alatt sugár kezelhető. A kb. .1-1,5 hónapos hagymabeta-

karitási időszak alatt kb. 5000 t hagyma sugárkezelését lehetne az álta-

lunk javasolt szállítható besugárzó készülékkel elvégezni. Ez a mennyiség

.körülbelül megfelel a hazai tárolókban egy-egy helyen tárolt mennyiségnek.

8. A BESUGÁRZÓ KÉSZÜLÉK MŰKÖDÉSI FELTÉTELEI, JAVASLATOK

Elképzeléseink szerint a besugárzó készüléket nagy aktivitású sugár-

források üzemeltetésében jártas szakgárda szállítaná, helyezné üzembe, és

biztosítaná a felügyeletet a helyszínen. Szállításnál egyedül a sugárfor-

rás-szállitó konténer kivan felügyeletet, a tartozékok nem.
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A folyamatos besugárzáshoz szükséges szállító és adagoló berendezés

a hagymatároló telepeken rendelkezésre áll. A felállítás helye lehet pl.

a még üres tárolóterek közül valamelyik, ahol a termék be- és kiszállí-

tását a helyszínen már meglevő technológiai berendezések lehetővé teszik.

A készülék felállítható a szabadban is. Ekkor védőkerítést és esőviz el-

leni védelemmel kell építeni. A tervezés során arra törekedtünk, hogy a

szezonálisan működő berendezés tömegét,, előállítási és üzemeltetési" költ-

ségét a minimálisra szorítsuk le. így az adagoló 2 t, a konténer 5 t, a

tartóállvány és kiadagoló rész 2 t. A berendezés más termékek besugárzá-

sára is alkalmas, pl. 258 c/kg (1 Mrd) minimális dózissal, 8000 üzemórá-

val évente (5 éves átlagban) 25O t állattáp sugárkezelhető. Amennyiben

ezt is végzik, az 1-1,5 hónapra való kölcsönzés nem okoz problémát, mi-

vel az éves táp sugárkezelését - kb. 10%-os előretartással - a kölcsön-

zés előtt el lehet végezni. A hagyma sugárkezelésének költsége igy je-

lentősen csökkenthető lenne.

Jelentős összeg takarítható meg az üzemeltetés során, ha lecsengett,

kis aktivitású sugárforrásokat alkalmazunk. Jelenleg erre a célra kb. .

1,11 PBq (3O kCi) 6 OCo áll rendelkezésünkre. A hazai besugárzók újratöl-

tésével felszabaduló évi aktivitás mennyisége egyre nő. A végleges teme-

tés helyett célszerű lenne még felhasználni őket. A már üzemelő hazai

nagy aktivitású berendezésekből, mint "sugárforrásbankból" is kivehető

átmenetileg ez a sugárforrás-mennyiség.

Mindenképpen célszerűnek látszik egy, legfeljebb két szállítható be-

sugárzó megépítése, hogy a helyszínen szerzett tapasztalat alapján, a

megrendelővel közösen, a további lehetőségeket, teendőket ki tudjuk je-

lölni. A népgazdaság számára fontos élelmiszerek veszteségét ezen uj el-

járással is csökkenthetnénk.
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KIVONAT

A közepes kapacitású készülékkel szemben az alábbi követelményeket
állítottuk:

- szabad térben lehessen telepíteni, s a hagyma hagyományos raktá-
rozási technológiájába jől illeszkedjék;

- 2-5 t tömegű, szállítható részegységekből, a helyszínen lehessen
összeszerelni;

- 60Co-aktivitása legfeljebb 1,8 PBq legyen;
- a dózis egyenletessége ±40% legyen;
- legalább 15% sugárhasznositási hatásfokot érjen el.
Három fő egysége a labirintus rendszerű, önárnyékolt adagológarat,

a besugárzótér és a termékkiadagoló rendszer.
A készülék lemezmodelljével elvégeztük az áramlástechnikai, dózis-

homogenitási és sugárhasznositási vizsgálatot, és eredményüket követel-
ményeinkkel igen jól egyezőknek találtuk.

PE3WME

Tpe6osaHHH K ycTaHOBKe cpeaHefl MODIHOCTH - cjienytoume:
- SO3MOXHOCTI> MOHTHpOBKH Ha BOJibHOM s o s n y x e H BKJnoHeHHe ycTaHOBKH B Tpa-

fímxHOHttyto TexHOJiorHW,CKJiaflHpoBaHHH jiyna,
- BO3MOJKHOCTB CÖOpKH Ha MeCTe H3 nepeSBHXHUX Y3JIOB MaCCOfl B 2 - 5 TOHH,
- MaKCHManbHafl aKTHBHOCTb HCTOiHHKa 6 0 C o - He 6ojibuie 1 , 8 IIBK,
- OflHOpOflHOCTfc flO3a - ± 4 0 % ,
- 3$4>eKTHBHOCTb O6Jly«íeHHH - He MeHbUie 15%.

