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Streszczeni?

V latach 1972-1976 zostały opracowane w Międzyresortowym
Instytucie Fizyki i Techniki Jądrowej AGH lampy rentgenowskie
małej mocy z anodami transmisyjnymi, przeznaczone do rentgenow-
skiej analizy fluorescencyjnej o dyspersji energii. Artykuł za-
wiera niektóre wyniki doświadczeń nad zastosowaniem w/w lamp
w urządzeniu do nieniszczących pomiarów koncentracji niektó-
rych pierwiastków w rdzeniach wiertniczych.

Summary

In the years 1972-1976 in the Institute of.Physics and
Nuclear Techniques of the Academy of Mining and Metallurgy low
power X-ray tubes with transmission anodes for X-ray fluoresc-
ence analysis with energy dispersion were elaborated. Paper
contains experimental result6 of application of mentioned above
X-ray tubes In the apparatus for nondestructive measurements
of the concentration of some elements in borehole cores.

Содержание .

В годах 197Ż-1976 * Институте Физики и Ядервой Техвики
Горво Мет аллургической Акадеиии разработано ревтгевовские
труьки надой мощности с трансыисионшша анодами предназна-
ченными для рентгеновского флуоресцентного анализа с
дисперсией анергии. Статья содержит резулъ татыиэследований
над пряменениеы рентгеновских ламп малой мощности в аппара-
туре предназначено» для неразруиаеиых измерений коваентрации
некоторных элементов в сердцевинах скважин.



1. Wetep
Rozwój zastosowar metody rentgenowskiej analizy fluorescen-

cyjnej energii, do oznaczania koncentracji pierwiastków w róż-
nych substancjach pochodzenia biologicznego» przemysłowego
orać mineralnego spowodował poszukiwanie tanich i bezpiecz-
nych źródeł promieniowania I o odpowiednim składzie spektral-
nym. Dostępne źródła izotopowe miękkiego promieniowaniP. X
i y- tylko w nieznacznym stopniu mogą spełnić te wymagania,
ze względu na ograniczony wybór energii promieniowania oraz
możliwość powstawania awarii radiologicznych. Wymagania te
spełniają lampy rentgenowskie małej mocy z anodami transmisyj-
nymi /Jaklevic J.M.ei inni.1972/. W latach 1972-1976 zostały
opracowane w Międzyresortowym Instytucie Fizyki i Techniki
Jądrowej AGE lampy rentgenowskie małej mocy z anodami trans-
misyjnymi przeznaczone do rentgenowskiej analizy fluorescen-
cyjnej o dyspersji energii /Zaraeka W., Starzec A.,1976/.

Przydatność metody rentgenowskiej analizy fluorescencyjnej
o dyspersji energii do nieniszczącego selekcjonowani', ekono- •
miczaych ze względu na zawartość niektórych pierwirjtków par-
tii rdzeni wiertniczych była badana przez-wielu aktorów, m.in.
przez J.Niewodniczańskiego /1971/. J.Hiewodniez? iski zapropo-
nował budowę urządzenia przemysłowego do analizy rdzeni wiert-
niczych w terenie w miejscu wiercenia. Urządzenie to miało
być wyposażone w izotopowe źródło promieniowania X o dużej
aktywności lub lampę rentgenowską oraz półprzewodnikowy detek-
tor miękkiego promieniowania X. Ula oceny możliwości zastoso-
wania w takim urządzeniu - opracowanych w MIPiTJ А Ш - lamp
rentgenowskich małej mocy zostały przeprowadzone pomiary,
a niniejsza praca jeet podsumowaniem ich wyników.

