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ABSTRACT 

Preparation of rock samples for the measurement of the 
thermal neutron macroscopic absorption cross-section in small 
cylindrical two-region systems by a pulsed technique is present¬ 
ed. Requirements which should be fulfilled during the prepara¬ 
tion of the samples due to physical assumptions of the method 
are given. A cylindrical vessel is filled with crushed rock and 
saturated with a medium strongly absorbing thermal neutrons. Wa¬ 
ter solutions of boric acid of well-known macroscopic absorption 
cross-section are used. Mass contributions of the components in 
the sample are specified. This is necessary for the calculation 
of the thermal neutron macroscopic absorption oross-section of 
the rock matrix. The conditions necessary for assuring the re¬ 
quired accuracy of the measurement are given and the detailed 
procedure of preparation of the rock sample is described. 

STEESZCZENIE 

W pracy przedstawiono proces przygotowywania próbek matryc 
skalnych do pomiaru makroskopowego przekroju ozynnego absorprji 
neutronów termioznych techniką impulsową w małych cylindrycznych 
układach dwustrefowych. Podane są wymagania konieczne do speł¬ 
nienia podozas przygotowywania próbki ze względu na założenia 
fizyczne metody. Naczynie pomiarowe napełnia się zmieloną skałą, 
którą następnie nasyca się medium silnie absorbującym neutrony 



termiczne - wodnym roztworem kwasu borowego o znanym makroskopo
wym przekroju ozynnym absorpcji. Określa в'-ч udziały masowe tak 
utworzonej próbki, oo w końcowej interpretacji konieczne jest do 
wyliozenia przekroju czynnego absorpcji samej matrycy. Podane 
są szczegółowe prooedury postępowania w celu zapewnienia wymaga
nej dokładności pomiaru. 

РЕЗУМЕ 

В сгатье описана подготовка образцов горных пород для из
мерения макроскопического сечения поглощения тепловых нейтронов 
импульсный методом в небольших двухзонных средах. Представлены 
все необходимые требования для подготовки образцов, вытекающие 
из физических предположений метода измерения. Сосуд на образец 
наполняется.размельчатой породой и потом насыщается жидкостью 
высоко поглащащей тепловые нейтроны. Используются водные рас
творы борной кислоты, которых сечение поглощения хорошо извест
но. 6 процессе подготовки определена массовая концентрация 
компонентов сложного образца, необходимая для вычисления макро
скопического сечения поглощения самой же породы. В статье под
робно описана процедуры подготовки образцов необходимые для по
лучения требуемой точности измерения. 

4 



1. ZARTS METODY P0M1AB0WEJ 

Znajomość makroskopowego przekroju czynnego absorpcji neu¬ 
tronów termicznych £ dla skał i wód złożowych jest niezbędna 
przy interpretacji profilowania ozasu żyoia neutronów w odwier-
oie, Jak również przy teoretyoznym lub półteoretycznym kalibro¬ 
waniu sond neutronowyoh do pomiaru porowatośoi skał. Wartość 
przekroju ozyrtnego absorpcji jest funkoją składu chemioznego ba¬ 
danego ośrodka. Jednakże materiały geologiozne bardzo ozęsto 
zawierają niewielkie domieszki silnie absorbująoyoh pierwiast¬ 
ków, takich, jak bor ezy lantanowce, w ilośoiaoh niewykrywalnych 
w rutynowej analizie ohemioznej. Ich obecność powoduje znaczna 
zwiększenie wartorści przekroju czynnego absorpcji Z . Jedyną 
pewną metodą wyznaczenia przekroju czynnego absorpoji jest wów¬ 
czas jego pomiar na próbkach geologioznyoh. Trudność takiego 
pomiaru polega na tym, że skały są słabymi absorbentami neutro¬ 
nów termioznyob, natomiast silnie je rozpraszają. Większość 
dotyohczasowyoh metod pomiaru przekroju ozynnego absorpoji pole¬ 
ga na zmierzeniu przekroju całkowitego I., a następnie na od~ 
jęoiu od niego przekroju ozynnego na rozpraszanie E g. Powodu¬ 
je to. że wartość Z„ = Z, - £_ jest obarozona dużym błędem. 

cl w S 

Ponadto dla danej próbki skalnej należy znać a priori jej skład 
chemiczny celem obliozenia wartości Z.g lub poohodnego do nie¬ 
go przekroju ozynnego transportu neutronów £._ (por. przegląd 
metod: Czubek 1985)* 

Metoda pomiaru przekroju ozynnego absorpoji £ dla nałyoh 
próbek opraoowana w Instytuoie fizyki Jądrowej w Krakowie przez 



Czubka i współpracowników (Czubek 1931, Czubek i in, 1981a, Pro-
zdowioz 1981, Woźnioka 1981, Drozdowioa 1 Woźni •;)<:;, 1983) WOIIJF 
Jest od tyoh ograniozeń. Nie wymaga ona znajomości a priori 
żadnyoh parametrów neutronowych próbki ani jej składu chemicz¬ 
nego. Wymagana jest wyłąoznie dokładna znajomość rozmiarów ge¬ 
ometrycznych próbki. Wielkość próbki potrzebna do pomiaru Jest 
rzędu 170 om . Metoda została zastosowana do pomiaru przekroju 
czynnego absorpcji na małyoh próbkach, geologicznych (Csubek i 
in. 1981b, Czubek i in. 1982a, Czubek i in. 1983a, Czubek i in„ 
1983b, Drozdowioz i in. 1983, Czubek ł in. 1984a, Czubek i in. 
1984b). 

Metoda polega na pomiarach stałej zaniku A podstawowej 
harmonicznej strumienia neutronów termicznyoh w układzie: bada¬ 
na próbka otoozona warstwą moderatora. Obeonie stosowana Jeat 
geometria cylindryczna. Wykonując oykl pomiarów przy ustalonych 
rofOTiaraoh próbki B.. i zmiennych rozmiarach moderatora Hp 
można uzyskać zależność AĆEg)» Równocześnie dla powyższej kon¬ 
figuracji geometrycznej oblioza się stałą zaniku podstawowej 
harmonioznej A ^ ) przy założeniu przestrzennie stałego strumie¬ 
nia neutronów wewnątrz próbki (zerowania się dynamicznego buok-
lingu materiałowego próbki). Zależność A x jest funkoją para¬ 
metrów neutronowyoh zewnętrznego moderatora (przekroju ozynnego 
absorpoji Ifl, stałej dyfuaji D., współczynnika ochładzania 
dyfuzyjnego c) oraz rozmiarów geometryozynyoh próbki H. i 
moderatora B^. Dlatego wartośoi tyoh wielkośoi muszą być do¬ 
kładnie znane. Jako moderator używany Jest pleksiglas, którego 
parametry neutronowe zostały zmierzone w oddzielnyoh eksperyiaen-



taoh (.Drozdowicz i in. 1380, Drozdowioz i Woźnlcka 1986). Obie 
omówione wyżej krzywe, A(R2) oraz A^lHgJ» przecinają się 
w punkcie wyznaczającym wartość v^a< badanej próbki. Wymaga¬ 
niem teorii jest, aby przekrój czynny absorpcji badanej próbki 
był większy od przekroju ozynnego absorpoji moderatora, czyli 
Z •<->£ p" Warunek ten nie jest spełniony dla próbek skalnych 
w przypadku pleksiglasu jako moderatora zewnętrznego. Dlatego 
też przy pomiarze E próbek skalnych korzysta się z pośredniej 
metody wyznaczania £ polegającej na nasyceniu rozdrobnionej 
próbki skalnej roztworem o wyższym dokładnie znanym przekroju 
czynnym absorpcji, zapewniając tym samym spełnienie wymaganego 
warunku. Używane są wodne roztwory kwasu borowego H^BO.,. 

W ten sposób z eksperymentu wynnaoza się przekrój czynny 
absorpcji mieszaniny badanej matrycy skalnej z roztworem nasyca--
jąoym, W oelu otrzymania przekroju ozynnego absorpoji samej ma--
tryoy skalnej należy dokonać kilku przeliczeń. Podstawę stanowi 
tu zależność określająca makroskopowy przekrój czynny absorpoji 
I„ mieszaniny J związków chemicznych (por. Czubek i in. a 
1982b)l 

gdzie: 
P 
NA 

J I I = c H YZ [ C 

— gęstość mieszaniny, 
- liczba Avogadro, 

°ai ni.i 
Mj 

e J — mikroskopowy przekrój ozynny absorpoji i-tego pier-



wiastka, 
n., - krotność występowania i-tego pierwiastka w formule 

ohemioznej j-tego związku, 
M4 - masa oząsteozkowa j-tego związku, 

<i 
q. - udział wagowy j-tego związku w mieszaninie, 

j 

Masowy przekrój ozynny absorpoji definiuje się jako 

(2) 

Jeżeli w powyższyoh wzoraoh wartośoi mikroskopowyoh 1 ma¬ 
kroskopowych przekrojów ozynnyoh absorpoji są określone dla prę¬ 
dkości neutronów termicznyoh v t to eksperymentalnie wyznaozo-
na wartość vZ&* jest związana z makroskopowym przekrojem czyn¬ 
nym absorpoji zaleznośoią 

(3) 