ycTaHOBKa COCTOHT H3 T p e x rJiaBHHX Y 3 J I O B : caM03a«Htnaiocaee BxonHoe r o p -
JIO THna jiaQHpHHxa, xaMepa o6JiyMeHH« H BHXOflHaa cHCTeMa.

n o Hsy^eHHH) TexHHKH TeneHHS, OSHOPOAHOCTH flosa H 3$<J)eKTHBHOCTH oÖJiy-
Moneni> ycTaHOBKH yAOBiieTBopmi nepeiHCJieHHHM

ABSTRACT

The medium capacity facility has to meet the following requirements:
- to- be capable of operating In the free air and to fit conventional

onion storage technology;
- to consist of transportable parts with 2-5 t mass, with the possi-

bility of on-site mounting;

- its Co-activity must not exceed 1.8 PBq;
- its dose homogeneity must reach ±4O%;
- its irradiation efficiency must reach 15%.
The facility consists of three main parts: a self-shielded! maaw-

type product inlet throat, an irradiation space and a product outlet
system.

Tests of the plate model on -flow dynamics, dose homogeneity and
irradiation efficiency yielded results fulfilling the requirements listed
above.
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RADIOAKTÍV VÉDŐRUHÁK MOSODÁJÁBÓL SZÁRMAZÓ SZENNYVÍZ FELDOLGOZÁSA
PAVLIK OSZKÁR, FRIEDRICÜ VILMOS, RÉTI GYÖRGY

1 1 . BEVEZETÉS

Az atomerőmüvekben és az Izotóptermelő üzemekben keletkező nagy
mennyiségű és mind a radioaktív Izotópok fajtája, mind koncentrációja
szempontjából igen változatos összetételű, folyékony radioaktív hulladé-
kokat biztonsági és gazdaságossági okból is célszerű a helyszínen fel-
dolgozni és a végleges elhelyezés követelményeinek megfelelő fizikai és
kémiai formában elszállítani a hulladéktároló helyre. A feldolgozás
technológiáját a folyékony radioaktív hulladék izotópösszetételének, ké-
miai összetételének és mennyiségének megfelelően kell kidolgozni, i l l e t -
ve célszerű a különféle tipusu és mennyiségű hulladékokat elkülöníteni,
és külön feldolgozni.

E meggondolások alapján vált szükségessé a Pakson épülő atomerőmű-
ben keletkező folyékony radioaktív hulladékok osztályozása, és a radio- _;
aktiv anyaggal szennyezett védőruhák mosodájából származó, kis fajlagos
aktivitású, nagy detergenstartalrau szennyvíz külön berendezésben történő ,
feldolgozása. -í

ÍA védőruhák mosodájában, az atomerőmű egyéb munkahelyeiről származó :

radioaktív szennyvízhez viszonyítva, jelentős mennyiségű (20-30%), de
kis'sótartalmú és kis - a kibocsátható értéknél legfeljebb egy-két nagy-
ságrenddel nagyobb - aktivitású szennyvíz keletkezik, ugyanakkor a szenny- ;;
viz viszonylag nagyobb mennyiségű detergenst (gépi mosószert, szappant) ' •
tartalmaz. Ennek megfelelően ezt a szennyvizet az egyéb munkahelyeken
keletkező radioaktív hulladéktól elkülönítve gyűjtik össze és dolgozzák =£fe

fel . A feldolgozás főbb lépései: \
- kémiai kezelés, %
- derítés, a deritett viz szűrése, >:

/'I

- a derítőből származó iszap tömörítése, részleges víztelenítése 1
centrifugáláetal, -\

- az iszap teljes víztelenítése forráspont alatt működő bepárlóval, -fj
- a megszilárdított hulladék elszállítása az izotóptemetőbe. J
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2. KÉMIAI KEZELÉS

A radioaktív szennyvíz előkezelése céljából különféle flokkulációs

eljárásokat, valamint hordozó anyagra történő leválasztást alkalmaznak.