2. Metodyka pomiarów

V/ pomiarach wykorzystano rdzenie wiertnicze o średnicy
50 mm ze złóż cynkowo-ołowiowych. W rdzeniach tych występuje
okruszcowanie zawierające żelazo, cynk i ołów. Do celów pomia-
rowych wybrano walcowe próbki litego rdzenia o długości 48 mm/
fobocznice próbek przed pomiarem nie były poddawane wstępnej



obróbce mechanicznej /szlifowanie itp./. Pomiary wykonywano
w geometrii pomiarowej przedstawionej na rys.1. Wykorzystano
w tym celu stanowisko pomiarowe opisane w pracy doktorskiej
Markowieza /1977/. Pole pomiarowe miało kształt prostokąta
0 wymiarach 48 x 15 nun. Pomiary każdej próbki wykonywano w 10
punktach na obwodzie w ten eposób, ze pola pomiarowe były
styczne i obejmowały całą pobocznice, próbki. Po pomiarach prób-
ki proszkowano i dokonywano ponownych pomiarów radiometrycs-
nych /fluorescencyjnych/, a'naetcpnie przekazywano próbki do
porównawczych analiz chemicznych» Wykonano dwie serie pomia-
rów: w I serii mierzono zawartość żelaza, w II serii mierzono
zawartość cynku i ołowiu. W pomiarach jako źródło wzbudzenia
stosowana była lampa rentgenowska małej mocy z anodą molibde-
nową o grubości 100 U D /I&-12 Ho/ pracująca w reżimie z uzie-
mioną katodą. Występujące w tym reżimie pracy lampy,wysokie
•dodatnie napięcie na anodzie powodowało konieczność stosowania
warstwy izolacyjnej po-wietrzav ó grubości 7 cm między próbką
1 anodą transmisyjną laepy.

2.1. Pomiary zawartości zelasa

Seria pomiarów objęła 50 próbek rdzenia wiertniczego.
Laapa typu LJU12 Ho pracowała przy napięciu anodowym 25 kV
i prądzie anodowym ?8 ni. Do detekcji promieniowania stosowano
półprzewodnikowy detektor Si/Łi/ miękkiego promieniowania Z
o energetycznej zdolności rozdzielczej 180 eV dla linii i^Ha
/5,9 keV/. V pomiarach wykorzystano toir spektrometryczny sprzę-
żony z minikomputerem "Mnlti 20". Czas pomiaru pojedynczego
punktu na obwodzie próbki litej wynosił 200 s. Czas pojedyncze-
go pomiaru próbki sproszkowanej wynosił 1000 e, geometria po-
miarowa była analogiczna jak w przypadku litych rdzeni. Prób-
ki proszkowe umieszczano w porcjach 100 g w cylindrycznym na-
czynkni pomiarowym o średnicy wewnętrznej 60 ram. Dno naczyńka
wykonano z cienkiej folii "Mylar". Po pomiarach próbki zostały ,
poddane porównawczym analizom chemicznym, raz w Kombinacie
Górniczo-Hutniczym "Bolesław" w Bukownie, drugi raz w 2akła-



dzie Badać Geologicznych w Krakowie. Otrzymane z tych analiz
wartości koncentracji żelaza uśredniono. V badanych próbkach
żelazo występowało w postaci pirytu; zawartość żelaza wahała
się od 1,2 JJ do U %,

Sygnał radiometryczny /tzn, powierzchnię pod pikiem linii
charakterystycznej wzbudzonego pierwiastka, będącą miarą kon-
centracji pierwiastka w próbce/ wyznaczano metodą Covella /1959/

Wyniki pomiarów dla żelaza zestawiono z uśrednionymi wynikami
analiz chemicznych. Punkty pomiarowe wyrównywano do prostych
metodą najmniejszych kwadratów. Średnie odchylenie standardowe
s od prostej regresji wynosi dla pomiarów na obwodzie
1s * 1,75 % Fe, dla pomiarów na proszku 1s « 1,08 Jó Fe. Dla
tych przypadków wyznaczono współczynniki korelacji R . Wynoszą
one dla obwodu - 0,911 i dla proszku - 0,967. Zgodnie z infor-
macjami uzyskanymi w Zakładzie Badać Geologicznych w Krakowie
dokładność oznaczania żelaza uzyskana w pomiarach na obwodzie
jest wystarczająca*