(por. Drozdowioz 1983). 
f dalszych wzoraoh indeks a będzie pomijany w oelu upro-

szozenia notaoji. 
Wyliczony na podstawie powyższyoh zależnośoi masowy prze¬ 

krój czynny absorpoji badanej matrycy skalnej jest równy: 

m - m 'd r M (4) 



gdzie: « 
\ - objętość wewnętrzna naozynia pomiarowego, czyli bada¬ 

ne j próbki o rozmiaraoh H^, 
m - masa matryoy skalnej, 
m - łąozna masa matryoy skalnej, roztworu nasyoc.ja.oegp i 

uszczelnionego naczynia, 
m» - masa matrycy skalnej i uszczelnionego naozynia, 
T - masowy przekrój ozynny absorpoji roztworu nasycająca-

go. 
Odchylenie standardowe csdJJ) określone metodą wariancji wynosi 

(5) 

O V 
CZj)2[<J2(m) + <52(md)] 

(m - md) 

Liniowy przekrój ozynny absorpcji matryoy skalnej według 
wzoru (2) wynoBi: 

a jego odchylenie standardowe: 

9w 1 n^ 

+v* +(m-md)2<52(E 
2 j)]-2 , (7) 



ROZDROBNIENIE 
SKAŁY 

WYSUSZENIE 
MATRYCY SKALNEO 

r 1 
NAPEŁNIENIE NACZYNIA 

POMIAROWEGO 
MATRYCĄ SKALNĄ i 

PRZYGOTOWANIE 
ROZTWORU 

NASYCENIE 
ROZTWOREM 

H P O M I A R 

INTERPRETACJA 

2O°C 

ROZMIARY Rj 
OBOETOSC Vv 

MASY 

MASA 

J 

Hys.1. Schemat procedury przygotowania próbki do pomiaru. 
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gdzie gęstość matrycy skalnej o i jej odohylenia standardowe 
(5(pQ) wylioaa się pray lriterpretao ji pomiaru a danych uzyska¬ 
nych podczas przygotowywania próbki. Masa właściwa o jest 
gęatośoią materiału litego, cte zaś gęstością nasypową. 

Z przedstawionego powyżej krótkiego zarysu metody pomiaro¬ 
wej wynika sohemat procedury przygotowania próbki do pomiaru 
przedstawiony na Rys.i* Boadrobnioną skałę suszy sią w celu 
usuniąoia wilgoci? która stanowiłaby niewiadomy składnik we W B O -
rze (1). Wysuszoną matrycą skalną napełnia sią naosynie pomia¬ 
rowe o dokładnie ananyoh rozmiarach E 1, wyznaczając odpowiednie 
masy potrzebne w zależności danej równaniem (4)• Przygotowuje 
sią roztwór nasycający o odpowiednim przekroju ozynnym absorpcji 
I . Eoztworem tym nasyca sią matryoę skalną w naczyniu pomiaro¬ 
wym, okreslająo tnasą sumaryoeną. W ten sposób otrzymuje sią 
próbką gotową do pomiaru. 

W oelu uniknięcia żmudnyoh przeliczeń parametrów zależnych 
od temperatury całość procedury przygotowania próbki po wysusze¬ 
niu oraz sam pomiar przeprowadza sią w stabilizowanej temperatu¬ 
rze t = 20 °C. W tempera-ćurze tejj najbardziej prawdopodobna 
prądkość rozkładu gąstośoi neutronów termicznych v = 219850 ~ . 

Podstawy fizyosne i wynikająoe stąd warunki konieczne d-
zachowania w poszozególnyoh etapaoh przygotowania próbki zo:ta-
ną kolejno omówione. Na zakończenie zostaną podane szczegółowe 
prooedury wszystkich etapów przygotowania próbki. 
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2. PBZYGOTOWANIE CZYSTEJ MATRYCY SKALNEJ 

Przygotowując skałą do pomiaru należy ją przede wszystkim 
rozdrobnić. Trzeba tu zwróoió szozególną uwagę, aby nie nastą¬ 
piło wówczas zanieczyszczenie skały obcymi domieszkami. Rozdrob¬ 
nienie jest konieczne w tym celu, aby skała mogła jak najdokład¬ 
niej wypełnić naczynie pomiarowe. Pozwala to na ścisłe zaohowa-
nie warunków geometrycznych wymaganych w metodzie. Równocześnie 
istotne jest, aby w objętośol próbki Vy był jak największy u-
dzia?. matrycy skalnej w porównaniu z medium nasycającym. A tak¬ 
że, aby w całej objętości próbki była zachowana jednorodność 
mieszaniny matrycy skalnej i medium nasyoającego. W celu speł¬ 
nienia tych wymagań podczas napełniania naczynia rozdrobnioną 
skałą używa się stolika wibracyjnego. Dlatego też jej granulacja 
powinna być w miarę jednolita, aby użycie stolika wibracyjnego 
nie powodowało frakcjonowania. Obecnie stosuje się ziarna o roz¬ 
miarach rzędu 0,5 - 1,0 mm, które dość dobrze spełniają powyż¬ 
sze wymogi. Dla ziaren o mniejszej granulacji zaczyna odgrywać 
rolę odpychanie elektrostatyczne i występuje efekt pylenia. Tak 
drobne ziarna bywają również wydmuchiwane z naozynia w czasie 
odpompowywania z niego powietrza dla nasączenia matryoy medium 
nasycającym. Stosowanie większych ziaren uprośoiłoby przebieg 
rozdrabniania, skróoiło ozas i obniżyło koszty, lecz mogłoby 
się stać przyczyną niejednorodnośći próbki ze względu na prze¬ 
krój czynny absorpcji* Ponadto w niektórych skałach może być 
widoczny wpływ mikroporowatości na uzyskane wyniki. Zagadnie¬ 
nie to wymaga dokładniejszego przebadania teoretycznego i ekape-
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rymentalnego w przyszłości. 
Hozdrobnioną matryoę skalną należy wysuszyć oelem uwolnie¬ 

nia się od wilgooi. Woda pozostająca w objętośoi mai;ryoy skal¬ 
nej mogłaby znaoznie zawyżyć wartość wyznaczanego przekroju 
czynnego absorpcji matrycy. Ze względu na znaczną różnicę war— 
tośoi masowych przekrojów czynnych absorpcji wody (£~~ = 22,2 
o.u./Cgcm"-3) , gdzie 1 o.u. = 10"' om~1 ) oraz skał (przecięt¬ 
nie EjJ 5S 4 o.u./(gcm~3) ) j u ż 5^ udział wagowy wody spowo¬ 
dowałby znaczne zawyżenie wyznaczanego Z'm matryoy (do około 
4,9 c.u./(gom~^) ). Dlatego całkowite wysuszenie matrycy przed 
przystąpieniem do dalszych operacji jest bardzo istotne. Takie 
wysuszenie możliwe jest w temperaturze powyżej 105 °C. Suszenie; 
należy przeprowadzać aż do osiągnięcia stałej masy, niezmiennej 
przy dalszym suszeniu. Wysuszoną matrycę należy następnie prze*-
ohowywać w szczelnie zamkniętych pojemnikach, aby nie nastąpiło 
ponowne wchłonięcie wilgooi atmosferyoznej podczas studzenia do 
temperatury t = 20 °C, w której przeprowadza się wszystkie 
dalsze czynności* 

Przy usuwaniu wilgoci poprzez suszenie należy zwracać uwag-ę 
na możliwość utleniania się próbki lub na utratę wody związanej 
w strukturze krystalicznej skały. W takim przypadku należy sto¬ 
sować inne procedury usuwania wilgoci z próbki. 
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3. ANALIZA DOKŁADNOŚCI WYZSACZENlA UDZIAŁ&W WAGOWYCH 
SKŁAMIg&W PB&BKI 

Dokładność znajomości udziałów wagowych składników miesza-
niny jest istotna przy ocenie błędu wyznaczenia jej przekroju 
czynnego absorpcji (por. zależność (i)). Dokładność ważenia 
wpływa również na błąd wartości przekroju czynnego absorpcji ba¬ 
danej skały wyliczanego ze wzoru (4). W Tabeli 1 zestawiono 
wartośoi odchyleń standardowyoh o(Z^) wyliczonych wg zależnoś¬ 
ci (5) przy założeniu różnej dokładności ważenia, ale tej samej 
dla wszystkich mas, i typowyoh wartośoi występujących parametrów 
i pozostałych odchyleń standardowych. Widać, że dokładność wa-

Tabela 1. Wpływ dokładności ważenia na wartość odchylenia stan¬ 
dardowego końcowego wyniku pomiaru <s(l ), 

tg ] 

0,001 

0,01 

0,05 

0,1 
1,0 

6 { m m ) / i n m 

3 x 10"6 

3 x lO-5 

1,5x10"4 

3 x 1O"4 

3 x 1O"3 

JT] 

c.u. 
*• g/cm * 

0,272 

0,272 

0,274 

0,281 

0,753 

6,6 

6,6 

6,7 

6,8 

18,3 
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żenią dim.) « 0,01 g jest wyetarczająoa, aby błędy wyznaozenia 
saa były na granicy pomijalnośoi w porównaniu z innymi. Wyraź— 
niejszy wpływ błędów ważenia zaznaoza sią przy d(nij) =» 0,1 g, 
a przy większych niedokładnościach ważenia błąd wyniku końoowego 
gwałtownie rośnie i staje się zależny przede: wszyatkim od dokła¬ 
dności określenia udziałów wagowyohj składników próbki. Dokład¬ 
ność ważenia powinna być więo utrzymana w przypadku typowyoh 
próbek na poziomie 0,01 g <$ tffm^) •< 0,05 g> . oo dla masy bada¬ 
nej matrycy skalnej odpowiada precyzji względnej nie gorszej niż 
1>0"**. z zagadnieniem dokładnośoi ważenia spotkamy się również 
podcaas przygotowywania roztworów nasycających. Znajomość błę¬ 
du wyznaczenia aas jeet potrzebna przy określaniu błędu wyliozo-
nej aartości przekroju czynnego absorpcji roztworu Z . 