Kedvező tulajdonságú hordozó anyagok a két-három vegyértékü fémek hid-

roxidjai, illetve karbonátjai, amelyek a pH megfelelő beállításával vá-

laszthatók le a fémionok oldatából [l]. A dekontaminációt az együttle-

válás és az adszorpció együttesen eredményezi. A dekontamlnáciő hatás-

foka erősen függ attól, hogy az egyes radioizotópoknál milyen lecsapó-'

szert alkalmazunk. Legrégebben a vizlágyitással alkalmazott mész-szódás

eljárást használják, amely alkalmas Sr-nel és- Cs-tel szennyezett

oldatok részleges dekontaminálására. Ezt az eljárást Oak Ridge-ben [2]

és Marcoule-ban is alkalmazták. Széles körben használják az aluminium-

és vas-hidroxidokat kémiai lecsapásra (Nagy Britannia [3], Szovjetunió

[4-5], USA [6]), de az eljárás 9 0Sr eltávolítására kevésbé hatásos,

Cs-re pedig nem alkalmas. A Sr eltávolítására különösen, alkalmasnak

bizonyult a trinátrium-foszfát, amely 9-es pH fölött oldhatatlan kalcium-

-fcszfátot képez. Amennyiben a szennyvíz kalciumtartalma nem elegendő,

ugy kalciumklorid adagolása válik szükségessé. Az eljárást Harwellben

[7-8] és Szovjetunióban [9] is alkalmazták. A 1 3 7Cs eltávolítására e

módszer nem hatásos. E célra különféle fémek (Fe, Cu, Ni, Co, Zn) ferro-

cianidjait használják, ap.elyek oldhatatlan csapadékot eredményeznek [lo].

E rövid és korántsem teljes felsorolásból is kitűnik, hogy a többféle

radioizotőpot tartalmazó szennyvíz dekontaminálásánál csak többféle ké-

miai módszer kombinált alkalmazásával érhetünk el kielégítő eredményt.

A szükséges mértékű dezaktiválás legtöbb esetben még igy sem érhető el,

ezért a kémiai módszereket sok esetben más, fizikai-kémiai módszerekkel

(ioncserével, szűréssel) is kombinálják, igy például az Egyesült Allamok-

ban [11-13], Belgiumban [14] és a Szovjetunióban [15] .
oc 1 -J7 cp

A laboratóriumi kísérleteknél ö 3Sr-öt, i J ' c s - e t és '"co-at tartalma-
zó, kis, Acb. 185 Bq/ml(5.1O~5 nCi/ml)) aktivitású szennyvizet vizsgáltunk.
Az oldat inaktív sóinak koncentrációja azonos volt a budapesti csapvizé-
vel. Lecsapószerként Al.(SO.)3-ot, FeClj-ot, HgSO -̂ot és FeCl-j-ot,
CuSO4-ot és K4 Fe(CN)6-ot, valamint Na3P04~ot alkalmaztunk! á fémek hid-
roxidjainak leválásához szükséges pH-t Na2CO3-tal, i l letve NáOH-dal ál-
lítottuk be. Az összes kísérlet során az oldatok végtérfpgata azonos
volt (2OO ml) . A DF-értéket a kiindulási oldat és a lecsapatás után ka-
pott szürlet - felvezeti! detektoros sokcsatornás analizátorral mért -
aktivitásának hányadosaként számítottuk. A kísérletek eredményeként meg- -
állapítottuk, hogy a Mg(OH)2, A1(OH)3, Fe(OH)3 és CaCO3 csapadék alkal-
mazásával, pH 1O-11 mellett, 85Sr.-nél optimális koncentrációban kb. 10-es
DF érték érhető el, mig ezek a l 3 7 Cs-et és 58Co-at alig kötik meg (DF =
= 1-3). Más szerzők tapasztalatainak megfelelően [16] 137Cs-nél és 58Co-
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1. fc

nál Igen jó DF-érték érhető el Cu2Fe(CN)6 csapadék alkalmazásával. I t t
jegyezzük meg, hogy a Cu_Fe(CN)g csapadék semleges vagy gyengén lúgos
közegben stabi l is, pH 8 fölött már nő az oldhatósága, és igy a 1 3 7 Cs

85
megkötése szempontjából hatástalanná válik. A Sr-nél a Na3PO4 alkalma-
zása bizonyult a leghatásosabbnak, bár a DF It t Is lényegesen kisebb,

1^7 co
mint Cs vagy Co esetében.

A kísérletek alapján megállapítottuk, hogy a szennyvíz dekontaminá-
lása céljából kombinált kémiai lecsapást kell alkalmazni, amely sorrend-
ben K4Fe(CN)6, CuSO,, FeSO4 vagy FeCl, és Na,PO4 adagolását foglalja ma-
gában; a pH értékét 7-8-as értékre kell beállítani. Amennyiben a szenny-

2+viz kevés Ca -ot tartalmaz, CaCl2 adagolása Is szükséges.

