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Mstorlały Krajowego Syapozjua a t . "Rozwój i zastosowanie acted
Izotopowych v tecanlee* zostały zestawione w sześciu Raportach
Instytutu Fizyki 1 Techniki Jadrowaj Akadeall Córniczo-flutniczeJ,
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1. Mrtody znaczników radioizotopowych v Inżynierii •atarlałowj oraz
w badanie proooaótr pra—yałowych /haport XMT 1%/Z/

2» Chemia 1 techniki radiacyjne /haport IftT

3* Metody analizy radioaetrycznej /łłaport ZMt 195/1/

4 . Metody jądrowe w geologi i i hydrogeologii /haport Dff 196/1/

5» Bowe nprafifwaiila aparaturowe /haport ХВТ 197Л/

6 . Produkcja radioizotopów 1 metody pomiarowe Raport ЛГ 19В/Х/

7. Metody pomiarowa /Raport OR 199/I/*

Materiały Syapesjm «ostały wyoVwH na podstawie oryginałów
тшТштшЛяш х хушяшяш eOwrteMPeeeejpofc fCeWS dnso6pova>

Komitet Organizacyjny Synposjva pragnie podzlfkowatf personelowi
Zakładu Graficznego Akademii aórniczo-autalczej» a v szczególności
j e j dyraktorovl mgr. •dwardowl Łeaartowl «a szybkie wydmlrowanla
Materiałów Sympozjom. Dziękujemy również panien Aanle «edzkiej
1 lwie Lsśnlak eras dr. l a ł , Tadeuszowi Kucowi s Instytutu Fizyki
i Techniki Jądrowej AJcadeall Odmlczo-autniczej za
Materiałów «o draka.
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The proceedings of the Polish Syaposlua on "Developaent and
application of isotoplc aathods in engineering and technology* «111
«pptar in tbt subsequent six Report* of the Institute of Nuclear
Physics sad Techniques of tht Aeadeay of alniag and Metallurgy la
Cracow.
They will Ъ* publl?>ed In the order of their presentation at tba
Syaposlua in the following croupst

1. Kathode of radlolsotope tracers Is materials technology end la
control of Industry prooesses /fteport Ш Т 194/1/

2* Cheadstry end radiation technique /fceport A9k/1/

3. Methods of radloMtric anelysle /Raport W T 195/1/

4. Nuclear methods in ecology and hydrogeolog; /Report П Г 196/1/

5. New work out of apparatus /fteport M I 197/1/

6. Radloisotopes production end aethods of neacnresent /fitport W T
19B/1/

7. Katbods of Bwasureaent /tteport Л И 199/1/.

The report* will contain original texts end figures as
presented by the authors.

The Organising Cossdttee would like to express their gratitude
to the staff of the Printing Office of the Academy of Ittnlng end
Metallurgy In particular to Mr* Edward Lenart Director of the Office
for their efficient perforaanoe. «e would elso like to thank Hiss
Anne. Redzka, Miss Ewa Letoiak and Dr Tadeusz Kuc for their cooperation
with the Coaaittee end preparation proceedings for printing.
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метал I Z O T O P * SRGDCOTSKA V BADAHXACH POCHODZENIA
I WIEKU WdD PODZIEMRCH V PCŁSCE

Jerzy Grabczak - Międzyresortowy Instytut Fizyki 1 Techniki Jądrowej
Akademia Górniczo-Hutnicza, Kraków

Andrzej Zuber - Instytut Fizyki Jądrowej, Kraków

Powstałe w Instytucie Fizyki i Techniki Jądrowej AGH w latach
siedendzieuiątych laboratorium izotopów środowiska [1»2»з] stanowiło
podstawę do podjęcia szeregu pracjzarówno o charakterze podstawowym)
jak i bezpośrednio utylitarnym. - Na bazie usług tego laboratorium
zostały zapoczątkowane w innych ośrodkach prace badawcze o charakterze
hydrogeologicznym p»-9] . W latach osiemdziesiątych prace usługowe
uległy rozszerzeniu, przy równoczesnym podjęciu prac podstawowych;zarów-
no teoretycznych;Jak i doświadczalnych)ukierunkowanych na dalszy rozwój
metod.

W ramach prac teoretycznych opracowano modele przydatne do
interpretacji pomiarów zmian czasowych znaczników radioizotopowych
/tryt, 8 5Kr i 3He powstały z ̂ H/, jak i Innych potencjalnych znaczników
środowiska /np. freony/. Modele te oparte są na znanym w inżynierii
chemicznej traktowaniu badanego systemu Jako obiektu identyfikacyjnego,
o parametrach reprezentujących system jako całość. Parametry te są
wielkościami szukanymi z danych znacznikowych i dostarczają Informacji
0 średnim czasie przepływu wody i o strukturze systemu £iO,1il .
Wykazano również, że metoda %е-'н jest obiecująco alternatywna dla
metody trybowej, gdyż maksimum Ł tzenia *He, pochodzące z trytu termo-
jądrowego, Jest w wodach podziemnych znacznie opóźnione w stosunku do
stężenia maksymalnego trytu, a więc daje przedłużone w czasie możliwo-
ści interpretacyjne p12j . Inne obiecujące metody to pomiary Kr
1 freonów, które teoretyczni* są alternatywne dla trytu.
Wstępne obserwacje terenowe wykazały jednak pewne ograniczenie, tych
znaczników fi3,1A"j .

Wykorzystując sezonowe zróżnicowanie składów izotopowych opadów
obszaru Polski opracowano nową metodę wyznaczania stosunków współczyn-
ników infiltracji potrzebnych do właściwego obliczania funkcji wejścia
dla metody trytowej. Wykazano również, że we współczesnych wodach
infiltracyjnych obszaru Polski ponad połowa wody pochodzi z infiltra-
cji letniej [i5»16J . Jest to istotne stwierdzenie, ponieważ niektórzy



specjaliści Izotopowi, Jak równi** niektórzy hydrogeologowi* propagują
poglądy o dominującym znaczeniu infiltracji zimowej.

V ostatnich latach ukazało się wiele prac teeretysasych doty-
czących ruchu zanieczyszczać w skałach szczelinowatych z slkroparowatą
matrycą, do której zanieczyszczenie dyfunduje 1 ulega opóźnieniu
w stosunku do czarni przepływu masy wody. V pracach tych rozpatrywano
zagadnienia wprost, tzn. prognozowania ruchu zanieczyszczeń dla znanych
parametrów i dla ciągłej iniekcji. V naszym zespole zwrócono uwagę na
rozwiązanie odwrotne w przypadka Iniekcji Impulsowej lub ciągłej,
mająca znaczeni* dla Interpretacji danych znacznikowych. Opracowano
prosty model równoległych szczelin o równej grubości szczeliny 1 równej
wzajemnej odległości szczelin p7,18j . Jednak, aby wyznaczyć parametry
ruchu wody, niezbędne jest niezależne wyznaczeni* parnych parametrów
ośrodka skalnego, co w niektórych przypadkach ogranicza przydatność
metod znacznikowych dla skał szczelinowatych.

W ramach prac teoretycznych wysunięto również ideę dotyczącą
interpretacji danych znacznikowych w systemach o zmiennym, wydatku
przepływu £i9,20j . Ze względu na brak niezbędnych danych, to podejście
ni* będzie, miało przypuszczalni* zastosowania tt Interpretacji zna-
czników w wodach podziemnych. Może jednak być przydatne w lanych dzie-
dzinach np* w zastosowaniu znaczników w identyfikacji obiektów przemy-
słowych.