Niech masa danego materiału wynosi m i należy ją znaleźć 
doświadczalnie. Masa ta jest zawsze wyznaozana jako róźnioa sna-
sy brutto m-. i tary m_. Jeżeli nawet waga ma możliwość na¬ 
stawienia tary (pozornie waży się wlęo tylko masę m ) , w sensie 
błędu jest to równoważne niezależnemu wstępnemu ważeniu. Zaitem 
zawsze 

m 

a stąd 

<5(m) » V 62(mbr) + 

(8) 

O) 
Odchylenia standardowa o(^hT) i <5(mT) są już wprost odohyle¬ 
niami standardowysl o^ wynikająoymi z danego zakresu ważenia 
aa danej wadze, ożyli: 



d(a) ob2 (10) 

Gdy obie masy m. _ i m_ są ważone na tym samym zakresie, wzór 
(10) daje 

d(m) (10a) 

W przypadku małej nośności wagi (co zdarza się często, gdy wyma¬ 
gana jest duża dokładność ważenia) zależność (8) uogólnia się 
dla sumy I ważeń cząstkowych: 

m 

(11) 

• f • E J ~ I 

i=1 1 

Warlanoja masy m wynosi wówossaB 

<52(m) 22 + I (12) 

oo przy ważeniu na stałym zakresie wagi obarczonym błędem <3. 
daje odchylenie standardowe 

<J(m) - db V I (I + 1) (13) 
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» przypadku cieczy często wygodnie;) jest wyznaczać objętoś¬ 
ci niż masy. Należy więc określić też błędy odmierzania obję-
tośoi. Zazwyczaj daną objętość V uzyskuje się przez odmierze¬ 
nie kolejnych porcji w naozyniach miarowych o różnej pojemności 
(czyli z różną dokładnością) , np. 

1i .Z 21 (14) 

Objętośoi V ^ , V 2 1 są odmierzane w naozyniaoh nr 1 1 2 , odpo¬ 
wiednio, a V\, stanowi uzupełnienie do dokładnej wartości (od¬ 
mierzone w naczyniu nr 2 lub 3). Ze wzglądu na stałość błędu 
wygodnie jest odmierzać objętośoi V. jako pełne miarowe pojem¬ 
ności danego naczynia, 
są odpowiednio równe: 

Wtedy wszystkie odchylenia standardowe 

(15a) 

(15b) 

i odchylenie standardowe oałej objątośoi 7 cieozy wynosi 

ó(V) = \/ I1 6* (16) 

W ogólności przy określeniu odohylenia standardowego masy 
cieczy należy jeszcze uwzględnić odchylenie standardowe jej gę-
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sxosoi d(pi* Jedna&źe podozas przygotowywania roztworów nasy-
cająoycb próbki używa się tylko wody destylowanej bądź roztworów 
FUBO_, których, gęstości są znana a dokładnośoią upoważniającą 
do przyjęcia d(o) = 0 w porównaniu z innymi odohyleniami stan¬ 
dardowymi. Dla H^BO- dokładność podawanych gęstości wynosi 
0,0001 g/cm-3, a dla HgO 0,000001 g/cm^ (patrz Tabela 2 i 3). 

W zależności (5) na odchylenie standardowe przekroju czyn¬ 
nego absorpcji skały pojawia się także błąd <j(v ) wyznaczenia 
objętośoi wewnętrznej V naczynia pomiarowego. Jest on łatwy 
do określenia z wzoru na objętość waloa i wynosi: 

X 

<*<V - Vv , ) 
(17) 

gdzie a^ i H^ są odpowiednio promieniem i wysokością walca, 
a d(R,j) i ó(E^) ioh odohyleniami standardowymi. 

h. NAPEŁKIANIE WACZY1TIA POHIABOWEGO BOZDBOBHIONĄ MATRYCĄ 
SKALNĄ 

Naozynie pomiarowe należy możliwie dokładnie wypełnić ma¬ 
trycą skalną, gdyż wymiary geometryozne próbki są istotne w te¬ 
orii metody. Dlatego też przy napełnianiu naczynia rozdrobnio-
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ną siała GXS» lepszego dej upakowania używa się stolika wibracyj-
negc Podczas późniejszej interpretacji wyników pomiaru muszą 
tyć znane dokładne udziały wagowe matrycy skalnej i roztworu na¬ 
sycającego w próbce (por. wzór (4)). Z tego powodu należy z du¬ 
żą starannością wyznaczyć masą matryoy skalnej mffl zawartej 
w naczyniu pomiarowym (por. wzór (5) i uwagi w rozdz.3). Uzys¬ 
kuje się ją jako różnicą masy naczynia dokładnie wypełnionego 
skałą i masy pustego naczynia. Naczynie pomiarowe stanowi poje¬ 
mnik cylindryczny z pleksiglasu, tj. tego samego materiału 00 
pozostała część moderatora zewnętrznego (por. opis metody w 
rozdz.i). Jego przekrój pokazany jest na Rys.2. Rozmiary próbki 
równe są wewnętrznym rozmiarom naozynia (H. = 2R., gdzia H. 

jest wysokością próbki, zaś 2„ jej prowianiem) . Naczynia 
jest zamykane wieczkiem o tej samej grubości 00 pozostałe ścian¬ 
ki. Jest ono przykręoane wkrętami aluminiowymi. Makroskopowy 
przekrój czynny absorpcji użytego w tych wkrętach stopu został 
znaleziony na podstawie jego składu chemiaznego i wynosi 
E(v =2200 m/s) = 17,7 c.u., co niewiele różni się od przekroju 
ozynnego dla pleksiglasu £(v =2200 m/s) = 18,7 o.u. Przy u-
dziale wagowym wkrętów około 0,8 * masy naczynia różnioa ta 
jest pomijaIna. W środku wieczka znajduje się otwór potrzeb ty 
do wprowadzenia roztworu nasyoającego. Otwór ten zamykany Jest 
wkręcanym korkiem z pleksiglasu. 

W celu uniknięcia wyciekania lub odparowywania roztworu na¬ 
sycającego z próbki uszozelnia się połączenie wieozka z pojemni¬ 
kiem pastą silikonową, której oienka warstwa nie wprowadza zabu¬ 
rzenia dla transportu neutronów termicznych. Hasa tej pasty je-
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OTWÓR NA KOREK 
Z PLEKSIGLASU 

WKRĘTY ALUMINIOWE 4 azt. 

WIECZKO 

\ 

Hys.2. Przekrój naczynia pomiarowego. 
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dnakże (rządu 60 ~ SO mg) musi być uwzględniona przy rozważa- *' 
niach udziałów wagcwyoh. Możliwe Jest to tylko poprzez kolejne 
ważenie określająoe sumę nas m, uszozelnionego naczynia i ma-
tryoy skalnej. 

Tak napełnione naozynie pomiarowe przygotowane jest do na-
syoenla roztworem zawartej « nim matrycy skalnej. 

5. PEZYGOTOWAirU HOZTWOBU BASYCAJĄCSGO 

Jako roztwory nasyoająoe o dużej wartośoi przekroju ozynne-
go absorpcji Z^ są używane wodne roztwory kwasu borowego H-,B0_» 
Wysoką wartość I roztworu zapewnia obecność boru, którego 
przekrój ozynny absorpoji o"aB(vo=2200 n/s) » 759 b jest znany 
z dobrą dokładnośoią ć^ap) - 2*» *3» 0,26 f>, Eoztwory inne¬ 
go dobrego absorbenta - chlorku sodu - nie są tak dogodne do u-
żyoia ze względu na gorszą znajomość wartośoi przekroju czynnego 

absorpcji ^(^aci^/^aCl = 1»^1 ** Ponad-to N a C 1 wymaga susze¬ 
nia w oelu usunięoia wilgoci każdorazowo bezpośrednio przed spo¬ 
rządzeniem roztworu. Pewną niedogodnośoią stosowania kwasu bo¬ 
rowego H,BO., jest jego stosunkowo słaba rozpuszczalność, na 00 
trzeba zwraoać uwagę przy sporządzaniu roztworu. 

Wartość przekroju czynnego absorpoji roztworu zależy od je¬ 
go konoentracji, która wyrażona jako ułamek wynosi: 
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k = ac (18) 

gdzie: 

ac - masa kwasu H-jBO, w roztworze, 
m - masa roztworu. 