Az optimális koncentráció megállapítása céljából még folynak a la-
boratóriumi kísérletek, a végső keverési arányokat azonban csak az Üzemi
berendezés próbaüzemeltetése során lehet megállapítani. A laboratóriumi
kísérletek során 10-300 mg ion/l tartományban dolgoztunk. Az eddig elért

legjobb DF érték:
Izotóp DF

8 5Sr

5 8Co

1 3 7Cs

üója (mg ion/l):

Cu 2 +

Fe(CN)J"

F e 3 +

-r
ca 2 +

pH

21

200

225

85

120

48

260

150
8

A laboratóriumi kísérletek során két, Magyarországon forgalomban le-
vő, fékezett habzásu gépi mosószert vizsgáltunk: a Patyolatot és az
ÜNIPON Hl-et. ElSbbl már kis (O,3 g/l) koncentrációban erősen zavarta a
koagulációt, és gátolta az ülepedést. Az ONIPON Hl 1 g/l koncentrációig
nem befolyásolja lényegesen a fenti DF értékeket, és az ülepedést kis
mértékben csökkentette. 1 g/l-nél nagyobb koncentrációban már zavarja a
koagulációt, és csökkenti a DF értékét. 3 g/l koncentrációnál például
85Sr-nél 13, 1 3 7Cs-nél 137 DF-értéket kaptunk.
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4 . DERÍTÉS

í

A kémiai kezelés során keletkező csapadékot folyamatos Üzemit derí-
tőkben lehet a t iszt ított víztől elválasztani. A szennyvíztisztításban
Igen nagyszámút különféle felépítésű derítő Ismeretes. A csapadék Ülepe-
dését Igen sok tényező befolyásolja. Ezek közül legfontosabb a szemcse-
méret-eloszlás , az oldat és a szemcsék fajsulyának viszonya, az oldat
áramlási sebességének Iránya és nagysága. Detergensek jelenléte zavar-
hatja a kémiai lecsapást la, de elsősorban a koagulációt és az Ülepedést.
Mivel az általunk vizsgált szennyvíz jelentős mennyiségű mosószert fog
tartalmazni, a detergensek hatását külön vizsgáltuk. Az Irodalomban csak
utalások találhatók bizonyos különleges felületaktív anyagok szerepére,
de ezek a hatások erősen függenek a detergens kémiai jellegétől, Így It t
is -csak saját vizsgálatainkra támaszkodhattunk.

A kémiai lecsapás során keletkező csapadékot folyamatos Uzemü derí-
tőben választjuk el az oldattól. A berendezés laboratóriumi modelljének
vázlata az 1. ábrán látható.

A csapadékos oldatot a (2) csövön ke-
resztül adagoljuk az (l) derítőbe,
ahol az felfelé áramlik. Ha az áramlá-
si sebességet az Iszap ülepedésl se-
bességének megfelelő értékre állítjuk
be, akkor az Iszap fo tömege lebegni
fog. A tiszta (szilárd anyagot nem,
vagy csak kismértékben tartalmazó)
oldat az Ülepítő felső részén elhelye-
zett (4) túlfolyón és (5) csapon ke-
resztül távozik. A beáramló részecskék-
nek a lebegő Iszapszemcsékkel való üt-
közése elősegíti a koagulációt és a
flokkuláclót. A (3) terelőlemezek biz-
tosítják az oldat egyenletes, felfelé
való áramlását. Az Iszap a (6) iszap-
gyüjtőben tömörödik, és a (7) csapon
keresztül folyamatosan távozik. A(8-I-IV)
csapok mintavételt tesznek lehetővé.
Az eddig elvégzett kisérletek
azt mutatják, hogy a Cu2Fe(CN)g-ot,
Ca3(PO4)2-t és Fe(OH)3-ot tartalmazó

1 ábra iszap mintegy 50 cm/h áramlási sebes-

ül kUérleti devitő vázlatos s é g n é l l e b e g ' é s folyamatosan távozik
felépitéee az iszapgyüjtőn keresztül, vlztartal-

5.7.8
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ma mintegy 98%, ezt célszerű lesz utóülepítőben tömöríteni, A tisztított

szennyvíz szilárdanyag-tartalma kisebb, mint 0,1%.

4. AZ ISZAP TÖMÖRÍTÉSE, RÉSZLEGES VÍZTELENÍTÉSE

A derítőből kikerülS iszap kb. 98%-os víztartalmú. A kondicionálás
hatásfokának növelése érdekében ezt az iszapot célszerű tömöríteni, víz-
tartalmát csökkenteni. Mivel az iszap és az oldat közötti fajsulykülönb-
ség kicsi, az iszapot utóülepités után csigás önkitíritő centrifugába ve-
zetjük. Itt a centrifugális erS, valamint a flokkuláciőt elősegítő anyag
hatására az ülepedés meggyorsítható, és nagyobb elválasztási hatásfok
érhető el.

5 . AZ ISZAP VÍZTELENÍTÉSE FORRÁSPONT ALATT MŰKÖDŐ/
FORRÓ LEVEGŐVEL FŰTÖTT B E P A R L Ó - T Á R O L Ó V A L

A radioaktív hulladékfeldolgozás költségeinek jelentős részét a be-
sttritett és megszilárdított hulladék tárolása jelenti, ezért érthető az
a törekvés, hogy a hulladék végső térfogatát a lehetőség szerint csök-

£. kentsék.