V ramach podstawowych prac doświadczalnych rozpoczęto opracowa-
;.ie klasyfikacji izotopowej wód podziemnych występujących w Polsce [21J.
Klasyfikacja ta oparta jest na odnoszeniu składów Izotopowych wód dane-
go rejonu do składu izotopowego wód współcześnie infiltrujących i na
wykorzystaniu znanej przeszłości klimatycznej obszaru Polski.
V przypadku wód, których składy izotopowa ni* uległy zasadniczym « I w w
w wyniku przemian izotopowych zachodzących w wysokich temperaturach,
można ocenić okres klimatyczny; w którym wody te były rasfTarte.
Pomocniczymi metodami są oznaczenia trytu i C. Z wód Infiltracyjnych
można więc rozpoznać wody współczesne /obecność trytu/, pozostał* wody
holocenakic/brak trytu, obecność 1*C/, wody gl
cjaln* i wody przadczwartorxadow*. Rys. 1 przedstawia przykłady chara-
kterystycznych składów Izotopowych stwierdzonych dotychczas na obszarze
Polski, «ody glacjala*, jako zasilane w klimacie chłodniejszym od klima-
tu obecnagojmają składy Izotopowa bardziej ujemne od wód zasilanych
obecni*. Jetali wody t* zawierają 1*C,to pochodzą OD* Z końcowych
stadiów ostatniego glaejału. Brak 1 4 C ni* pozwala sa bliższą identyfika-
cję wiekową wód glacjalnych. Jako następny przykład można podać wody
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interglacjalne, które mają akład izotopowy taki,jak wody obecnie infil-
trujące /a więc ten aa* klimat/, ale nie zawierają 1 C. wody aające
składy izotopowe znacznie taniej ujemne niż wody współczesne są wodami
najprawdopodobniej zasllanyui w klimacie znacznie cieplejszy» od klima-
tu obecnego, a więc są wodami przedczwartorzędowymi. Inne wody pokazane
na rys.1 nie będą tu omawiane z braku miejsca. Pewne uwagi odnośnie Ich
pochodzenia można znaleźć poniżej.

Prace utylitarne mają bardzo zróżnicowany charakter i do tej po-
ry tylko częściowo zostały opublikowane. Największa uwoga skierowana
była na oznaczanie pochodzenia wody w kopalniach soli. Ciągłe obserwe-
cje prowadzone były w ubiegłej pięciolatce w kopalniach soli w Wapnie
i Wieliczce \żżj . Cbecnie obserwacje takie prowadzone są w Kłodawie,
Inowrocławiu i Wieliczce |~23,24J • Rys.2 przedstawia zmiany składu
chemicznego i izotopowego wód syngenetycznych i Infiltracyjnych zacho-
dzące w kopalniach soli w wyeadach solnych i~2AJ * Każdy nowy rezultat
analizy umieszczony na rysunku typu 1 1 2 pozwala określić pochodzenie
wody, a zatem stwierdzić,czy stanowi ono zagrożenie dla kopalni.

Bardzo obszerną i ważną dziedziną zastosować metod izotopowych
jest określanie pochodzenia wód mineralnych, co ma zasadnicze znaczenie
dla ich właściwej eksploatacji i oceny zagrożeń od zanieczyszczeń
antropogenicznych. W wielu przypadkach metody izotopowe potwierdziły
wcześniejsze hipotezy, w innych wykluczyły niektóre z hipotez, a w je-
szcze Innych dostarczyły zupełnie nowych danych, niezwykle istotnych,
chociaż nie pozbawionych pewnych kontrowersji interpretacyjnych
w zestawieniu z dotychczasowymi poglądami odnośnie pochodzenia niektó-
rych składników chemicznych badanych wód. Oprócz wzięcia udziału
we wspomnianych wcześniej pracach [4-iy, wykonanych w Instytucie Nauk
Geologicznych PAN; 1 pracy [э] wykonanej w Instytucie Geologicznym,
Oddz. w Sosnowcu, wykonano szereg prac własnych, albo też we współpra-
cy z szeregiem instytucji, których nie sposób tu wymienić. I tak, badano
wody Buska Zdroju i Solca, Cieplic Śląskich Zdroju, Turowa, Krzeszowic,
Krakowa /Mateczny/ 1 Krynicy. Fierwsze rezultaty zostały częściowo
opublikowane Г25,2б"| . Jako przykład przydatności metod izotopowych
mogą być podane wody mineralne Buska Zdroju i Solca. Wody te dotychczas
były uważane za rezultat mieszania się wód Infiltracyjnych ż relikto-
wymi wodami morskimi. Skład izotopowy identyczny ze składem izotopowym
współczesnych wód infiltracyjnych, przy równoczesnym braku C, wska-
zuje na pochodzenie Interglacjalne płytkich ujęć w rej. Buska. Nato-
miast głębsze wody w Busku i wody mineralne Solca są przypuszczalnie
wodami zasilanymi w końcowych atadiach trzeciorzędu. Rys.3,na którym
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zestawiono wartości Ьле0 i stężeni* Cl"dla tych wód,wskazuje, że hipo-
tez* mieszania się jest niespójna niezależnie od tego, jaki przyjmie się
skład izotopowy wód infiltracyjnych, alt» też Jakie przyjmie się
stężenie Cl~w hipotetycznej wodzie morskiej. Katoaiaet hipoteza,
że są to wody paleoinfiltracyjn*,w których Cl'pochodzi z ługowania
NaCl w utworach morskich miocenuj jest nie tylko uzasadniona izotopowe,
ale również spójna z obserwowanymi stężeniami Cl".Warto jeszcze dodać,
ze w jednym z najpłytszych ujęć Buska stwierdzono obecność trytu
/ok. 20 T.U./ i ślady 1*C / 3 * 5 pmc/. Wskazuje to, że wody mineralne
Bliska, będące wodami starymi z ascenzyjnym wypływem,były zbyt intesy-
wnie eksploatowane i w rezultacie pojawiła się domieszka współczesnych
wód infiltracyjnych, która jest groźna ze względu na możliwość skażeń
bakteriologicznych z niezabezpieczonych ścieków miejskich i uzdrowi-
skowych.

Metody izotopowe *ą również przydatne w różnego rodzaju bada-
niach podziemnych zasobów wód użytkowych. Np. ujęcia źródeł czatkowl-
ckich k. Krzeszowic badane były z powodu ich zagrożenia przez sąsiadują-
cy kamieniołom. Interpretacja danych trytowych ' za pomooą modeli
matematycznych wykazała, że średnie czasy przepływu są rzędu kilku-
dziesięciu lat,i że główny obszar zasilania jest poza jednostką morfolo-
giczną, w której znajdują się kamieniołom i badane ujęcia p1,15,16,271.

Ujęcie wody w Ruszczy k. Nowej Huty, wbrew wcześniejszym przy-
puszczeniom, okazało się być zasilane jedyni* przez wody bliskiego
krążenia 1 przez to podatne na znaczne zagrożenie zanieczyszczę-
aiem|i1,15,i6 i 2б].

Metoda trytowa wykorzystana została przez Przedsiębiorstwo
Geologiczne w Krakowie do oceny zagrożenia wód podziemnych w rejonie
Kotłami, gdzie projektowane jest składowisko odpadów z elektrowni
w Rybniku. Ta suma metoda, w połączeniu z interpretacją za pomocą
modeli matematycznych; została wykorzystana przez W,S,G»Wr w Warszawie
do badania tzw. trudnych dolin v lubelskiem, nastręczających trudności
przy DCliorowaniu. Stwierdzono, że zawodnienie tych dolin pochodzi
w znacznym stopniu od wód aseenzyjnych dalekiego zasilania Ггэ] -

Opracowane modele matematyczne wykorzystane były również
w interpretacji badań trytowych przeprowadzonych przez C6RTG Warszawa
w badaniach projektowanego ujęcia w dolinie Redy.

Metody izotopowe szeroko stosowane są w badaniach wód podzie-
lanych, prowadzonych przez Instytut Geol., Oddz. w Sosnowcu. Przykładowo,
służą one do rozpoznania stosunków wodnych w reprezentatywnej zlewni Гзб)
oraz do badania pochodzenia wód głębokich w Górnośląskim [31J i Lubel-
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•kim {*32J Zagłębiu Węglowy». Podobnie praca £зЗ| dotyczy stratyfikacji
izotopowej wód w LZW.

Wiele badań* Izotopowych dotyczących rozpoznania wćd podziemnych
nie doczekało sle. jeszcze opublikowania. Można tu wymienić badania
głębokich wtfd prowadzone w niecce opolskiej /P,C. Wrocław/ 1 niecce
mazowieckiej /Z.G. Warszawa/. Innego typu badania dotyczą pochodzenia
płytkich wód słonych w rejonie Wrocławia /P.G. Wrocław i OBRTG Warszawa/
1 w rejonie projektowanej elektrowni jądrowej v Żarnowcu /P.H. Gdańsk/.