Masa roztworu jest sumą masy kwasu m„ i woćy mo : 
ac &\± 

mw B mao + maq (19) 

Masa wody wyraża się przez jej objętość V jako 

m = o Y aq yaq aq (20) 

gdzie p jest gąstośoią wody (gąstośd wody v funkcji tempera¬ 
tury przytoczono w pewnym zakresie w Tabeli 2). Z rónraań (18 x *• 
+ (20) uzyskuje sią wyrażenie na koncentracją roztworu: 

ao 
mao aq (21) 

Czasem wygodniej jest używać zamiast konoentraoji pojęoia stęże¬ 
nia n roztworu, wyrażonego w procentach: 

n = k-100* (22) 
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Wartość przekroju os^nnego absorpcji roztstom H-jBO-. otrzymuje 
się vrg •tsoru (i) dla mieszaniny związków chemicznych, Y/ tym 
przypadku sprowadza się on do postaci: 

M, (23) 

(absorpcja neutronów przez tlen jest pomijalna). Wartośoi odpo¬ 

wiednich, wielkości potrzebnych do wyliczenia Z_ wynoszą: 
W 

NA = 6,022045 mol " 1 

Handbook 1983), 

M1 = M(H3B03)= 61,833 

M2 3 M(H20j = 18,015 

(wg Nordlinga i Ostermana 1983), 

rfaH » 0,3326 b, 

daB s 7 5 9 h 

(Mughabghab i in, 1981), Po ich wstawieniu do wzoru (23) uzysku¬ 
je się prostą zależność przekroju czynnego absorpcji roztworu o<3 
jego koncentracji. Dla masowego przekroju czynnego: 
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i " = 7,379541 (k + 0,003013) 
W 

lub 

- 7379,541 (k + 0,003013) g/cm (24*) 

r , 

Liniowy przekrój ozynny absorpcji roztworu Z_ uzyskuje sią wg 
równania (2}: 

rw *-w (25) 

gdzie o jest gąstośoia. roztworu (gąstośoi roatworów H^BO, 
w zależności od koncentracji podano w Tabeli 3). Wartość śred¬ 
nią iloczynu vEw otrzymuje eią wg równania 3 : 

Istotna jest ocena błądu wyliczonych wartości. Wariancja 
przekroju czynnego absorpcji z taleinośoi (23) wynosi: 

(27) 



gd"If: c.'k:) jest odchyleniem standardowym koncentracji roztwo¬ 
ru. Wst&wlenie wartcńci liczbowych odchyleń standardowych mi¬ 
kroskopowych przekrojów ozynnyah absorpcji poszczególnych pier¬ 
wiastków 

cJCd^) ~ 0,0007 b , 

O(<SBT^ = 2 b 

("oughaghab i in . 1981) oraz gramooząsteczek SL i Mp określa 

o -i chylenie standardowe; 

2tb34679 ^ 10~3 * {(1,776274 - k ) 2 x icf"4 + 

+ (7,39309 k) 2 ; [2800,926 ó(k)] 2} [ £SL_ ] (28) 

lub wyrażone w [ ° *a* -j po przemnożeniu przez 10 3 wartości 

ó(l ') danej wzorem (28). Odchylenie standardowe liniowego prze-
kroju czynnego absorpcji z zależności (25) wynosi wprost 

) = 9w 

gdyż gęstość roztworu jest znana (por. Tabela 3) z dokładnością 
o wiele wyższą niż o"(lw) i można przyjąć °"(pw) "• 0. Podobnie 
otrzymuje siq zależność 

(30) 
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przyjmująo 0(7 ) = 0, TO jest możliwe dzięki stabilizowaniu 
temperatury podczas przygotowywania próbek i podczas pomiaru. 

Następnym zagadnieniem jest określenie błędu koncentraoji 
d(k) roztworu, występującego we wzorze (28). W ogólnośoi jest 
on zależny od sposobu 1 starannośoi sporządzenia roztworu. Do¬ 
brą metodą jest przygotowanie stosunkowo dużych iiośoi roztworu, 
gdyż wtedy osiąga sią maive błędy względne. Potrzebny roztwór 
można sporządzić przez bezpośrednie rozpuszczenie kwasu H3BO, 
w wodzie destylowanej lub przez rozcieńczenie istniejącego roz¬ 
tworu o wyższym stężeniu. 

5.1. Sporządzenie roztworu podstawowego. 

Roztworem podstawowym nazwano tu roztwór otrzymany przez 
bezpośrednie rozpuszczenie kwasu ELBO. cz.d.a. w wodzie desty¬ 
lowanej. Przygotowywany jest roztwór o zadanej koncentraoji k. 

Przy założonej objętości wody 
H,B0, wg zależnośoi (21) wynosi: 

7 masa potrzebnego kwasu aq 

m ao ?aq aq (3D 

W przypadku, gdy dana jest masa kwasu m , potrzebna ilość wo¬ 
dy jest równa; 

** Paq (32) 
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Odchylenie standardowe koncentracji znalezione z równania 
wynosi 

«>,.kF-^- aq so 
+ t -

aq 
(33) 

gdzie przyjęto d(p ) = 0. Odchylenie standardowe ć ( m ) masy 
kwasu zależne jest od sposobu zważenia całej porcji i jest okre¬ 
ślone zależnością (10) lut (13J. Odchylenie standardowe d(v ) 
objętości wody można wylicayć z zależnośoi (16). 

2e względu na słabą rozpuszczalność kwasu EUBO, w wodzie 
(n SJ 4 należy dodatkowo zwrócić szczególną uwagą na roz¬ 
puszczenie sią oałej jego masy ni , aby uniknąć b>ędu grubego 

ac 
sporządzaniu roztworu. 

5.2. Sporządzenie roztworu rozcieńczonego. 

Gdy istnieje już roztwór o dużej koncentracji kwasu H-BO^, 
wygodniej i szybciej jest uzyskać roztwór o konoentracji niższej 
przez jego rozcieńczenie wodą, nia sporządzać nowy roztwór cc 
poozątku. 

Boztwór wyjściowy scharakteryzowany Jest parametrami nQ, 

k , o , Y
w o« fioztwór powstający w wyniku rozcieńczenia: n., 

k1» ?w1* 7w1* Z uwag1 n a bardzo niewielkie stężenia kwasu bo¬ 
rowego w roztworze możemy przyjąć następujące rozumowanie. Ob-
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liozymy ilość wody potrzebną do dolania do roztworu wyjściowego, 
aby \izyskac roztwór o żądanym stężeniu n., jako: I 

" Y wo (34) 

Masa kwasu EJ30., w roztworze wyjśoiowym wg definicji (18) vry-> 
nosi 

mae wo 
ożyli 

mao = o wo 

(35) 

(36) 

Ta sama masa w roztworze rozcieńczonym wyraża sią jako: 

mao - k1 Yw1 (37) 

Znaleziona z równań (36), (37) objętość V . roztworu rozcień¬ 
czonego jest równa: 

rw1 
0 ?WO WO (38) 

Objątość £N wody potrzebnej do dolania do roztworu o konoen-
tracji kQ w celu uzyskania roztworu o koncentraoji k1 wyno¬ 
si wiąoi 

AV aq wo K1 ?w1 wo * n, - 1 ) (39) 
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Okręćliny teraz b2ąd koncentracji k. otrzymanego roztwo-
ru. Koncentracja k., wg równania (39/ wynosi: 

wo aq 
(40) 

Wariancja ó (k.) obliczona przy założeniu 
równa: 

= 0 jest 

V aq 

wo Pw1 

62(AV 
a 

(41) 

oo po prostych przekształceniach daje odchylenie standardowe 
konoentraojl roztworu rozcieńozonego: 

(42) 

Odohylenia standardowe objątośoi 6^wo) i ''^^aa^ s ą (*ane 

wzorem (16). Odohylenie standardowe konoentracji roztworu wyj¬ 
ściowego <j(kQ) jest określone przez równanie (33), jeżeli był 



to roztwór podstawowy, albo wg powyżej otrzymanego równania (4?J, 
jeżeli był to roztwór już rozoieńezony z podstawowego* 

5.3. Informacje uzupełniające. 

Częstym przypadkiem jest potrzeba znalezienia koncentracji 
k roztworu JL,BCU przy założeniu określonej wartości vl w. 
Otrzymać ją można z równań (24) +• (26): 

vlw k = 
1623496 o [g/cm-1] 

- 0,003013 (43) 

(przy v = 220000 cm/s). Niedogodnością jest potrzeba wstawie¬ 
nia wartośoi gęstości a roztworu H.,BCL o nieznanej wcześ¬ 
niej koncentraoji k. Na szozęśoie funkcja cv = ?w(kJ słabo 
zależy od k. Gąstośoi p roztworów H-BO- są podane w Tabe¬ 
li 3. Widać, że w pierwszym przybliżeniu można przyjąć p„ « 
s: 1 g/aa? i uściślić obliczenie w drugim kroku, znając już 
zgrubnie wartość k. 
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Gcato.óć wciy cr. 
lL j -kocż i f ra . 1 S " 4 ) . 

w funkcji temperatury (Poradnik 

t 
[°C] 

0 
1 
2 

4 

6 
7 
7,5 
8 
a,5 
9 
9,5 
10 
10,5 
11 
11,5 
12 
12,5 
13 
13,5 
U 
14,5 
15 
15,5 

9aq 
U/c::3] 

O,S99 841 
O,S3'5 900 

941 
535 
973 
9Ó5 
541 
902 
877 
ii 49 
817 
781 
742 
700 
654 
605 
553 
498 
439 
377 
312 
244 
173 
099 

0,999 023 

t 
[°c] 
16 
16,5 
17 
17,5 
18 
18,5 
19 
19,5 
20 
20,5 
21 
21,5 
22 
22,5 
23 
23,5 
24 
24,5 
25 
25,5 
26 
26,5 
27 
28 
29 
30 

?aq 
[g/om3] 

0,996 343 
860 
744 
686 
595 
501 
405 
305 

0,998 203 
0,998 099 
0,997 992 

882 
770 
655 
538 
418 
296 
171 

0,997 044 
0,996 914 

783 
649 
512 

0,996 232 
0,995 944 
0,995 646 
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6. NASYCANIE MATRYCY SKALNEJ HOZTWOEEM 

6.1. Wymagania dotycząca procesu nasycania. 

Ze wzoru (i) można uzyskać zależność: 

z - d - (44) 

wprowadzając pojęcia porowatośol f! oraz nasycenia przez ciecz 

(45) 

(46) 

gdzie jest objętością zajętą przez roztwór nasycający, Vffi 
objętością zajętą przez matrycę skalną. 