2.2. Pomiary zawartości cynku i ołowiu

Serię pomiarów na zawartość cynku i ołowiu przeprowadzono
na 4-0 próbkach z partii złożowej rdzenia G-236. V tej serii
pomiarów, dla poprawienia czystości spektralnej promieniowania
I z lampy, dodatkowo umieszczono między lampą a kolimatorem .
filtr transmisyjny z blachy molibdenowej /99,99 H/ o grubości
100 urn. Do detekcji promieniowania używano półprzewodnikowy
detektor Si/Id/ miękkiego, promieniowania Z o energetycznej
zdolności rozdzielczej 246 eV dla linii K* Mn /5,9 кеУ/. PonrfTa-
ry yjykonywano podobnie jak w przypadku rdzenia L-115. C2as po-
miaru pojedynczego punktu na obwodzie wynosił 10 s. lampa
LB-12 "Mo pracowała przy napięciu anodowym 25 kV i prądzie ano-
dowym 160 jiA. Próbkę sproszkowaną umieszczano na stoliku pomia-
rowym w naczyńku z pleksi o średnicy wewnętrznej 60 mm. Dno na-
czyńka stanowiła cienka folia "Mylar". Lampa pracowała przy
napięciu 25 kV i prądzie 40 pA.. Csas pojedynczego pomiaru wyno-
sił 1000 s.



Wyniki pomiarów radiometrycznyeh /powierzchnią рой pikiem/
wyznaczano również metodą cWella /1959/. Przeprowadzono porów-
nanie pomiarów radiometrycznych 2: analizami chemicznymi wykona-
nymi w Kombinacie Górnicso-Hutniczym "Bolesław" w Bukownie.
Zawartości interesujących plerwiaetków wahały się w granicach:
Za : 0,47 % - 3,61 %
Pb : 0,12 % - 3,67 *
Wyniki pomiarów na proszkach zestawiono z wynikami analiz che-
micznych na rys.2 dla cynku i na rys.3 dla ołowiu. Ha podstawie
porównania wyników obu analiz wyeliminowano próbki, dla których
analizy obarczone tyły błędami grubymi. Przedstawione na rysun-
kach 2 1 3 punkty pomiarowe wyrównano do prostych metodą naj-
mniejszych kwadratów. Średnie odchylenie standardowe od pro-
stych regresjl wynoszą dla cynku 1s » 0,212 5ś ZE i dla ołowiu
1s • 0,29 % Fbr Ha rys.4 przedstawiono zestawienie wyników po-
miarów na obwodzie rdzenia z analizami chemicznymi dla cynku,
a na rys.5 dla ołowiu. Średnie odchylenia standardowe od pro-
stych regresji wynoszą: 41a cynku 0,43 X Zn i dla ołowiu 0,5? %
Pb* Współczynniki korelacji E obliczono dla tej serii pomiarów
wyzioszą: dla cynku 0,982 w pomiarach- na proszku 1 0,92 w pomia-
rach na obwodzie,; dla ołowiu 0,96 w pomiarach na prossku 1 0,86
w pomiarach na obwodzie. Wysokie współcitynniki korelacji pomia-
rów na proszkach z analizamł chemicznymi wskazują na to, ze
czynnik aparaturowy wnoszony przez lampę rentgenowską nie powo-
duje istotnego pogorszenia dokładności pomiarów..

2.3» Porównanie przydatności źródła izotopowego i lampy
rentgenowskiej małej mocy do pomiarów koncentracji

. cynku i ołowiu w rdzeniach .