;-/•• Ha összehasonlítjuk 1 m térfogatú és 2OO g/l iszap- és sótartalmú

f\ koncentrátumából keletkező megszilárdított hulladék térfogatát, kezelés
ff utáni térfogatával, a végső megszilárdítás! eljárástól függően az a kö-
'V vetkezőképpen alakul:

v: Cementbe épités után 1,5-2 m ,
:í- 3
.'?• Bitumenbe ágyazás esetén 0,5-1 m ,
'"'• Szárazra való bepárlás után 0,2 m .

- A besürités mértéke a szárazra való bepárlásnál a legnagyobb. A szá-
' razra való bepárlás és tárolás módszerét kis és közepes aktivitású folyé-
- kony hulladék feldolgozására először a hanfordi reprocesszáló üzemben al-
'••' kalmazták [17,18,19], nagyméretű (500-2000 m3) tartályokban. Kisebb mé-
-• retekben (200 1) az NSZK-ban alkalmaztak hasonló bepárlási eljárásokat
; [20,21].
> Intézetünkben, infravörös sugárzók alkalmazásával, már kb. 1O év óta

folyik az ioncserélő gyanták regenerátumainak, i l l e tve a kémiai szenny-
• vízkezelés iszapjának a bepárlása [22,23]. Mivel a kémiai kezelés cent-
' rifugálással elősüritett (80% víztartalmú) iszapjának a fajlagos aktivi-

7 fi 2
tása várhatóan.kicsi lesz (10 -1O Bq/m ), ezért az iszap besüritésére,

: víztelenítésére a szárazra való bepárlás módszerét dolgoztuk ki.
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5.1 A FORRÁSPONT ALATTI BEPARLAS ELVE (2. ábra)

A centrifugából kikerülő iszapot táptartályba (1) vezetjük, ahonnan

a (2) adagoló szivattyú továbbítja a (3) bepárló-tárolő tartályba. A be-

pár lóban az állandó folyadékszintet a szintszabályozó biztosítja, a (4)

szelep nyitásával, illetve zárásával. A bepárló tartály felsS részén,

tangenciálisan forró levegőt fuvatunk be, amely melegíti az oldatot, és

elszállítja az oldat felszínéről elpárolgó gőzt. A levegő ezután a bepár-

10 két fala közti (5) spirális légcsatornán lefelé áramolva fűti a bepár-

landó folyadékot.

iszap léghevitő
9

táptartály

desztillált_ylz

desztillátumgyűjtó

hűtővíz

2. ábra
Az iszap bepdrldea

1-tavtdly, 2-ezivattyu, 3-bepdrló-táeoló tartály,
4-Bzabdlyoaő szelep, S-apirdlie légaaatovwt, 6-hütó,

7-deBBtilldtum gyűjtő tavtdly, 8-légheVitő',
9-ventilldtor

A levegőt a (6) kondenzátorban lehűtjük, a párát kondenzáltatjuk,
és a desztillátumot a (7) szedőtartályba gyűjtjük. A levegő a kondenzá-
torból a (9) ventillátor segítségével a (8) léghevitöbe áramlik, felme-
legszik, majd visszakering a bepárló-tároló tartályba. Az elpárolgó viz
helyére folyamatosan ujabb szennyvizet táplálunk be. A tartályban az
üzemelés során az iszap leülepedik, a bepárolt oldat telitetté válik, és
lassú sókiválás kezdődik meg a tartály alján. A tartály ily módon folya-
matosan megtelik Iszappal és szilárd kristályos sóval. Teljes feltöltő-
dése után a szennyvizbetáplálást megszüntetjük, és a maradék nedvességet
is elpárologtatjuk. A tartályt ezután lezárjuk, mivel ez lesz egyszersmind
a bepárolt, megszilárdított hulladék végső tárolója i s . A belső tartály,
megtelte után, kiemelhető, lezárható, és végleges tárolásra elszállítható.
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5.2 A FORRPONT ALATTI BEPARLAS ELŐNYEI

1

- Az eljárás alkalmazható a hulladékkezelésben önállóan vagy mint

második fokozat, melynek során a más módszerekkel (pl. bepárlókban) elő-

kezelt hulladék utóbepárlása történiki

- a bepárló tartály egyidejűleg tároló edény i s , igy a későbbi

szállítás leegyszerűsödik;

- a tárolótér és az időszakosan kezelt technológiai berendezések a

térben el vannak választva;

- a hőátadás főként konvektiv, nincs felületi forrás, igy a dekonta-

minációs tényező értéke nagyobb (1O5-1O6);

- a tartályban a folyékony fázis hőmérséklete nem magas, 70-80 °C,

és a kísérletek igazolták a berendezés tüz- és robbanásbiztonságát még

nitr i t- és nitráttartalmu oldatoknál is ;

- a levegő fÜtése az atomerőműben olcsón, gőzzel.megoldható.