Innym przykład*» zastosowania metod izotopowych może być wyzna-
czanie składowych przepływu podziemnego przez niektóre typy jezior, na
podstawie rozwiązanie układu równań bilansu wodnego i bilansu izotopo-
wego J34,35] .

W tym krótkim przeglądzie pominięto badania izotopowe wód towa-
rzyszących złożom ropy naftowej 1 gazu ziemnego. Badania te pozostały
w przeważającej części nlejppublikowane 1 zaniechane po śmierci ich
inicjator*,prof. J.J. Głogoczewskiego z Instytutu Naftowego w Krakowie.
Tutaj można jedynie stwierdzić* ze obserwowano wszystkie typy wód
pokazane na rys.1 oraz wody o składach izotopowych silnie zmienionych
w wyniku wymiany izotopowej tlenu z wody z tlenem minerałów skałotwór-
czych.

Można tu jeszcze dodać,' ze marginesową, niemniej bardzo
ciekawą działalność Zakładu Fizyki Środowiska XFTJ AGH stanowią badania
glac^ologlnzne i hydrogeologiczne związane z polskimi wyprawami nauko-
wymi [эб-fto] .

Na zakończenie należy stwierdzić, ze ostatnie pięć lat charakte-
ryzowało się Intensywnym rozwojem metod izotopowych w badaniach wód
podziemnych 1 wzrostem zainteresowania tymi metodami ze strony hydro-
geologów. Ograniczenie stanowiła baza aparaturowa. Jeden wysłużony
spektrometr masowy to niewątpliwie za mało;aby zapewnić realizację
całości zapotrzebowań krajowych.
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IMPDXSOWA METODA POMIARU PRZEKROJU CZYHHEGO ABSORPCJI HSOTROHÓf

TERMICZNYCH HA PRÓBKACH GEOIOGICZHTCH.

J.A. Czubek, K. Srozdowicz, A. Igieleki, Б. Krynicka-Srozdowicz,
U. woźnlcka

Instytut Fizyki Jądrowej • Krakowie, ul. Badzikowskiego 152 ,
31-342 Kraków.

Znajomość makroskopowego przekroju czynnego absorpcji neutronów
termicznych Z dla skał i wód złożowych jest niezbędny» składnikiem

a
ilościowej interpretacji neutronowych profilowań odwiertów. Znajomość
£ a jest potrzebna również do teoretycznej kalibracji sond, w którycb
korzysta się z detekcji neutronów termicznych. Z powodu niemożności
obliczenia dokładnej wartości £ na podstawie skłeidu chemicznego
próbki /ze względu na zmienne zawartości pierwiastków śladowych o du-
żym £ / rozwija się metody pomiarowe. Trudności w przypadku skał wy-
nikają z małej wartości У w porównaniu z przekrojami czynnymi tran-
sportu. Prace prowadzone są w wielu laboratoriach, a obecnie realizowa-
ny jest międzynarodowy program porównawczy pod kierunkiem IAEA w Wied-
niu.

Prezentowana metoda polega na pomiarach stałej zaniku Л pod-
stawowej harmonicznej zanikającego w czasie strumienia neutronów ter-
micznych. Strumień ten jest wytwarzany przez impulsowe naświetlanie
mierzonego systemu złożonego z badanej próbki /walec o znanych wycia-
rach/ otoczonej warstwą moderatora /pleksiglas/ o zmiennej grubości
i o dokładnie znanych parametrach neutronowych. Do wyznaczenia £ a

próbki nie jest potrzebna znajomość żadnych jej parametrów neutrono-
wych, wymagana objętość próbki jest rzędu 500 cm'

Opracowana impulsowa metoda pomiaru Za została sprawdzona na
8ztocznie sporządzonych próbkach, których skład chemiczny był dokład-
nie znany. Zastosowano metodę do pomiaru Z wód złożowych oraz
próbek skalnych /krzemionka, dolomit, bazalty/.
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мвговт •FEDS* т TJHAPIEKHIASTKOVBJ AKAŁIZZB
б¥ DOUTO£L,SKICH

J6x«f Xajfoax, Stanialaw Sfcy«esyfc
Statytut Flmyki Jądrowej, 31-342 Kraków, u l . Radxikowaklego 152»

Wojciech Fr*ybyłowic«
Mtedxyreaortowy Butytnt RUykł i Tecbaikl Jądrowej AGH,
30-05** М М » , Д1. NŁeklMlna 30,

•SEfP

roli. pi«rwl«*tk6w Óadowjmh w oreanisaaoh «ywyob, wpływ
prx7*l**salc ae warto4ol taolmlosiM гбДпусЬ aaterlalow - ш.1а. atoaow»-
ogrob w* w»połoBaan*d elektronio*, коп1аеявоа£ kontroli akatań nktoralaago
irodowlaka. oKłowtaka - w esoaecólaofcł arodkew pokaraowyob - oto кгбчат
•otywy lntanaywnaso roawoja vyapecJalixoKuxyob aatod aaal is piorwiaatkow
a» po*ioad.a iladowym. VArM aioh do wyr6*nlająoyofa «i* i wyjątkowo oan-
nyoh mlatjr amllosyć «atodf PIXB /od alow: Itortiole loduoad X-rmy Bala-
•iou/, posoataiąeą od ao«antn Jaj1 podjaoła. prxa* Jobenaaooa. v 1969 г.
/ 1 / w i>ai—nanhija: lawlaowya roawojn;tak tacłmloanya], jak i prxada waay-
•tkla v Mkreale «aatoaowań, i to v saJcraala wyjątkowo asarokla «• wxglc-
dn na unlwaraałno<6 aatody. Vy-aoka e n ł o M datakejl, rowoocsaana o m -
osanl* wlalti plerwiaatków wyatvpnjaoryob w badanej anbataaojl, sbędnoić
watfpnaj obrookl obaaloanaj, moftiMo66 anallxy anlkoaych l l o s e l «mtaria-
2tt|i to w najroknlajasaj, aataralmj j*ee poetaoi, to caeby, ktora osynl%
•atode PIXB pot**uy> a«rsed«l«M badawesya w гбжпуоЪ dsledxiaach nauki
1 tsobolkl.

ЯЫайу atwlardslć w tye ad.*jacm, *a piorwcxoplaaowym obiektem badania
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nad 1'oawajaai «atad aamli* piax4l«atk«w alaAavyeb^w aaoatł*Ł—ael ed 1O
хат isivenayvawa кужагаув«уаашв> ^avv oo «juu oauuev

aów, esyll « alcraoia; awtada. ПХВ.
¥ląaka pratee*«r • аи argil 2,6 N»T HjiaLuaatoaaa J»et Jeaewadaai ж иаЧа
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а»гжа рош1агви«; do aradnler efc. 6 «в. Bed tątam *5° d» «iąafcl vatavlana
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е я ш aaaUam амаи-toael vioXa al«nrU»tlca«r. V batrtnolo I łaykl Jądro-
wej ilyaaMUjaay dotoktoraa Sl/Ll/ f Irey Or too, ktarjr po aabyele » 1976 r-

alał adolaoM roaddaloa» 180 oT, a oeooalo Je* «rlko «O oT dla
l U H l Щ^Кл - 5-9 ScoT . pray praor am «lasso protoaow.

amtoatailo «łaakl protoaaw «talarana Joot do sadaaaj proMd 1 bfwt
v aakroalo od 1 do 300 ИА, aai caaa okapoarojl, eayli aknaalaeji dsnyob



poadarawyob, a* oc*l *d 5 <« 30 «In. Taa dobór paraaatrav ekaposyojl
ale jaat dowolay, lees wlafte elf s fłownyal ^•l»*»1*«-< badaaej aubetaa-
ojl, prsedsiaJtea dtatereeajaoyeb m* pierwiastków 1 ttsyakivsBTB proel«a
d*t«kejl. J»*»li MI yrsjkł«d w bwtasvj ккж1» J*#t «memąe

jMt*4arr OSMMMBIM saiArto^oi pl*rvia«tk4v

f i l t r pro«l«nioinmi* X. ibaorpeja dla l i s l i
detektor/ J**t vt«djr «Mtesal* «ł(k*s» al* dl» р

/prs«ołą-

o «jrtiMj

od
i «бмодев l*pi*J «MydktBlaJą alf aa widal* llal*

NUMER MHAW ANAUZMORA

By». 1. Vldao ж Mw H t y lotnaco pyłu Vfclow«so
bas filtra; Сж*М В - « filtra* 11 36

A -

1. pracantowana Jaat vldao aaaXlay lotaago pyła
ож«*с A" - яа:ааеа«мааа Ъаж f litra,wykonywam była pray aalya pradsl*
wlaakl protonów /oa. 1 A&/, aby ala praaelątać dataktora 1 ula dopuaalć
do aalaksataloan wldaa, wynikających * iwkłartania ai* laptUaów, ntoaaw
dslalaayofa eaaaowo рк^,« aUad alaktroaleaay; ошеёб В - prąd wiązki ayt



rspta 100 nA, «ayty f l l t r Al 36 ac/c*2 allefamatf mJia.i«aqn«i«JaM
promieniowanie poohodaąoe «A plorwiaatkow I , (k 1 h . oatoalMt ts». .
piki od с1евавуев piaridLaetfcoir mocły być —raJaatruwana ж debrą *taty>
•tyką w stosunkowo krótkim camsie, praktyoBBie i w i w y .