Jeżeli S = 1 to roztwór nasycający wypełnia wszystkie 
mikropory, czyli 

( ,7) 

(43) 

i wówczas prawdziwym się staje wzór na gęstość pm matryoy ska¬ 
lnej: 
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?m = ow Vy - lm - mdi ' (49) 

gdzie p w jast gęstością roztworu nasycającego. Odchylenie 
standardowe d($>m) wynosi: 

(50) 
,1/2 9 -2 JŁ (V <£>zć < v ] 

przy czym odchylenia standardowe mas i objętości są znane z po¬ 
przednich etapów przygotowywania próbki. 

s
w ¥ 1f gdy część objętości naczynia pomiarowego nie zajęta 

przez matryoę skalną nie jest w całości wypełniona roztworem na¬ 
sycającym. Powodem tego może być powietrze w milcroporach matry¬ 
cy, jak również bąbelki powietrza na powierzchni naczynia pomia¬ 
rowego (roztwór nasycający żle zwilża pleksiglas). Aby uniknąć 
pozostającego w naozyniu pomiarowym powietrza stosuje się nasy¬ 
canie matrycy skalnej roztworem pod obniżonym ciśnieniem w spe¬ 
cjalnym urządzeniu próżniowym. 

6.2. Urządzenie próżniowe do nasypania matrycy skalnej. 

Schemat urządzenia pokazano na Rys. 3. Zasadniczymi ele¬ 
mentami urządzenia są: zbiornik roboozy /1/ mocowany do pokrywy 



/2/f oddzielony od niego zaworem /5/ zbiornik na roztwór nasta¬ 
jący /8/ oraz rotacyjna pompa próżniowa /Mi/ połączona przez za¬ 
wór /13/j zbiornik /12/ i zawór /6/ ze zbiornikiem roboozym, 

Wszystkie elementy urządzenia stykające aię z roztworem na¬ 
sycającym wykonano ze stali nierdzewnej, szkła i tworzyw sztuoz-
nyoh. 

6.3. Wasycanie matrycy skalnej w urządzeniu próżniowym. 

Przygotowanie urządzenia próżniowego do nasycania polega na 
napełnienie zbiornika /8/ oraz rurki łąoząoej /7/ właściwym roz-
tworem nasycającym, zamknięciu zaworu /5/» dokładnym wymyoiu wo¬ 
dą destylowaną 1 osuszeniu zbiornika roboozego /1/, pokrywy /2/ 
i fcpóćoów /2a/. 

Do tale przygotowanego urządzenia można przykręcić zbiornik 
roboczy /1/ ze znajdującym się w nim naczyniem pomiarowym zawie¬ 
rającym matrycą skalną* Naczynie pomiarowe jest bez korka 
w wieczku. Zawory /6/ i /13/ są otwarte. Po załączeniu rota¬ 
cyjnej pompy próżniowej rozpoczyna sią powolne odpompowywanie 
powietrza z csąści próżniowej urządzenia (od pompy /Mi/ aż dc 
zamkniętego zaworu /5/). 

Wykonane doćwiadozenia na różnyoh próbkaoh skalnyoh pozwo¬ 
liły ustalić optyaalne warunki odpompowywania. Ustalono, że ob¬ 
niżanie ciśnienia w zbiorniku roboczym /1/ na poozątku pompowa¬ 
nia powinno przebiegać powoli, oo zapobiega wydmuohiwaniu drob-
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12. ZBIORNIK! 

13. ZAWÓR ODCINA3ACY 

14. POMPA PRÓŻNIOWA 
ROTACYONA 

Bys.3. Schemat urządzenia do próżniowego nasycania próbek skal' 
nyoh roztworem* 
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10. RURKA 00P0WIETRZA3ĄCA 

RURKA 00 WLEWANIA 
ROZTWORU 

6. ZAWÓR ODCINAJĄCY 

3. ŚRUBY MOCUJĄCE 
ZBIORNIK ROBOCZY 

8. ZBIORNIK 
NA ROZTWÓR 
NASYCAJĄCY 

X 5* ZAWÓR ODCINAJĄCY 

2. POKRYWA ZBIORNIKA 

4. USZCZELKA 1. ZBIORNIK ROBOCZY 

15. NACZYNIE 
Z PRÓBKĄ 
SKALNĄ 

jBys.3* o.d. 
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nycb oaąstek matrycy z naczynia pomiarowego. Dayskuje slą to 
prze* otwarcie zaworów /6/ i /13/ przed załącz&uiem pompy. 
Stwierdzono również, że korzystniejsze Jest pompowanie etapami 
aniżeli jednorazowe, nawet jeśli ciśnienie końoowe pciapawania 
jednorazowego było niższe ofi końcowego ciśnienia przy pompowaniu 
etapowym. Optymalne jest pompowanie trzykrotne, każdorazowo do 
ciśnienia (2*6)x1Q~2 Tr z. przerwami po ok. 6+12 h. 

Po ostatnim pompowania następuje nasycanie matrycy skalnej. 
Odbywa się to następująco: po osiągnięciu wymaganego ciśnienia 
zamyka się zawór /6/ i otwiera zawór /5/. Eoztwór nasycający 
wypełnia całą objętość zbiornika roboczego /1/ nasycając równo¬ 
cześnie matryoe. skalną w naczyniu pomiarowym. Gdy poziom roz¬ 
tworu w zbiorniku /8/ ustali sią, co oznacza koniec napełniania 
zbiornika /1/, odkręca sią zbiornik roboozy od pokrywy /2/ a na¬ 
stępnie wyjmuje naozyaie pomiarowe z nasyconą matrycą skalną. 
Po sakręcaniti korka w wieczku aacRynia pomiarowego, umyciu na-
csynia w wodzie destylowanej i dokładnym osuszeniu go bibułą, 
próbka jest przygotowana do ważenia i pomiarów. 



7. SZCZEGÓŁOWA PROCEDURA PRZYGOTOWANIA PRÓBKI 

7.1. Przygotowanie czystej matrycy skalnej. 

Rozdrobnioną matrycą skalną należy wysuszyć. Jako nacayń 
do suszenia matrycy używa sią szklanych, zamykanych hermetyoznie 
pojemników (np. słoi "twist-off" o pojemności ok, 1 1). Dokład¬ 
nie wymyte i wysuszone naczynie należy napełnić skałą co najwy¬ 
żej do ok. 1/3 wysokości. Otwarte naczynie włożyć do suszarki, 
której termoregulator należy nastawić na temperaturą t = 110 °C. 
Matrycą należy suszyć aż do stanu zaohowania stałej wagi. Prak¬ 
tycznie dla niezawilgoconej szczególnie porcji skały wystarcza 
suszenie przez jedną dobą. Potem wyjąć naczynie i od razu 
szczelnie zamknąć. Pozostawić do ostygniącia do temperatury 
t = 20 °C. 

7.2. Napełnianie naczynia pomiarowego rozdrobnioną matry-
cą skalną. 

7.2.1. Przygotowanie naczynia pomiarowego do napełnienia. 

Jeżeli naczynie było już używane do pomiarów należy je sta¬ 
rannie oczyścić według niżej podanego schematu. 
1. Wyrzuoić zawartość naczynia. 
2. Przepłukać naczynie i wieczko wodą w celu zmycia pozostałości 
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próbki. 
3. Wykręoić korek z wieozka. 
4. Wytrzeć pastą uszczelniającą z brzegu naozynia, wieozka i 

korka. 
5. Dokładnie wymyć naczynie, wieozko i korek pod bieżąoą wodą. 
6. Przepłukać naczynie, wieozko i korek wodą destylowaną. 
7. Wytrzeć ozystym papierowym ręcznikiem łącznie z otworami na 

wkręty mocująos wieozko i otworem na korek i pozostawić do 
wyschnięcia i uzyskania temperatury t = 20 °C. 

7.2.2. Napełnianie naczynia pomiarowego. 

Uwaga; temperatura pomieszczenia powinna wynosić t = 20 °C. 

Należy prowadzić dokładną dokumentację każdej napełnianej 
próbki wg wzoru pokazanego na Hys.4. Ważne jest zwłaszoza zano¬ 
towanie nazwy użytego naozynia pomiarowego, gdyż określa ona 
jednoznacznie dokładne wartości rozmiarów R,, H1 naczynia 
(ożyli równocześnie próbki) oraz ich odchylenia standardowe. 

A. Napełnianie przy użyciu wagi elektronicznej o noś¬ 
ności 4240 g. 

1. Co najmniej pół godziny przed ważeniem załąozyć wagę. 
2. Na talerzu wagi położyć puste kompletne naozynie pomiarowe 

(tj. z wieczkiem, w które wkręcony jest korek, oraz z alumi¬ 
niowymi wkrętami). Zanotować wskazanie wagi jako masę naczy¬ 
nia my (obserwować wBkazania wagi przez kilkanaście sekund). 