5.3 LABORATÓRIUMI KÍSERLETEK

A laboratóriumi technológiai kísérletek leg-

többje 300 l-es tartálytérfogatú berendezésen

folyt (3. dbva).

A legnagyobb figyelmet a bepárlás folyamán

elérhető fajlagos felületi gőzteljesítmény és de-

kontaminálási tényező meghatározásaira fordítottuk.

Fontos a bepárlás értékeléséhez a radioaktív hul-

ladék térfogatcsökkenésének a mértéke i s . Ezen fe-

lül nagy figyelmet fordítottunk az üzemelés és tá-

rolás biztonsági szempontjaira is (tüz- és robba-

násmentesség, a szerkezeti anyagok korróziója, az

oldat gázfejlődése) [24,25].

3. dbva

Bepdrlő tartdly

1 -Bsíntjelstő, 2-83ennyvizbetdpIdláo,
Z-belépő levegőt 4-kilépő levegő,

5-epivdlie légasatovna, 6-beleő tavtdly,
7-külBő tartdly

5.3.1 HÖTECHNIKAI KÍSÉRLETEK

Egyensúlyi állapotban a párolgás során a keletkezett gőz hőekviva-

lense egyenlő a levegőből a víznek átadott hővel, s a kondenzátum meny-

nyisége megegyezik a keletkezett gőzével. Ezeket az összefüggéseket

használtuk fe l a berendezés gázteljesítményét és hőhasznositását-leiró

egyenletek összeáll í tásánál. Az egyenletek bemenő adatai: fűtési t e l j e -
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aitmény, geometriai méretek, légforgalom stb. A matematikai modellben a

vízfelület felett örvényáramlással keringő levegő hő- és anyagátadási

tényezői is szerepelnek, ezek meghatározására kriteriális összefüggéseket

állítottunk fel.

A különféle változatok 1 m2 víztükörre vonatkoztatott fajlagos tel-

jesítőképessége 7-10 kg/(m2 h)volt. A levegő hőmérséklete 130-180 °C, a

szükséges légforgalom 100-200 kg/h.'

5.3.2 DEKONTAMINACIŐS TÉNYEZŐ

A dekontaminációs tényezőt, vagyis a bemenő szennyvíz és a kilépő

kondenzátum radioaktív koncentrációjának arányát, különféle légsebesség

é s fajlagos f e l ü l e t i gőzteljesitmény mel let t v izsgá l tuk. Megállapítottuk,

hogy az nem függ egyik paramétertől sem, ha a v í z f e l ü l e t f e l e t t i l é g s e -

besség nem é r i e l az 5 m/s-ot, ahol a cseppelragadás megindul.

A 300 l - e s laboratóriumi berendezésben a dekontaminációs tényezőt

. 9 0 S r , 1 3 7 C S 4

értékeket kaptunk.

6°Co, 9 0 S r , 1 3 7 C s és 2 4Na izotóppal vizsgáltuk, és 8.1O4-3,2.1O5 között i

5.3.3 SOKIVÁLAS A TARTÁLYBAN

A bepárlás során a tartályba kerülő iszap leülepedik a tartály a l -

jára. A t e l í t ő d é s után az oldat sótartalma ugyancsak a tartály alján

kristályosodik k i , mivel a tartályban levő hőmérsékleti gradiens hatásá-

ra a leghidegebb pont éppen a tar tá ly a l ja.

| A kísérletekben az iszapot a centrifugából várhatóan kikerülő 80%-os

V? víztartalommal modelleztük.

..-.- A tartály falán a bepárlás közben sőkiválást nem észleltünk. A tar-

tós bepáriási kísérletek során a berendezés gőzteljesitménye majdnem vé-

gig állandó volt, csak a ciklus végén észleltünk csökkenést, amikorra a

) tartály már megtelt sóval. A bepárlás szilárd maradéka 10% víztartalmú,

f térfogatsúlya 12OO g/1 volt. A só felszíne teljesen száraz, a nedvesség

a tömb belsejében maradt vissza. A közölt érték nem jelenti a maximális

kiszárítást, a teljesítmény csökkenésével a szárítás tovább folytatható.