V lfcbali I podana aa zawartofei pierwiaetkłw w ш И и ш и я pyl* w»-
glowyM^eî TMUtya po cMTfllcMjl «Ml». Fr««d*tawi.oejr aUad J««t dobrą
iluatraeją «o*livo«sl aatodr П В • r6woDB««qr poodar Ht«artoaei 28

ргяу kooeaatrmejaoh rbtnytb o pl?* rsydow wlalkoaol. 1»
«echa aatody «Tdai* «if byd baztbto iatotaą jaj sałatą- Okoliceneaoi
takla, *• poadar jaat гбмпоскааоу, vydajno^ рош1аго«е dla r6*ngreh plar»
wiaatków Jaat eładką funkcją llcxtoy atoamroj Z, ргжу aoallxla a i* atoao-
je aif tadnaj ргжагбЫс! oh—IcroaJ, proitadsą do *yn*kaV dajaexdb dokład»
ne atoannkl koooantraeji poasczae63sjreb pl«rwi«stkow.

Tabela I. Zawartości pierwiastków w pyl# w«fflewya.
Hartoioi podana aą w Jadnoatkaeb ppm.

Planrlaatak Zawartoi<<

К
Ca
TŁ
Cr
№

Mi
Cu
Sta
Se
Br
Sb
Sr
Г

12860
26940

7700
961

120O
214000

«25
ZZH

15ОО

3,1

20

262!
521
187

Plarwlaati

Zr

Hb

MB

A«
Od
Sta
Sb
T»
J
Ca

Ba
La
Ca
Pb

Zawartość

28
3*

5
8

18
37
«O
64
77

.1Й70
16
70

501

Ooaaa baswavlfdajrcb sawartofci pmaproMadsaaa Jaat tea podiłtawl*
znormallsowanyob poeAarów na wxoroaoh, rospro««d>aiqrob prsax HLfdsynaro-
dową A««Do,1« tampKi.1 Atoa»w*J /ХЛЖк/ w Vlodnlu «r raamolii Mł^dsylaborato-
irJnyob aoalia porowaawexyob, t«w. Sataroompariaon tai, v kteryefa Srae.
Stosowanej Spektr. Jądrowej równie* ocs*stalos7.
tynltow dolnoiląsldeh w^torayetywam* standardy SL-1 /laka •adiawnt/.
Soli - 5, so l i - 7, oram standard WM-1 /parydotyt/ roi
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Instytut Geochemii Kowweybirekiego Oddziału Akademii Bauk ZSBR, Dodatko-

wo, dla oceny zawartości fluoru metodą PIGE, upromdzano do badanych pró-

bek określane Ilości HeF, Jako standard wewnętrzny»

Zagadnienie niejednorodnosei będącego materiału i reprezenta-

tywności próbki pomiarowej.

Do badań Materiałów stałych /przykł. serpentyn!ty/ stosuje się

taroze grube; Jakkolwiek są to pastylki o grubości ok. 0,5 ma, określe-

nie •grube" wynika se skończonego,krótkiego zasięgu protonów 2.6 MeV

w badanej substancji, czyli drogi penetracji od powierzchni, wynoszącego

kilkanaście mikronów. Stąd do pomiaru potrzebna Jest bardzo aała Ilość

materiału; Jest to bardzo korzystna сееЪа w liczryoh zagadnieniach me-

dyosnyob i blologiosnych. Jednakże w problemach technicznych, gdzie

mamy do czynienia na ogol z dużymi masami,staramy się wi(kazą próbkę

ujednorodnić w moździerzu łab sutynlcu agatowym, aby w rezultacie pobrać

z tego bardziej reprezentatywny material na tarczę pomiarową. Zagadnie-

nie niejednorodnesoi badanego materiału oraz reprezentatywności próbki

pomiarowej było przez nas badane i m.in. prezentowane na III Miedzyn.

Sonf. dot. PUB w Heidelbergu £2]. Okazuje sie ciekawym porównanie wyni-

ku wielokrotnego pomiaru na tej samej próboe-tarozy z wynikiem pomiaru

na wielu niezależnie wykonanych tarczach poaiarowych. Z tego zestawienia

można bowiem wydzielić błąd standardowy, charakteryzujący metodę analizy

/Va/, oraz błąd wynikający'в niejednorodności badanego materiału

Oba te błędy łączy następujące relaeja z błędem sumarycznym /fs/

6,' /6*. /1/
Obserwowano (г] obarakterystyozne niejednorodności rozmieszczenia pewnyoh

pierwiastków w różnych substancjach. V badanych «erpentynltaoh rozkład

niejednorodnośol 7 pierwiastków przedstawiony Jest przykładowo w Tabeli

U , przytoczonej z pracy [3].

Tabela IX. Odchylenie standardowe od średniej z pomiarów 10 tarcz

serpentyn!ta palonego z Grochowej.

Pierwiastek

6 . % M

Ki

5,6

at

лЧ,6

Be Hb

15,9

Sr

8 , 2

РЬ

6,0
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ЫеЛу «wiąaeae ж aetodą analizy /?•/, wy**me«a«e к wiele»
krotnych poatUrotr w jednej tareay X*3 • etrMyaeJeey • w*a*«<1)odoe4rlenle.
Poehodzaoe к niejednorodności, i nsaHasscsenla possesególayob. piwrwiastlr.ow
- pmtrs Tmbeln Ш .

Tabela H I . Viejednorodność Ilerviestfcev w
tynleie р*1овуш s Qroobow J.

Pierwiastek f

0

* i

2-3

Zn

13-1%

Вт

0

Kb

IS

ар

б h

Vyraźni* wifkask niajednorodno^ć гохж±«моввп1ш. оуЫвх i rabldm
prawdopodobni* /talc шш eic pnqrłMiJMxł«j wyd*j«i/ a* to, *• piiirwimstki
te są afcJtadnlkaai sioarałow iqr*«B*j twaxdoici.

Sprzecenl* analiz P U S ж pomiarami aetodą PIGB

Konieczność umieszczenia detektorów Si/Li/ if nlskotempera

kriostatacn sprawia, ze aawet stosowane w nieb bardzo cienkie okienka

berylowe /0.02 mm/ pochłaniają nisko^snergetyeime promieniowanie, oba-

rakteryzujące pierwiastki najlżejsze. Ta sytw»ja,wysoee korzystna dla.

oznaczenia pierwiastków cięższych w materiałach blolosieanych, stanowi

jednak ograniczenie Katody, nie są obserwowane pierwiastki lżejsze od

aluminium /Z<13/. Ola pierwiastkę-* Al, Sl, P, S do Cl esuloic pomiaru

jest mniejsza i stopniowo narasta ze wzrostem Ę. flfceUesnoioią łacodxą«ą

ten niedostatek jest mo«liwo«ć rejestracji /i»twet rownocsesnej z anali-

zami P U B / promlenloMuila gs—n wxbudsans«o w Jądraob mlsrwtaetkew,

w asczegolnosoi właAiie najlcejsayoh, w procesie bosdaartlowa&ia badanej

substancji protonami, tttywa si* do tych oelaw detektorów sermanowych,

a dla metody analizy przyjęto określenie PIGB /Proton Induoed Ги—и

Emission/. Analizy PI6E Cecbuje dobra csołośf detekcji pierwiastków

F, Li, B, słabsza dla Na, Al, Hs. >*», a dla poBoatalyob raczej bez prak-

tycsneco znaczenia. Katodą PIGE oznaczono fluor w serpentyn!taca,a wyni-

ki zawarte w pracy [ 3] preaeatewano na Konferencji «Ion Beaa Analysis',

Berlin 1965, th]. Istniała dotychcz*» bard» date rozbieżność w

ocenach konoentraojl fluoru w serpentyn!ta.cn.; za.

praktyczna znaczenie, sdyz sinerały grupy aarpantynn są ozywana jako
defluoryzator wed.