Dokumentaoja przygotowania próbkii 
udrlały masowe składników. 

Nazwa próbki 
Nazwa matryoy skalnej 
Nazira naozynla 

Data 

I. 1'aey zważone: 

1. PUBte naczynie kompletne 
2. Matryca skalna 
3. Matryca skalna + uezozelnlenle 
4> Naozynie+ matryoa skalna + useozelnlenle 

'II. Kasy wyliczone: 

8 
8 
8 
8 

p) ~ "o 

"i. Masa uscozelnienia 

Uwaga: przeoletnie ok. 0,08 g. 

2. Bóżnica 
(«„ + »p) • »v - »a 

Uwaga: nie powinna prsekraozad 0,02 g. 

III. Matryca skalna nasyoona rottworem 

1. Stąsenle roztworu n • i • Synbol roztworu . 

2. Masa zważona uszoeelnlonego naozynia % aatrjOQ skalnn 
1 roztworem H.BO, 

- prsed poalarami: data m' • ______ 
- po pomiaraoh: dat* m " » ______ 

8 

8 

Bys.4. Wzorzec formularza dokumentacji przygotowania próbki 
skalne i. 
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3. Uacisnąć klawisz "TABS". Wówozas wartość m zostanie wpi¬ 
sana do pamięci wagi jako obowiązująca tara. 

4. Zdjąć naozynie z wagi pozostawiano na niej jedynie aluminio¬ 
we wkręty. 

5. Naozynie napełnić wysuszoną matryoą skalną. Przykryć wiecz¬ 
kiem (z wkręoonym korkiem) i moono je dociskając wytrząsać na 
stoliku wibracyjnym przez kilkanasoie sekund przy ustawieniu 
amplitudy drgań na maksimum (w prawym skrajnym położeniu). 
Po zdjęoiu dosypać matrycy do pełna i powtórzyć operaoję wy¬ 
trząsania. Zabieg ten powtarzać aż do dokładnego napełnienia 
naczynia. 
Uwaga; obserwować zaohowanie matryoy na stoliku wibraoyjnym, 
uważać aby jej nie rozfrakojonować I 

6. Strzykawką z igłą wydmuohać ziarenka matryoy z otworów na 
wkręty. 

7. Napełnione i przykryte wieozkiem naozynie postawić na talerz 
wagi (na którym leżą już aluminiowe wkręty). Zanotować wska¬ 
zanie wagi jako masę matryoy skalnej m . 

8. Uszczelnić naozynie. W tym oelu zdjąć naozynie z wagi i o-
strożnie zdjąć wieczko. Na konieo śrubokręta wycisnąć z tub¬ 
ki odrobinę pasty silikonowej, którą ostrożnie nałożyć na 
brzeg naczynia bliżej strony zewnętrznej. Powtarzać aż do 
nałożenia pasty na oały brzeg naozynla. Nałożyć wieczko, do¬ 
es i snąć. Wyciśniętą pastę zebrać 1 włożyć z powrotem do tub¬ 
ki. Przykręoló wieozko do naczynia. Odkręcić korek i na je¬ 
go kołnierzyk nałożyć odrobinę pasty. 

9. Położyć naozynie łąoznie z korkiem na talerzu wagi, której 



wskazanie podaje łączną masą matrycy mm i użytej pasty u-
szozelniającej m . Zanotować Jako (mm + m }. 

10. Zdjąć naozynie wraz z korkiem i nacisnąć klawisz nTABE". 
Następuje wpisanie tary równej zero. 

11. Ponownie położyć naozynie wraz z korkiem na talerzu wagi. 
Wartość wyświetlona wskazuje łączną masę uszczelnionego na¬ 
czynia i matrycy skalnej. Zanotować ją jako m^. 

12. Wykonać obliczenia kontrolne wg formularza (por. Rys.4): 
a/ sprawdzić, ile wynosi masa m użytej do uszczelnienia 

pasty (powinno być ok. 60 + 80 mg): 

V - mm 
b/ sprawdzić, czy zaohodzi równość: 

Jeśli oba warunki są spełnione, oznacza to, że nie został po¬ 
pełniony błąd podozas napełniania 1 ważenia i wagę można wyłą-
ozyć. 

B. Napełnianie przy użyciu wagi analltyoznej o nośnośoi 
100 g oraz laborytoryjnej wagi szalkowej o nośnośoi 5 kg 

Oznaczmy: b1 - waga analityozna, 
b2 - laboratoryjna waga szalkowa. 

1. Wytarować wagę b2. 
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2. Na talerzu wagi położyć puste kompletne naczynie pomiarowe 
(tj. z wieozkiem, w które wkręoony jest korek, oraz z alumi¬ 
niowymi wkrętami). Zanotować wskazanie vagi jako masę naczy¬ 
nia my. 

3. Włąozyć wagę b1. 
4. Napełnić naczynie pomiarowe wysuszoną matrycą skalną ważąo ją 

porcjami na wadze b1: 
- Wytarować naczyńko wagowe, w którym będzie się odważać mat¬ 
rycę. 

- Bo naczyńka wagowego nasypać poroję matrycy i zważyć. Za¬ 
pisać masę naważki jako masę oząstkową m

m^' 

- Naważkę bardzo uważnie przesypać do naczynia pomiarowego, 
aby nic nie rozsypać i aby nie pozostawić osadu w naczyniu. 

- Zważyć i przesypać do naozynia pomiarowego następną porcję 
matrycy skalnej. Czynnośoi te powtarzać aż do napełnienia 
naozynia pomiarowego (w naozynku wagowym może pozostać 
część naważki nie mieszcząca się w naozyniu pomiarowym). 

- Przykryć naczynie wieozkiem (z wkręconym korkiem) i mocne 
je dooiskająo wytrząsać na stoliku wibracyjnym przez kilka-
naśoie sekund przy ustawieniu amplitudy drgań na naksimura 
(w prawym skrajnym położeniu). Fo zdjęciu dosypać matryoy 
do pełna i powtórzyć operaoję wytrząsania. Zabieg ten 
powtarzać aż do dokładnego napełnienia naozynia. 
Uwaga; obserwować zaohowanie matryoy na stoliku wibracyj¬ 
nym, uważać aby jej nie rozfrakojonować. 

- Zważyć pozostałą z ostatniej naważki cząćć matrycy, która 
nie zmieściła się w naczyniu pomiarowym. Zapisać jako m . 
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- Wyliczyć masę matrycy skalnej: 

"mi 

gdzie U Jest liczbą naważek. Na formularzu podać I => N+1. 
5. Uszczelnić naczynie. W tym celu zdjąć naczynie z wagi i o-

strożnie zdjąć wieczko. Na koniec śrubokręta wycisnąć z tub¬ 
ki odrobinę uszozelniającej pasty silikonowej, którą ostroż¬ 
nie nałożyć na brzeg naczynia bliżej strony zewnętrznej. Po¬ 
wtarzać aż do nałożenia pasty na cały brzeg naczynia. Nało¬ 
żyć wieczko, docisnąć. Wyoiśniętą pastę zebrać i włożyć z 
powrotem do tubki. Odkręcić korek i na jego kołnierzyk nało¬ 
żyć odiobinę pasty. 

6. Zważyć na wadze b2 uszczelnione naczynie z matrycą łącznie 
z korkiem. Jest to masa m^. 

7.3. Przygotowanie roztworu kwasu borowego H^BO,. 

Roztwór o żądanym stężeniu n można otrzymać sporządzając 
albo tzw. roztwór podstawowy (przez rozpuszczenie kwasu łUBOo 
w wodzie), albo roztwór rozoieńozony (z roztworu o wyższym stę¬ 
żeniu). 

Wszystkie operacje należy przeprowadzać w temperaturze t = 
= 20 °C, dla której wyskalowane są naczynia miarowe. 
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7.3.1. Sporządzenie roztworu podstawowego. 

1. Przygotowanie naozynia na roztwór: 
- Użyć całkowicie suchego, ozystego kanistra plastikowego, 

oznaczonego "Ha roztwory H^BO,". 
Uwaga: ze wzglądu na pozostawanie w kanistrze resztek wody 
z płukania musi on być wymyty odpowiednio woześnie. 

2. Odmierzenie wody destylowanej: 
- Przyjąć orientaoyjnie objętość V wody do sporządzenia 
roztworu (zwykle ok. 10 000 cnr). 

- Ustalić objętość wstępną wody równą ok. 90 * objętośoi V„„ 
aq 

(wygodnie przyjąć pełne tysiące cnr). 
- Odmierzyć do kanistra tę wstępną ilość wody. Wodę wlewać 

ostrożnie przez lejek w celu uniknięcia rozohlapania . Do 
odmierzania użyć oznakowanej wykalibrowanej zlewki miarowej 
V1 = 1500 om3. Przy ustalaniu poziomu wody wg kreski mia¬ rowej uzyskuje się odchylenie standardowe <S\Vj) = o"1 = 
= 2 cm . Zanotować każdą kolejną porcję V,, = 1500 cm , 
a na końcu liczbę poroji 1^ oraz wartość o^. Do uzupeł¬ 
nienia objętości mniejszej od V. użyć menzurki V~ = 
= 250 om . Odohylenie standardowe o"(vp) = OV> = 0,5 cm . 
Zanotować każdą porcję V 2 i = 250 om3 oraz liczbę porcji 
J i wartość 0%,. Sprawdzić i odnotować sumę 

I J 
3 i.1 1 ł i=1 

46 



Uwaga 1 V razie jakiohkolwiek wątpliwości co do liczby porcji 
I lub J lub ewentualnego rozohlapania odmierzonej wody 

caią operację należy bezwarunkowo powtórzyć używając nastę¬ 
pnego czystego, suohego kanistra. 