5.4 A BEPAROLT, SZILÁRD HULLADÉK SZÁLLÍTÁSA

Az atomerőmüvek telephelyének talajviszonyai általában nem elégítik %

ki a tartós hulladéktárolás feltételeit, mivel, nagy hütővizigényük miatt, J

folyó közelében helyezkednek el, ahol a laza, homokos talajban nagy a ra- |

dioaktiv ionok vándorlási sebessége. Emiatt kidolgoztuk a bepárlö béren-- ll

dezésnek egy olyan változatát, ahol a besűrített és megszilárdított hul- -s

ladék konténerben elszállítható a kijelölt tartós tárolás helyére. f

348



1

A bepárló-tároló tartály méretei:

magassága
átmérője
hasznos térfogata
bruttó tömege
anyaga

A konténer és a belső tartály elhelyezését a szállítókocsin a

4. ábra mutatja.

2500

2100 mm

2000 mm

5 m 3

700O kg

acél

4. dbra
Megeaildrditott hulladék konténeres

azállitáoa

A szállltókonténer méretei:
magassága
átmérője
a védelem vastagsága

anyaga
tömege belső t a r t á l l y a l

2500 mm
25OO mm
24 mm acél
14 mm ólom
szénacél
20 tonna

A konténer rétegelt, a belső (1O mm) és külső (14 mm) acélköpeny
között 14 mm vastagságú ölomvédelemmel készült, és a tartály és a kon-
téner fala között, az esetleges ütközés energiájának elnyelésére, vékony-
falu, zárt térben száraz homoktöltet van. A szál l í tó konténer méreteit
ugy határoztuk meg, hogy a tartályban 37 MBq/1 (10~3 Cl/l)60Co-ra számí-
tott aktivitás mellett, szál l ítás közben, a tartály felületén és tőle
2 m-re a dózisteljesitmény a megengedett érték alatt legyen.

A tartályt véglegesen lefedhető cellákban, a hézagot vízzáró anyag-
gal kitöltve célszerű tárolni.

1
I

3

6
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6 . A TERVEZETT SZENNYVlZFEUJOLGOZÓ ÜZEM

A laboratóriumi és félüzemi modellkísérletek alapján kidolgoztuk az
Üzemi berendezés technológiai és műszaki tervét. A szennyvizfeldolgozd
üzem elvi folyamatábrája az 5. dbrdn látható.

1
-HZh

izotöptemetűbet 16

5. ábra
A mosodai eaennyviakeaeló" berendezés

elvi folyamatábrája

A mosodából érkező szennyvíz az (1) fogadó tartályba kerül. Innen a
(2) táptartályon keresztül az (5) keverő tartályba adagoljuk. A (3) ada-
goló tartályokból ugyancsak az (5) keverő tartályba adagoljuk a (4) oldó
tartályokban elkészített vegyszereket. I t t megindul a csapadékképzSdés.
A csapadékos oldatot a (6) derítőbe vezetjük, i t t fejeződik be a koagu-
láció és flokkuláció. A derítőből a t i szt í tot t vizet a (7) gyűjtőtartály-
ba, innen a (8) szűrőn keresztül a (9) ellenőrző tartályba vezetjük. In-
nen, ellenőrzés után, a viz csatornába bocsátható. A derítőből az iszap
folyamatos ülepedéssel a (10) utóülepítőbe kerül. Az i t t keletkező isza-
pot a (11) ülepitS centrifugával tömöritjük. A fugátumot a (13) gyűjtő
tartályból visszavezetjük a (2) táptartályba. A tömöritett iszap a (12)
iszapgyüjtSbe, majd a (14) bepárlóba kerül. A gSz a (15) hűtőbe konden-
zál, és a (16) szedőbe jut, ahonnan a (9) ellenőrző tartályon keresztül

350



a csatornába bocsátható. A bepárlóban megszilárdított, kiszárított Iszap

a végleges Izotóptároló helyre szállítható.

A berendezés tervezett teljesítménye 2 m szennyvíz óráként, ezt két,

egyenként 1 m3/h teljesítményű derítő fogja biztosítani, amelyeknek elvi

működése megegyezik az előzőekben leírt kísérleti derítőével.

1
7. ÖSSZEFOGLALÁS

Laboratóriumi kísérleteket végeztünk abból a célból, hogy kidolgoz-

zuk a Paksi Atomerőmű üzemeltetése során a radioaktív anyaggal szennye-

zett védőruhák mosodájában keletkező, kis fajlagos aktivitású, mosószert

tartalmazó szennyvíz tisztításának technológiáját. A technológia kémiai

kezelést, derítést, szűrést, a derítőből kikerülő iszap tömörítését,

centrifugálását és forráspont alatti bepárlással történő teljes víztele-

nítését foglalja magában. A kémiai kezelés során K4Fe(CN)6~ot7 CuS04~ot,

FeSO.-ot és Na-PO.-ot adagolunk a szennyvízhez. A 7-8 pH értéknél leváló

csapadékot folyamatos üzemű, ellenáramú derítőben választjuk el az ol-

dattól, utóülepítőben tömöritjük, majd csigás önkiüritő centrifugában

tovább víztelenítjük.