średnia. U M w t o s ć fluoru w btdanycb sarpantynitach, obliczona aetodą
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PIGS, wynosi ZOh - 18 ppa.acała amfibolowa s Grochowej zawiera 150 pgm

fluoru. V «kale typu rodiginitu z Jordanova za-nertość P Jest w porówna.,

niu z serpentynitami wyraźni* podwyższona - 5O0 ppm. Zainteresowanych

szczegółowymi danymi odsyłamy do prao £ 3] i [kj.

Analizy FIXE serpantynitów dolnośląskich.

Cel badań serpentynitów był podwójny:

1. Poprzez zastosowanie kilku fizyko—chemicznych metod analiz ustalió

optymalny ich dobór przy badaniu materiałów geologicznych-

2. Uzupełnić stan mineralogicznego i geochemicznego rozpoznania, dotych-

czas bardzo niekompletnego; ultramafitów, a zwłaszcza serpentynitćw

dolnośląskich Jako podstawy do toczącej «ie obecnie dyskusji na te-

mat stanowiska geologicznego tych skał.

Przebadano 54 próbki pobrane z przedpola Sudetów, na obrzeżeniu Gór

Sowich, położonego w trapezie wyznaczonym praez miejscowości Bystrzyca

Górna, Nowa Ruda, Niedźwiedź i Borek Strzelecki.

V niniejszym komunikacie ograniozymy się do podania zbiorowego zesta-

wienia (Tabela 9.6 w pracy £ЭJ)przytoozonego tu w postaci Tabeli XV.

Tabela XV. Średni* sawartosol pierwiastków oraz rozstęp

wartości oznaczanych w serpentyn!taoh metodą PZXE.

Pier-
wiastek

s
Cl
s
Ca
Ti
Cr
Ma

Ni
Cn

'Średnia
wartość
PP"

1«,5

660
190
29

4200

190
1930

970
7,1

3200

Z ozn.

Rozstęp
wartości
PP"

13,1-22,0

<170 - 2700

< 9O - 820
< ko - 135
26О -11900

< 27 - 730
830 - 2620

50 - 2160

3,6- 1«ł,*

1200 - 5>łO0

75,- 320

Pier-
wiastek

at
Oa
Se
ar
Bb
Sr

Y
Zr
Nb
Pb

Średnia
wartoic
Ppa

1O3
1 oen.

k o*n.

18,1
11,00

5,3
5,O
1 om.
32

Rozstąp
warto Aci
PPm

12 - 420

Ы
i,eil,7;2,0;2,c

<1,2 - 9,7

<1,2 - 77

<2,2 - 27,*»

<3,3 - 26,4

<k - 40

17,O

<1,7 -300
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Spośród oznaczanych pierwiastków, otrzymane wyniki dla Br, Hb, Sr, T, Ze,

Ni i Pb są pierwszymi oznaczeniami w serpentyn!taoh dolno śląskich.

Ograniczona liczba próbek nie pozwali» na rozwiązani* szczegółowych za-

gadnień geochemiczno-petroeenetyoznych, uzyskane dan« wnoszą jednak

istotny wkład do znajomości geochemii serpentynitów dolnośląskich.

Wśród analizowanych pierwiastków znajdują sie tzw. "niedopasowane"

/np. Nb, Zr/, mające duże znaczenie jako wskaźniki petrogenetyczne.

Nie stwierdzono zależności pomiędzy miejscem występowania i stopniem

przeobrażenia serpeatynitów a zawartością oznaczsnyoh pierwiastków.

V kilku przypadkach /dla Ha, Pb, Cu, Y/ ich rozmieszczenie jest bardzo

nie jednorodne.
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ZASTOSOWANIE ZHACZtlK* Kj^Co /СЯ/g ORAZ 1 1 *"ШШЕА

OZHACZONYCH ffiTODl CIHŁTCH SCYUTTLATCRftf СО ВАШИ

HYDROGEOLOGICZNYCH

J o l a n t a Lebecka*. Weselach S o ł t y k * * , Iranauaz Toaza*. Barbara
Trzabłekax

x/ Ołówny Instytut Górnictwa, Katowic* >

xx/ Ośrodak Badawczo-Rozwojowy Techniki Geologicznej, Varszawa

1.

Ponlao duzaj liczby prac« jaka została poświęcona znakowaniu
wdd podslaanych dla celów hydrogeologicznych) wciął odczuwa aie.
brak doatatacmaj lloiei dobrych znaczników. Brak tan vyatfjmja
azezagólaia wyraźnie w<$wczaa« gdy plaaaja elf wykonania badań tara*
nowych z Jednoozaanya utycia* kilku znaczników» wynika to z bardzo
wysakich wyaagaa» jakie atawia al« znaeznlkoa dla w6d podzleaayek.
Majwaznlajaza z tych wyagan taj

a/ znacznik nie powinien byd zatrcyaywany w środowisku, przez które
przepływa»

b/ znacznik pawlttla» ayć łatwo alarzalny i wykrywalny z duła
cnftaiclą»

c/ nie noże on powodować zagrożenia dla środowiska naturalnego
oraz dla oaób wykomdajcyeh badania»

d/ kaszty znaezaika oraz ponlarow powinny być niskla»

a/ w in 1»>»Пи atoaowania znaczników pronieniotw<Srczyoh leh okras
pćłrozpadn powinien być odpowiedni do jszasu trwania

у 6 Ш П odznaczają si« bardzo dabry«l wZaano*
śeiaai tranaportwwyl* w środowisku wntnn skalny, co zostało stwiar-

licznych aatarow [i,2,3.4,5,6].
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2. Dotychczasowe zastosowania znaczników K-Co/CM/6 i InEDTA

Otia wymienione wyżej znaczniki były dotychczas rzadko stosowana»
z* względu na trudność Ich detekcji z dostateczną cztiłosdą. In EDTA
był stosowany przez Bafarensa 1 wsp. [ 7 l t x*6 In CIPA przaz Holinariego
i wsp. [ e ^ . V *bu tych przypadkach stosowano znacznik alepromlenlo~
<vorcsy» a Jago zawartość w próakaeh wody oznaczono metodą reaktorowej
neutronowej analizy aktywacyjnaj. Promieniotwórczy Kj Co/bB/g był
stotA»**/ przaz Zubara 1 wsp. [ 9 ] , orać przaz Halavy'ago [г~\,
V <Ли *zK9P*4kach paalar wykonywano sondą zanurzaniową "la s i tu"
w i '°— t r l l "BiaskoncTcnaJ*. Wykrywalność znaczników uzyskaną przaz
tyolt autorów podam» w tabl icy 1.

Hstody oznaczaala łg^o/cai/g oraz 1 1 *"ln ЕРШ w wodzi» tachalką

ciakłych seyntylatorow

Calaa rozszerzania zakresu stosowalności znaczników ^ g
oraz 7n BUTA opracowano czułe aetody Ich detekcji w postaci proalenlo-
twdrczejt oparte aa pomiarach netodą ciekłych scyntylatorów, po uprze-
dnia wydzieleniu znacznik»» z badanych próbek wód.