3. Oszacowanie masy potrzebnego kwasu fUBO, oz.d.a 
W tym celu należy na p 
i zadanej konoentraoji 

- W tym celu należy na podstawie założonej objętości wody V 

wyllozyć wg wzoru (31J masę 

ae 1 - k "aq aq 

Do oszacowania można przyjąć p__ » 1 g/cm . 
4. Odważenie masy m kwasu H^BO^ ( Ze względu na wygodę pracy 

nie musi ona być dokładnie równa n a 0 ) . 
4a/ Przy użyoiu wagi elektronioznej: 

- Przygotować wagę do praoy (30-minutowy ozas wygrzewania, 
zerowania). 

- Przygotować ozystą suohą zlewkę ~500 car. 
- Ustawić zlewkę na wadze i wprowadzić do pamięoi tarę. 
- Zdjąć zlewkę i nasypać do niej kwas H,BO_ oz.d.a. (rozdra¬ 
bnia jąo przedtem ewentualne zbrylenia). 

- Ustawić zlewkę z kwasem ponownie na wadze, odozytać wska¬ 
zanie i na tej podstawie ocenić, ile kwasu należy dosypać 
w celu uzyskania m

ao °* % o * 
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- Zdjąć zlewkę i dosypać kwasu. , 
(; 

- Ustawić zlewką z kwasem znów na wadze, odczytać wskazanie; •>> 
dalsze drobne uzupełnienie ilośoi kwasu (wygodnie jest, a- "' 

by m > m ) można przeprowadzić nie zdejmując zlewki 
8C SC 

z wagi; należy tylko uważać, aby nie nasypać kwasu na po-
wierzohnię talerza wagi poza zlewką. 

- Zanotować masę kwasu H..BO,: m . 
lib/ Przy użyciu wagi analitycznej 100 g: 

- Przygotować naozynie na kwas H,B0, - czystą suchą zlewkę 
A, 500 cm^. 

- Przygotować wagę do praoy; w szczególności zwróoić uwagę, 
aby naczyńko wagowe było czyste, suche i gładkie. 

- Ustawić tarę naozynka wagowego. 
- Zdjąć naczyńko wagowe i nasypać do niego porcję kwasu 
H,B0, cz.d.a. (rozdrabniając przedtem ewentualne zbryle¬ 
nia). 

- Ustawić naczyńko wagowe z kwasem na wadze, zważyć masę 
porcji, zanotować jej masę m.. 

- Zesypać zważoną poroję do przygotowanej zlewki zwraoająo 
uwagę, aby na naozynku wagowym nie pozostały resztki kwasu 
(ewentualne pozostałości strząsnąć do zlewki przez delika¬ 
tne opukiwanie naozynka). 

- Powtórzyć prooedurę odważania kolejnych porcji notując 
każdorazowo masą m., aż do osiągnięcia łącznej masy m « 

- Zanotować liozbę ważeń I oraz masę sumaryczną: 
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mao 3 £ | mJ 

5. Ustalenie dokładnej objętośoi V wody. 
- Znając dokładną masę m wyznaczyć 7 ze wzoru (32): 

gęstość wody Caq(20 °c) = 0,998 203 g/om3. 
Wyliczyć i lość wody V potrzebną do uzupełnienia do obją-

tośoi V_„: 

7 - V aq s 

^gdzie V jest objętością obliczoną powyżej, a Vg jest 
objętością wody odmierzonej do kanistra w punkcie 2.). 
Odmierzyć (np. do zlewki ~1500 om-3) objętość Vr wody 
przy pomocy menzurki V„ = 250 cm3; podobnie jak w punk¬ 
cie 2. zanotować każdą kolejną poroję V 2 i = 250 om3, liaz-
bę K poroji oraz ostatnią poroję uzupełniającą V, 
(v3 < v2). 
Sprawdzić, ozy 
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Sprawdzić, czy objętość V wyliczona z wzoru (32) Jest 
równa odmierzonej: 1 
(vB + vr) Z] E 

gdzie I2 a J + K. 
-Zapisać V1if I1, ^; V2±, I2, c$2; V3, o"3 (odchyle¬ 
nia standardowe d jak w punkcie 2.). 

6. Wsypanie masy m kwasu H^BO- do wody i uzupełnienie ilo¬ 
ści wody: 
- W otworze kanistra z odmierzoną w punkcie 2. objętośoią V 
wody umieśoić czysty, suchy lejek. 

- Ostrożnie wsypywać odważony kwas H^BO^ ze zlewki, wspomaga¬ 
jąc delikatnym opukiwaniem lejka i ewentualnie popychaniem 
szklaną bagietką. 

- Do zlewki z osadem resztek kwasu wlać ozęść wody przygoto¬ 
wanej do uzupełnienia 7 , opłukać śoianki zlewki (i wy¬ 
płukać w niej bagietkę, jeżeli była używana), a następnie 
zlać tę wodę do kanistra przepłukująo ostrożnie wewnętrzną 
powierzchnię lejka z resztek kwasu. 

- Do zlewki nalać następną porcję (lub całą resztę) wody 
przeznaozonej do uzupełnienia i podobnie jak uprzednio wle-
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wając wodą do kanistra opłukać ścianki zlewki i lejka. 
- Ewentualną pozostałość wody do uzupełnienia objętości wlać 
do kanistra (nadal przez tea sam lejek), otrząsnąć wodę z 
lejka do kanistra. 

7. Rozpuszczanie kwasu: 
- Zakręcić dokładnie kanister i silnie wstrząsać kilkakrotnie 
w celu ułatwienia rozpuszosania. 

- Pozostawić zamknięty kanister na ok. 24 godziny, przy czym 
co kilka godzin należy nim wstrząsać. 

- Po 24 godzinaoh sprawdzić, czy w roztworze w kanistrze nie 
pozostały nie rozpuszczone resztki kwasu H-jBO, (co może 
zdarzyć się przy stężeniaoh n a* 3* lub większych); w ra¬ 
zie potrzeby kontynuować rozpuszczanie jeszoze przez kilka 
godzin. 

8. Wykonanie czynnośoi końoowyoh wg instrukcji w par. 7.3.3. 

7.3.2. Sporz§dzenie_roztworu_rozgieńczonego. 

1. Przygotowanie naczyń na roztwór: 
- Naczynia powinny być dokładnie wysuszone. 
- W zależności od ilości roztworu do przygotowania użyć zle¬ 
wek 1500 cnr lub plastikowych wiaderek z pokrywą przezna¬ 
czonych do sporządzania roztworów. 

2. Ustalenie danych wstępnyoh: 
- Przyjąć objętość V roztworu wyjściowego. 
- Zanotować parametry roztworu wyjściowego: stężenie n [#], o 
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gęstość owo, objętość VWQ. 
- Zanotować parametry roztworu rozoieńczonego wg zadanego 
stężenia : stężenie n. [$], gęstość p w 1 • 

Uwaga: gęstości roztworu j w przyjmuje się wg Tabeli 3, 
str. 32. 

3. Obliczenie objętości AV wody do dolania do roztworu wyjś-
oiowego: 
- z wzoru (39): 

V wo 

4. Odmierzenie objętośoi 7 W Q roztworu wyjściowego: 
- W przypadku VWQ > 1500 om-' użyć do odmierzania oznakowa¬ 
nej wykalibrowanej zlewki miarowej 7. = 1500 cm . Przy u-
staleniu poziomu wody wg kreski miarowej uzyskuje się od¬ 
chylenie standardowe o(V^) = ô  = 2 om^. Zanotować każdą 
kolejną porcję V ^ = 1500 om , a na końou liczbę porcji 
I. oraz wartość 6.. 

- Do odmierzenia objętośoi mniejszyoh od V1 użyć menzurki 
250 cm (odohylenie standardowe <5(V2) = ov = 2) = ov 

= 0,5 cmJ/. Zanotować każdą poroję T 2 i = 250 cm , liczbą 
porcji Ig, ostatnią poroją uzupełniającą V, (7, < Yg) 
oraz odchylenia standardowe tfg <= o"3 = 0,5 cm . 

- Sprawdzić, czy 
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Uwaga; W razie wątpliwości oo do liczby porcji (i,, lub Ig) f. 
lub ewentualnego rozohlapania odmierzonej oieczy należy ?' 
powtórzyć całą operaoję ze względu na konieczność zachowa¬ 
nia wysokiej precyzji. 

- Przykryć naczynie z odmierzoną ilośoią V roztworu wyj¬ 
ściowego. 

4. Odmierzenie objętośoi AV wody destylowanej do dolania do 
roztworu wyjściowego: 
- Wodą destylowaną odmierzyć do innego naczynia, niż uprzed¬ 
nio roztwór wyjściowy (w celu uniknięcia nieodwracalnej 
pomyłki). 

- Objętość iv odmierzyć wg procedury podanej powyżej w 
p.4. dla objętości Vwt). 