Dla celów porównawczych przeprowadzono dodatkowe pomiary na
12 próbkach z rdzenia G-236, używając jako źródło wzbudzenia
izotopowe źródło anularne /pierścieniowe/ Pu o aktywności
3,7 O q /100 mCi/. Pomiary te wykonano w geometrii pomiarov^d
przedstawionej na rys.6» źródło znajdowało isię w odległości
3 0 mm od próbki. Pole pomiarowe było ograniczone przy pomocy
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maskownicy './ykonanej z olaehy srebrnej /99,99 %/ o grubości
200 um do prostokąta o wymiarach 15x4-8 nm. Pomiary wykonane
na obwodzie każdej próbki w 10 punktach; czas poraif.ru pojedyn-
czego punktu 100 e.

Z rezultatów pomiarów porównawczych,zestawionych w tablicy 1
wynika, że dla uzysk^ania takiej samej statystyki czas pomiaru
z lampą rentgenowską jest dziesięć razy krótszy jak w przypadku
źródła izotopowego.

5. Wnioski

Porównując geometrie pomiarowe, przedstawione na rysunkach 1
i 6 mężna stwierdzić, że praca lampy w reżimie z uziemioną katodę,
jest niekorzystna, ze względu na podyktowaną względami bezpie-
czeństwa dużą odległość między anodą lampy i próbką. ITależy sa-
dzić, że zmiana reżimu pracy lampy rentgenowskiej małej mocy га
'układ z uziemioną anodą pozwoli znacznie zmniejszyć odległość
anoda-próbka i umożliwi pełniejsze wykorzystanie wydatku lampy,
a tym samym dalsze zwiększenie szybkości profilowania rdzenia.

Uzyskane dokładności oznaczania zawartości żelaza, cynku
i ołowiu w pomiarach na obwodzie rdzenia są wystarczające z geo-
logicznego punktu widzenia. Jest oczywiste, że urządzenie do pro-
filowania rdzeni wiertniczych winno być wyposażone w układ do
elektronicznej obróbki wyników pomiaru. Układ taki wpłynie nie-
wątpliwie na poprawę ,dokładności pomiarów.

Autorzy pragną podziękować Pani Docent Barbarze Kołyńskiej
ża udostępnienie stanowiska pomiarowego, umożliwiającego wykona-
nie pomiarów.
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Tablioa 1. Porównanie ppm larów przy gaetoBOWdniu lampy LR 12 Mo i źródła
izotopowego * 8

Numer
próbki

26

27
28

29
3 0

31
33
34
35
37
38
39

I.R-12 Mó 25 kV, 160 uAj
f i l t r 100 um Me

— Fe
К +Х +1e

5465+155
6i54+152
5780+199
6089+181
5416+160
5990+183
5183+174
5345+156
5397+169
6445+155
5652+147
5328+147

Zn
К + X +1а

238361205
375391241
31324+280
45471+268
35185+264
75355+335
57475+287
33040+244
32982+234
551591155

7132+154
329951236

10x10»

Pb
Ь • 1в

1371+ 85
6361100

1733+111
5237+166

10175+171
.5401 91
416+ 63
364+ 45
2931 54
345+ 40
383+ oj5
3351 49

2 3 S Pu 3,

Te
К + 1e

51471125
6468+127
57051129
58631135
5522+136
5666+140
5445+147
5278+132
55791138
60821137
53991133
/в2±117

7 GBq; 10x100»
* •

к ile
19134+168
34701+213
298551204
389181238
379741241
71279+300
63871+286
350131217
34253+218

39821 99
5332+110

34796+215

Pb
Ь 11в

853+ 73
326i 52

1286+ 64
48991112
•K»26i142

407+ 64
2621 52
2491 56
2791 48
3921 57
298+ 57
2341 47

t

3
2

1
1
1
1
1
1
1

Fe
*

, 8 0
,50
, 8 8

,91
.98
, 8 8

,35
,40
,33
-
-
-

ofteitiflinlcz
WZn

%

1,
1,
2 ,

3,
2 ,
4 ,
3,
2 ,
2,

o,
o,
2,

22
94
06
61

72
56
45
30

36
,47
,70
,30

zy

WPb

0,12
0,26
0,32
2,13
3,67
0,90
0,02
0,02
0,02
0,02
0,02
0,02
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