Bafll <4rtWł1 czna wydzielanie pr—^oniotworczTCb. Izotopów

In wydzielimy Jest z badanej próbki wody w postaci
1 1 4 a In/OH/, z nleproal^nlotwerezya nosnlklea In/0ff/3 L10,11 ~] *
Wytrącenie '^In/OH/j wyaaga uprzedniego rozkładu związku koaplekso-
wego In BttA» co Jast osiągane przez podstawienie indu jonami Fe'*
w środowisku kwasnya*

Matoalast ^Co wydziela s i ę z próbek wody znakowanej K ^ g
przez wspdłetrącenie Jonu ^Co/CM/g5" z nieproBlenlotwórczya noiniklea
za peaeeą Jonów ZnZ* w иуЛ reakcji i

• 3 2aCL2 •> Zhj [^Co/CT/g J 2 • 6 KC1



Dl» zwiększania wydajności tej reakcji stosuje się dodatek alkoholu
etylowego i pirydyny»

Tablica 1.

wykrywalność' znaczników uzyskana przez różnych autorów*

1
Znecznlk

In DIPA .

In HJTA

11*™In EDTA

K^co/oi/g

Metoda pomiaru

analiza aktywacyjna
po wydzielaniu na
anionicle. Objętość"
próbki - 200 ca?

analiza aktywacyjna
po wydzieleniu
In/ОНЛ. Objętość
próbki - 100 cm?

ciekłe ecyntylatory
- po wydzieleniu

objątość" próbki -
0,8 dm3

eonda acyntylacyjna
zanurzeniowa - geo-
metria nieskończona
• pomiar "in situ"

ciekłe «cyntylatory

wykrywalność'

5,5 • 1(Г7в/вя?

5 * lO^e/dm 3

0,014 Bq/dm3

1,1 Bq/dm3

0,19 Bq/dm?

0,05 Bq/dm3

Autorzy

Hollnarl
i wap.

Behrens
i wap.

i

i

Łsbacka
i wep.

Halevy

Zubar
1 wep.

Tdenerka

i
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Procedura oznaczania K^Co/CH/g oraz 1 i * t In HJIA w próbkach wody

60, Oznawoła la ШТА

Próbka vody znakowanej
^ g objętości
0,1 «o 1 ?

I
Sączeni* - usuwanie
zawiesiny

1
Wytraceni* Jonów
żelaza

1
Dodani* nośnika

4
Stracenie Zn,
za ponoeą ZuCl-

i
Podgrzanie do teaperatury
40 - 60°C

4
Alkallzaeja do pH « 7 - в

4
Dodani* alkoholu 1 pirydyny

Próbka wody znakowanaA
1 1 4 a In KDXL o obJttoicl
0,5 da3 do 10 de 3

Sączenia -
zawiaaiay

1

no fail ka v postaci

,

Doiani* Fa

Zakwaszania do pH • 1,5

Podgrzania do taaperatury
90°C i

Alkallzacja do pH • 9

Dakantacja 1 wirowania

I
Шавкап1а aaadH z
aoyntylataran nalvjajeya

Paaiar akcyanwśel w
at eiafet* aeyetylatary



jn oraz

Httastabllny izotop Zb o okrasi* połowicznego rozpadu
50 dni przechodzi do stanu podstawowego w drodze emisji kwantów
o energii 190 keV oraz drogą konwersji wewnętrznej /współczynnik kon-
wersji - 9/, czemu towarzyszą elektrony konwersji o energiach 162 do
189 keV X kwanty X o energiach 24 do 28 k*V. Z kol*l 1 1*In o okrasi*
półrozpadu 72 sekundy emisji cząstki». fi~ o energii meksyuluej 1,988 MtV
lub cząstki /3* o energii maksymalnej 0,48 MtV. V ciekłym scyatylatorz*
rejestrowana są z dobrą wydajnością cząstki /3 " i /3* oraz elektrony
konwersji wewnętrznej 1 kwanty X. Kwanty gamma 1 1 ^ n również są
rejestrowane z pewną wydajnością. Czas życia izotopu In jest doata-
teozol* długi na to, by promieniowani* emitowane przez 1""bi oraz
przez 1 In było rejestrowane v postaci oddzielnych Impulsów.

Widmo 1 1 А ш 1 п zmierzone za poaocą spektrometru aa ciekł* scynty-
latory typu "eckbeta XI firmy 1KB pokazano na rys.1. Próbka mierzona
była w postaci 1 In/0H/3 w scyntylatorz* trltonowo-toluenowym.
W rezultacie uzyskuj* *i* bardzo wysoką czułość pomiaru» wynoszącą
1,27 Impuls» na jeden rozpad izotopu In, Dzięki t*m można wykryć
1 1 4"ln EDTA. w 1-llti-owej próbce wody aa poziomi* 18 Bq/m3 (3,6 > IO" 1 3

Ci/da 3) .
Izotop w C o , o okrasi* połowicznego zaniku 5*27 lat, rozpada

alą, emitując cząstką /3 "* o energii Maksymalnej 0,310 M»V. Powstał*
jądro wzbudzone ̂ l prz*cbodzi do stanu podstawowego, wysyłając dwa
kwanty gamma o energiach 1,33 1 1,17 MeV. Łlnl* t* aą słabo akonwerto»
wane (współczynniki konwersji są rzędu 10 ) • W ciekłym acyntylatorze
rejestruj* sią przed* wszystkim cząstki ft~, я * gnacrnio mniejszym
stopniu kwanty $ • Widmo próbki Zn^ L^Ce/CH/g 1 2 zdjęte w scyntyla-
torze tritołiowo-toluenowya za poaocą spektrometru Rackbeta II pokazano
aa rys. 1b. Uzyskana czułość pomiaru Co wynosiła 0,55 Impulse aa
jadm rozpad. WytoywaTnoió Х^Со/СЛ/^ w 1-lltrowej próbo* wynosi
52 Bq/m3 (1,4 pCl/dm3 ) .

Podane wyzaj grsnloe wykrywalności znaczników osiąga slą przy
szczególnie starannym prowartraniu yi«avai'atykl próbek 1 pomiarów.
Planując «ksparyaant t*r*nowy, w którym przewiduj» alf badani* duz*j
liczby próbek, zwjrkl* przyjmuj* alą trauo* wykrywalności 10-krotnl*
gorsz*. Przy rutynowych niamcwitanh używa alf zwykł* 0,5-lltrowycn

wody. Przy dąsaj wprawi* aoiaa wykouywać po 40 analiz dzienni*.



niekiedy lstotaa jest aolliwotfć jednoczesnego stosowania obu
w Nrffri»^ terenowych. Wy—ta t o oddzielaych poalarów
1 1 1 < ш 1п н я * w próbkach wody zaakowaayeh "podwójnie"

v sposób aaetapująeyt

Badaną pitfako. «ody dz ie l i sie. aa dwie ezeie l . Jedną z aieh
ai^ według |n uuedury przewidzianej dla 1 """la ХОТА, zai drugą
procedury dla ł^feo/CM/g. Pealar wykonuje s i t spektroaetryeznle
( w dwóch ł^wf*«**' - patrz rys.1) , wykorzystując rótnloe w kształcie
vida obu izotopów. Dodatkowo aozna równlet wykorzystać różnice w cia-
aie tycia 11*"ifi I ^ e .

Przy chaaU-ni/a wydzielaniu 1 1*"ln z próbek znakowanych
nie do osadu przechodzi ale wleoej niz Ж Со.
SelektywBoJć wydzielania 6 ^co jest *n***m*» anlejs

Badanie pnaj/owadłMWj w rejonie Suwalskiego Zagłekla Rud Żelaza
miało ar. celu określenie hydrogeologicznych parosal r(1w cLwai'tei'x^dowej
warstwy wodonoanej» istotnych dla rozpoznania warunków -
i pefnlejsaej optyealizacji odwodnUwle złote Krzeaianka. aarunki
gaologlczno-teebniesM •ksperiesulu przedstawioao aa rys.2. Studnia S
pospowaaa oyła przez okres 20 dal z wydatkiem Q • *5,5 s^/a, przy
depresji h. • 3,99 aw
Spadek zwierciadta w otworach P1 i P2 wynosił 'Mfr-fftfnf^T k̂  • 0,27 a
i hj, - 0,96 a. Otwory P1, S i P2 lezą wzdłuż l i a U prostej, która j e s t
jednocześnie v prijiniasahi l l a l ą aatwralaege tcieraakw. przepływu wAl
podzieBnych. Do otworu P1 wprowsd«wi) 1,1 CBq 1 1 *"m D U , a do otworu
P2 0,37 ^

Wykorzystano jeden cykl pompowania oadewozego atudnl aydrowezło-
wej S do okresleaia raai*ywlstyUt prędkości przepływu w<Sd podzleanych
«sdłuz dwu odclakoV staaowiącyob aaturelay kierunek i aatykleranek
f i l tracj i . V trakcie badań pobrano ze stutei S 57. próbek wody o objęto-
ści 0.8 da3, w których •jlfnaanii ezaaeaeala stąaan 1 1 i * I n i tóCo zgodnie
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z opisaną uprzednio procedurą analityczną» Prowadzono równolegle poaia-
ry aktywności gamma utytych znacznlkówjwykorzyatując sondę scyntyla-
cyjną z kryształem KaJ/Tl/ zanurzoną całkowici* w częściowo osłonięty*
naczyniu, do którego co 5 godzin pobierano próby wody ze studni S»
o objętoiei 30 da3.