5. Rozcieńczenie roztworu: 
- Przygotowane ilości roztworu wyjśoiowego V i wody des¬ 

tylowanej AV zmieszać razem (nie jest istotne, którą 
aq 

ciecz do której wlewać). 
6. Wykonanie czynności końcowych wg instrukoji w par. 7.3.3. 

7.3.3. Zakończenie przygotowania roztworu nasycającego. 

1. Sprawdzenie gęstości roztworu: 
Porównanie zmierzonej gęstości roztworu ż danymi tablioowymi 
(Tabela 3) pozwala stwierdzić, czy nie popełniono błędu pod¬ 
czas jego sporządzania. W oelu dokładnego zmierzenia gęstoś¬ 
ci należy: 
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- Przepłukać sporządzonym roztworem menzurkę 250 om (roztwór 
użyty do płukania zlaó potem do osobnego naczynia). . 

• J 

- Nalać do menzurki ok. 250 cnr roztworu. 
- Zmierzyć gęstość roztworu gęstośoiomierzem o zakresie 

0*000 + 1,010) g/om-5; odczytu dokonać z dokładnośoią ok. 
1/3 najmniejszej działki, t j . ok. 0,0003 g/om3; zanotować 
?w kontrolne' 

Uwaga: gęstość tablioowa dana jest z dokładnośoią 0,0001-^j-, 
omJ 

błąd gęstości z powyższego pomiaru może wynieść °(cm) 5> 

>0,0005 g/cm ze względu na dokładność działania gęstoś-
oiomlerza. 

2. Przechowywanie roztworu: 
- Przygotować ozyste naozynia szklane zamykane korkiem szli¬ 

fowanym . 
- Przepłukać naozynia kolejno małą ilośoią sporządzonego roz¬ 
tworu. 

- Cieoz po płukaniu zlać do osobnego naozynia, zamknąć je 
szczelnie i opisać: "H,B0,, n *, do płukania". 

- Sporządzony roztwór poprselewać do naczyń do pełna - w ce¬ 
lu ograniczenia parowania i pozamykać je szczelnie. 

- Opisać naozynia: "H^BO,, n *, symbol roztworu". 
- Jeżeli sporządzony był roztwór podstawowy w kanistrze zwró¬ 
cić szczególną uwagą na jego wypłukanie: przepłukać kanis¬ 
ter kilkakrotnie wodą destylowaną i pozostawić otwarty; po 
zupełnym wysohnięoiu zamknąć. 



7,li. Nasycanie próbek skalnych w urządzeniu próżniowym. 

Rysunek urządzenia wraz z krótkim opisem znajduje się w 
par. 6. Poniżej podano szczegółowy opis wszystkich kolejnyoh 
czynności przy nasycaniu matryoy skalnej roztworem. 
1. Przygotowanie urządzenia do praoy: 

-Włączyć do sieci próżniomierz /11/ - konieczne jest nagrze¬ 
wanie przez ok. 10 min. 

- Napełnić zbiornik /8/ odpowiednim roztworem. W przypadku 
wymiany roztworu nasyoająoego konieozne jest przepłukanie 
zbiornika /8/, rurki /?/ i zaworu /5/ wodą destylowaną, a 
następnie nowym roztworem. Należy zwrócić uwagę na dokład¬ 
ne napełnienie rurki /?/ łąoząoej zbiornik /8/ ze zbiorni¬ 
kiem roboozym /1/. W tym oelu należy odłąozyó zbiornik /1/ 
od pokrywy /2/ odkręcając śruby mooująoe /3/, następnie o-
tworzyć zawór /5/ i poczekać, aż roztwór wypłynie z króćca 
/2a/. Wówczas można zawór zakręcić. Opisane wyżej ozyn-
nośoi nie są potrzebne, gdy zbiornik /8/ i rurka /?/ były 
napełnione wcześniej do poprzednich nasyoań tym samym roz¬ 
tworem. W tym przypadku należy tylko uzupełnić poziom roz¬ 
tworu w zbiorniku /8/. 

- Dokładnie osuszyć ozęść próżniową urządzenia. Zapobiega to 
zawilgooeniu pompy próżniowej. W tym oelu należy przy po¬ 
mocy higroskopijnego papieru oraz przedmuchiwania gumową 
gruszką z wężykiem osuszyć dokładnie króćoe /2a/, powierz¬ 
chnię pokrywy /2/ oraz zbiornik /1/. Do dokładnego osusze¬ 
nia zaworu /6/ konieozne jest odkręcenie rurki łąoząoej ten 
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zawór z dalszą ozęścią próżniową urządzenia. 
2. Zakładanie naczynia pomiarowego do urządzenia] 

- Włożyć naozynie pomiarowe z matrycą skalną do właśoiwego 
(w zależnośoi od wielkości naczynia), osuszonego dokładnie 
zbiornika roboczego /1/. Naozynie pomiarowe powinno być 
bez korka w wieozku. 

- W odpowiednie zagłębienie na kołnierzu zbiornika /1/ nało¬ 
żyć uszozelkę /4/. 

- Przykręcić zbiornik /1/ do pokrywy /2/, Dobrze dokręcić 
śruby mocujące /3/» gdyż od tego zależy szozelność części 
próżniowej urządzenia, a zatem skuteczność odpompowywania 
powietrza. 

3. Odpompowywanie powietrza z próbki: 
- Otworzyć zawór /6/. 
- Załączyć próżniomierz /11/. 
- Sprawdzić, ozy zawór /13/ Jest zamknięty. 
- Załączyć pompę rotacyjną /14/. 
- Stopniowo otwierać zawór /13/ tak, aby pompowanie powietrza 

z objętości zbiornika /12/ i zbiornika roboczego /1/ odby¬ 
wało się powoli. Zapobiega to wydmuohiwaniu drobnych zia¬ 
renek matrycy skalnej z naczynia pomiarowego /15/« 

- Pierwsze pompowanie powinno trwać aż do ustalenia się ciś¬ 
nienia wskazywanego przez próżniomierz na poziomie ok. 
(4«-6)*10""2 Tr. Zwykle trwa to około 1*2 h. 

- Po ustaleniu się oiśnienia należy zamknąć zawór /13/, wyłą-
ozyć pompę rotacyjną /14/ i pozostawić próbkę pod obniżonym 
ciśnieniem na około 64-12 h. W tym ozasie następuje stop— 
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niowe usuwanie powietrza z mikroporów matrycy skalnej. 
- Drugie pompowanie przeprowadzić tak jak pierwsze aż do u-

zyskania stałego ciśnienia końcowego wynoszącego ok. (2+5) 
X1 0 Tr. Zwykle trwa ono około 1+2 h. Dalsze postępowa¬ 
nie jak wyżej. 

- Trzecie pompowanie wykonuje się tak jak drugie, a po jego 
zakończeniu można przystąpić do nasycania matrycy skalnej 
roztworem. 

Uwaga; W przypadku próbek o małej porowatości nasycanie moż¬ 
na przeprowadzić po drugim pompowaniu. 

4. Nasycanie matrycy skalnej roztworem: 
- Sprawdzić jeszcze raz poziom roztworu w zbiorniku /8/. 
- Zamknąć dokładnie zawór /6/. 
- Możliwie szybko otworzyć zawór /5/« Teraz rozpoczyna się 

nasycanie matrycy skalnej roztworem ze zbiornika /&/. 
- Zamknąć zawór /13/. 
- Wyłączyć pompę rotaoyjną /14/. 
- Wyłączyć próżniomierz /11/. 
- Sprawdzić, ozy poziom roztworu w zbiorniku /&/ nie opadł 

zbyt nisko. Gdy poziom roztworu w zbiorniku /&/ ustala się, 
co zwykle następuje po ok. 104-15 min., próbka jest nasyco &. 
i można przystąpić do wyjęcia naczynia pomiarowego. 

5. Wyjmowanie naozynia pomiarowego: 

- Odkręoić śruby /3/ podtrzymujące zbiornik /1/. Gdy zbior¬ 
nik oddzieli się od pokrywy /2/, zamknąć zawór /5/. 

- Wyjąć naczynie pomiarowe wkręoająo w otwór w pokrywie przy-
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gotowany uchwyt. Sprawdzić, czy na pokrywce naozynia lub 
w zagłębieniaoh otworu na korek nie ma ziaren skały. Jeśli 
są, należy je ostrożnie wprowadzić do naozynia pomiarowego. 

- Fo usunięoiu drobin ska lny oh. zamknąć szozelnie naczynie po¬ 
miarowe z próbką wkręaająo w otwór korek z pleksiglaau. 

- Zamknięte naczynie umyć w wodzie destylowanej i dokładnie 
osuszyć. 

- Zważyć naozynie pomiarowe z nasyconą matryoą skalną. Jest 
to masa m', którą należy wpisać do formularza dla danej 
próbki. 

Uwaga: Fo zakończeniu pomiarów .waży sią kontrolnie naozynie 
pomiarowe z zawartośoią (masa u") w celu wykrycia ewentu¬ 
alnego odparowania cieczy. 

6. Mycie i osuszanie urządzenia: 
- Wymyć wodą destylowaną i dokładnie osuszyć zbiornik roboczy 

/•\/, w którym była nasycana próbka. 
- Dokładnie osuszyć króćoe /Za/, pokrywą /2Ą tak jak to opi¬ 

sano w punkcie 1. 
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