A centrifugálás után a sűrítmény maradék víztartalmát forró levegő-

vel fűtött bepár lóban távolitjuk el. A bepárló tartály egyúttal a megszi-

lárdított hulladék végső tárolására is szolgál. A bepárlás befejezése

után a tartályt lefedjük, és a tartós tárolás helyére szállítjuk.
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KIVONAT

Kidolgoztuk a Paksi Atomerőmű mosodáiban é s zuhanyozóiban k e l e t k e z ő ,
k i s radioakt ív szennyezet tségü, v i s z o n y l a g nagy detergenstartalmu szenny-
viz t i s z t í t á s i technológiáját, amely kémiai keze lés t , d e r i t é s t , a der i-
t e t t viz szűrését, i l l e t v e a keletkező iszap tömörítését és dehidratálá-
sát foglalja magában.

A kémiai kezelés során Cu2Fe{CN)6~ot, Ca 3 (PO 4 ) 2 -t és Fe(OH)3~at tar-
talmazó csapadékot választunk l e , amely az o ldott radioaktiv izotópok
koncentrációját jelentősen csökkenti. A csapadékot folyamatos üzemű, e l -
lenáramú szuszpenziós Ulepi tésse l , majd centrifugával mintegy 30-40%
szárazanyag-tartalmú iszappá tömöritjük, s száritó-bepárló berendezésben
dehidratáljuk. E berendezésben az iszapot forró levegővel melegítjük, ami
egyúttal a párát e l s z á l l í t ó közeg i s . A tar tá ly t , megtelése után, lezárják,
és a végleges hulladéktárolóba s z á l l í t j á k .

Megvizsgáltuk a száritó-bepárló energiamérlegét, a bepárlás dekon-
taminálási tényezőjét Sr, Cs é s I izotópra, é s a keringő levegő
paramétereinek hatását a gőzteljesitményre.

PE3MME

Etuia pa3pa6oTaHa TexHonorHH OIHCTKH CTCHIHHX BOH HHSKOH aKTHBHOCTH
H 6oju>uoro coflepxaHHa jieTepreHTOB, BO3HHKawmHX B npavevHoft K nymeBattx
A3C naMii. TexHOJioraH BKJlioiaeT B c e 6 e XHMH<iecKyio oöpaöoTKy, OTMyiHBaHHe,
iiHJibTpauHK) OTCTOftHofl BOflH, yiuiOTHemie H flerHflpHpoBaHHe uinaMa.

B XOfle XHMHieCKOB 06pa60TKH KOHKeHTpaiIHH paCTBOpeHHUX pajJHOaKTHBHhlX
HSOTonoa CHHxaeTcH ocaxneHHeM coflepxautero C^FeCCNjg, Ca3(PO4)2 H Fe(OH)3
ocanKH. OcajjKa ynnoTHneTCH B uuiaM c conepwaHHeM c y x o r o semecTsa B 30-40%
HenpepuBHUM npoTHBOToiHhiM cycneHcHOHHWM ocaxmeHHeM H (fiyroBKott, H n e r a n -
PHpyeTCH B cyuiHJiBMO-BunapHOM annapaTe, rae xapKHtt BO3ayx HarpeBaeT H
TpaHcnopTMpyeT napy. nocjie HacHnKoR KOHTeftHep aaKpuBaeTCH H nepeBOflHTCH
B XpaHHJlHIUe paflHOaKTHBHHX OTXOflOB.

BbuiH H3yieHu 3HepreTHHecKHfl SanaHc cyunuibHo-BunapHoro annapaxa,
$aKTop o6e3BpeiKHBaHHH BunapeHHH ana ̂ Osr, 1 3^CS H 131jf a

napaMeTpoB UHpicyjiHpyiaqero BO3nyxa Ha napoo6pa3OBaHHe.

ABSTRACT

The technology of purification of low radioactivity, high detergent
content waste water from the laundries and shower stalls of the Paks
Nuclear Power Station was developed. The technology consists of chemical
treatment, clarification, filtration of clarified water, compaction and
dehydratation of the slurry.

During chemical treatment the concentration of radioactive isotopes
is significantly lowered by separating a precipitate containing M )

Ca 3(PO 4) 2 and FetOH),. The precipitate is compacted into a slurry of

30-40% extract content by continuous operation of countercurrent suspen-
sion, sedimentation and a centrifuge, then dehydrated by hot air which
serves as a transport medium of the steam, too. After having been filled
the container is closed and transported to the burial site.

The energy balance of the dryer-evaporator, the decontamination

factor of evaporation for 9 0Sr, 1 3 7Sr and 1 3 1 I and the effect of the
parameters of circulating air on the steam capacity were studied.
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