V podanych warunkach czułość metody ciekłych scyntylatorow Jest
dla oznaczeń kobaltu Co prawie 16-krotnle, a dla lądu 11*"ln ponad
30-krotnie większa niz uzyskana przy bezpośrednia pomiarze licznikowyB.

Яа podstawie pomiarów metodą ciekłych seyntylatorów, stwierdzono
ponad 2-krotną różnicę w prędkościach przepływu, z tym» ze większą
prędkość V • 0,2 m/b zaobserwowano na odcinku: otwór P2 - studnia
pompowana S, tj. wzdłuż linii skierowanej przeciwnie do naturalnego
kierunku przepływu wód podziemnych. Fakt ten jest logiczną konsekwencją
różnicy spadków hydraulicznych wzdłuż przeciwległych kierunków przepły-
wu. Dodatkowy wpływ sa taki wynik eksperymentu aa widoczny na rys.1
sposób zafiltrowania otworu P1» którego spągowy, 4. a.odcinek posadowio-
ny jest w glinkach piaszczystych o dużo gorszych parametrach wodoprze-
puszczalnosci.

Badanl^hydroffep^oKlcznf .pierwszej ̂ |п|1 metra rw Warszawie

Innym przykładea jednoczesnego zastosowania dwu znaczników
Izotopowych do wyznaczania różnie prędkości przepływa występujących
w pionowym profilu warstwy wodonośnej jest eksperyment przeprowadzony
w rejonie pierwszej linii metra w Warszawie* Unia ta przebiega prosto»
padle do silnie zawodnionych, rótnoziarnistych utworów czwartorzędowych,
zalecających de głębokości ok. 31m ppt. v tzw. Oelisoa Słuzewiecklej.
Przegrodzenie gzcselaym ekranem tunelu metra tego naturalnego podziemne-
go cieku wodaege stanowi trudny problem aydrotecsiiiczmy*

V edległeści 16,0 a od studni zupełnej, «sytuowanej bezpośrednio
przy «elanie tunelu i zafiltrowanej w przelocie 9,0 - 31*2 a ppt,
wykonano trzy otwory piezometryczae o głębokościach 11,0, 23,0 1 31.0 •
ppt, zafiltrewana w różnych litologicznle utworach plaszczysto-zwiro-
wych.

Co każdego z plezometrów impulsowo wprowadzono znaczniki z tym,
że zastosowano dwa traaery izotopowej 1 1 1 и ш in НОТА о aktywności 0,52 GBq
i tryt w forale wody trytowej oraz 10% alkaliczny roztwór 0,5 kg uraniny.
Studnia przez 10 dni była pompowana ze stałym wydatkiem Q - 104 »5/h.
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Uzyskane wyniki eksperymentu są następujące:
Odzysk znaczników w przeprowadzony* badaniu wynosił 77* dla indu
In-114* oraz 73% dla trytu H-3, porównawczo odzysk uranlny wyniósł
tylko 32*. Prędkość przepływu w spągomj strefie warstwy woćonośnsj,
gdzie zastosowano znacznik trytowy, wynosi ? в р -0,47 a/h, a v strefie
stropowej» gdzie wprowadzono In - 11*a - ВЯЛ, odpowiednio - V>t*0,31
a/h. Stwierdzona różnica prędkości przepływu aa swoje uzasadnienie
w technicznym rozwiązaniu posadowienia pospy w otworze studzienny*
i różnicy granulacji utworów budujących warstwę wodonośną.

Badania w rejonje ЮТ

Podesa» reiilizacji kompleksowego prograsM izotopowych badań
hydrogeologicznycli w rejonie KWB "Bełchatów* wykonano a. In. ekspery-
ment znacznikowy» którego finalny rezultat opierał sle. na przeprowa-
dzony* bilansie alEtywnosel trasera*

Południowa cześć" przedpola kopalni budowana Jest przez silnie
spękane, częściowo skrssowiałe, poprzecinane uskokaai 1 zdyslokowane
wapienie aezozolku (jura górne) . Przepływ wód odbywa alf poprzez
systen szczelin, których znaczna czerfć* udrożniła sie, dodatkowo w wyniku
intensywnego drenażu. Generalny kierunek przepływu wód determinowany
Jest przez 'system odwodnienia kopalni» w raaaeh którego pracuje ok.
300 studni. Lokalnie Jednakże, ze względu na skoaplikowaną bodowe,
geologiczną, występują znaczne anoaalia 1 odstępstwa od tego zgenera-
llzowanego kierunku przepływu. ¥ raaaeh posaezególnych bloków, dla
których naturalne granice stanowią z regały linia uskoków, występują
obszary o zaburzonya przebiegu linii przepływu oraz bloki, w których
odwodnienie nie wykazuje spodziewanego postępu. Przed służbą geologi-
czną kopalni 1 projektanta*! odwodnienia staje wówczas problem loka-
lizowania nowych studni lub dogłebienia 1 znacznego zwiększenia wydatku
studni Już działających.

Przedstawiona na rys.За sytuacja dotyczy takiego właśnie przy-
padku. Stopień odwodnienia przedstawionego fragaentu kopalni określany
Jest na podstawie pomiaru zwierciadła wód w piezoaetrze A. V Jego
najbliższy* sąsiedztwie działa 12 studni zafiltrowanych w zróżnicowanym
przedziale głębokości. Pytanie szczegółowe, postawione przez geologów
kopalni brzmiało* Która z pokazanych na rys.За studni przejauje podata*
wową ilość wód podziemnych f Czyli вр.; Jak planować okresowe remonty
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pomp i renowacje studni, aby nie zniweczyć uzyskanego już stopni»
odwodnienia.

Do otworu piezometrycznego A, zaflltrowanego w przed; lale
264 - 274 m ppt. wprowadzono 1,1 GBq kobaltu Co-60 w formie kompleksu
cyjankowego. Próbkowaniem, prowadzonym przez okres czterech miesięcy,
objęto wszystkie pracujące w pokazanym rejonie studnie odwadniające.
Odległość studni od otworu inlekcyjnego wynosiła od 60 do 225 m,
« ich wydatek pompowania wahał się od 1,5 do 4,0 mfymln. V okrasie.
prowadzenia badań zwierciadło wód w otworze iniekcyjnym A obniżyło
aię o ok. 12 m.

Po wykonaniu oznaczeń izotopowych kobaltu Co-60, wykreśleniu
krzywych przejścia trasera i matematycznej procedurze interpretacyj-
nej wykonanej wg metody podanej przez Frieda [_1Z] stwierdzono, te:

- ogółem w wodach obserwowanych studni odzyskano 75* z użytego
promieniotwórczego kobaltu Co-60;

- w całkowitej ilości odzyskanego trasera praktyczny udział mają
trzy studniet 50* studnia S5, dla której liniowa droga przepływu
wynosiła 160 m, położona zgodnie z kierunkiem generalnego drenażu»
20* studnia S6 i 30* studnia S11, dla której liniowa droga przepły-
wu wynosiła tylko 60 m r

Śladowe ilości znacznika zaobserwowano również v studni S4;
• średnie prędkości przepływu wód były stosunkowo dust, al» zróżnico-

wane, i wynosiły od 6,0 m/dobę dla studni S11 do 24 m/dobę dla
stadni S5*

ВавапЦ у4*с1*,infiltracyjnego,z rzek} Rada

Inny problem badano, wykorzystując bllana aktywności Indu
In-1i4m EDTA,v rejonie projektowanego, a aktualnie budowanego, dużego
komunalnego ujęci» wód dla miastt Reda, Rusi* i Gdynia. Jest to ujęcia
Infiltracyjne typu brzeżnego, (lokalizowane w Pradollnle Kaszubskiej,
wzdłuż typowo nizjLnnej rzeki Rada* Ujęcie ma pracować z wydajnością
przekraczającą 2900 m^/dobę, pobierając przy tym nie mniej niż 50* wód
pochodzącycłi bezpośrednio z n»fcl. Pozostałą część stanowić mają wody
z aluwlalmych utworów pradollimych orać dopływy lateralna z wysoczyzn
morenowych. Taka konoepcja zasilania ujęcia wynika m.in. z zamierzonej
rezygnacji so specjalnego uzdatniania wód przekazywanych do sieci
miejskiej, łeb jakość będzie praktycznie regulowana prze* zmianę wza-
jemnych proporcji powierzchniowych wód rzecznych 1 płytko zalegających

podziemnych.



Wydatek przepływa wód rzeki Reda waha się w przedziale
2,65 - 6,15 a3/», liniowa prędkość przepływa 0,2 - 0,8 u/s, а średnia
głębokość v rejonie ujęcia nie przekracza 0,7 m.

Duży całkowity koszt inwestycji skłonił projektantów ujęcie
do wykonania szeregu'prac badawczych w naturalnej skali, bezpośrednio
w terenie. Takie podejście okazało się ze wszech liir słuszne.

Pierwotne koncepcja ujęcia, pokazana schematyczni* na rys..'»,
TrtTaaeTe osiągnięcie zamierzonej wydajności przy Jednocxesaym prxeje-
eln П и т — — c ~ udziału wód rzecznych przez system 10 - 15 studni
o głębokości dc 30 a ppt, usytuowanych ne odcinku ok. 6 ka wzdłuż
Meandrującego koryta rzeki Reda.

Odległość stadni od linii brzegowej wynosiła od 7 do 30 a.
V roku 1979 wykonano б z planowanych otworów studziennych «raz system
promieniście rozlokowanych piezoaetrów obserwacyjnych» Jak w typowych
układach hydrowęzłow badawczych. Po zakończenia próbnych pompowan
przeprowadzono Izotopowa badania znacznikowe. V odległości ok. 600 m
(tj. w odległości zapewniającej całkowite wymieszanie trasera) od
najbliższej studni pompowanej wprowadzono bezpośrednio do nurtu rzeki
7 GBq skompleksowanego solą sodową EDTA indu 1п-114а. Znacznik wprowa-
dzono w sposób ciągły przez 4 godziny ze stałym wydatkiem q • 45 dn3/h.
Wydatek przepływu rzeki, określony metodą rozcieńczenie izotopowego,
wynosił 5,7S a-fys (wysoki etan wód po Intensywnych opadach Jesiennych)«

Próbki wód do oznaczeń laboratoryjnych pobierano ze wszystkich
pompowanych studni badawczych, ze zmienną częstotliwością od 12* do 4.
próbek/dobę, oraz bezpośrednio z rzeki, na trzech przekrojach nydrome-
trycznycn, z częstotliwością co 20 min. przez 8 godzin.

Ma podstawie obliczeń bilansowych, przy dobrze wyznaczonej
funkcji wejścia (infiltracja denna) *№**п1*+ do warstwy wodonośnej,
określono udział wód rzecznych w całkowitym wydatku pompowania poszczę»
gólnych studni. Odział ten był zróżnicowany i wynosił w skrajny» przy-
padku Jedynie k%t maksymalnie natomiast nieznacznie przekraczał 50*.
Jest znamienne, ze wartość ta nie zależała od odległości studni bada»
wcsej od rzeki. Suto Istotniejszy wpływ miał charakter i grUbeK warstwy
neaułow kolaatującyeh dno koryta rzecznego.

ИавмИа przy użyciu promieniotwórczego indu In-1i4a poprzedzono
rocznymi pomiarami zawartości naturalnego trytu w wodach powierzchnio-
wych 1 rózaawlekowych wodach podziemnych dla całego obszaru zlewni
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rzeki Reda. Prowadzone eystemaiy znie obserwacje olały przede wszystkim
na celu określeni* warunków zasilania całego obszaru bilansowania.
Opierając się na wynikach tych rocznych obserwacji oraz oznaczeniach
wykonanych dla prób pobranych ze studni badawczych, podczas ich pompo-
wania przeprowadzono bilans dla naturalnego trytu. Wyniki wykonanych
obliczeń były zgodne z uzyskanym na podstawie bilansu indu In-114*,
ich rozstęp wahał sie. od 6* do 8* udziału wód rzecznych w ogólny*
wydatku pompowanych studni.

Negatywny, z punktu widzenia założeń eksploatacyjnych przyszłego
ujęcia, wynik pomiaru skłonił projektantów do zalany koncepcji budowy*
Zaprojektowano wykonanie studni wielkodymensyjnych oraz dwóch drenów
• jeden pod due» rzeki» a drugi w jej dolinie* Po wykonaniu jednej ze
studni ponowni* przeprowadzono badania znacznikowe z In EDTA.
Okazało się, ze i ty* razem nie uzyskano w pełni zadowalającego wyniku.
Bilans wykazał , ze udział wód rzecznych w studni zbiorczej nie prze*
kracza 30*. Zostało to potwierdzone wynikami pomiarów termometrycznych.

Reasumując należy stwierdzić, ze metody znakowania wód za pomo-
cą B In EDTA oraz Kj Со/СЯ/g dobrze sprawdzają się w różnych prak-
tycznych warunkach hydrogeologicznych. Przeważają badania wykonywane
z użyciem promieniotwórczego indu In-1i4m, co wynika przede wszystkim
ze skali prowadzonych eksperymentów oraz względów bezpieczeństwa perso-
nelu prowadzącego bezpośrednio prace ze znacznikami Izotopowymi*

Autorzy pragną wyrazić serdeczne podziękowanie Penl Jolancie
Valendziak za dużą pomoc w pracach analitycznych 1 w zastosowaniach
metedy.
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НПЖОМЗОИХЯА. IZOTOPÓW. ХАВРАСПСН WO*D UIEERAIHTCH

Jerzy l i s

Instytut Mzyki UMCS, pl . II. Curie-Skłodowskiej 1
20-031 Lutuin

Wetęp

X latach 1978-79 przeprowadzono badania składu izotopowego węgla
w CH.I COp oraz HCOZ z około 40 źródeł wód mineralnych polskich Karpat
£i, 2J. Przebadano także skład izotopowy tlenu niektórych źródeł.

ff 1984 r. rozszerzono badania na źródła poprzednio nie przebadane»
na źródła "dzikie" oraz niektóre naturalne ekshalacje C0~. Pobieranie
prób ograniczono jedynie do obszaruktynicko-popradzkiego, ze względu na
stwierdzoną wcześniej znaczną'nie jednorodność składu izotopowego nęgla
CO- występującego na tym obszarze. - •

1. Pobieranie prób i analiza izotopowa

Próby gazu odeeparowywano od wody w płuczce Sreshla i gaz przeta-
czano do opróżnionych szklanych ampuł lub napełniano bezpośrednio aapuły»
jeśl i suchy gaz był obecny w głowicach odwiertów. Gaz ze źródeł otwar-
tych chwytano do butelek uprzednio napełnionych wodą z badanego źródła.

Przed analizą izotopową COg oczyszczany był z niekondensonalnych
gazów oraz pary wodnej w wymrażarkach z ciekłym azotem. Do analizy izo-
topowej dwutlenku węgla rozpuszczonego w wodzie próby wody pobierano do
hermetycznych naczyń i'pozostawiano na 2-3 miesiące w temperaturze poko-
jowej w celu degazacji w warunkach układu zamkniętego \ji\ . *

następnie 50 ml odgazowanej wody mineralnej umieszczano w zamkniętym
naczyniu» podgrzewano do temperatury 25° C, mierzono pH i natychmiast strą-
cano roztworem BaClg + NĤOH do BaCÔ  .

Gazowy COg do analizy izotopowej otrzynynano przez działanfe 1O0# kwasu
ortofosforowego na węglan w temp. 2 ? c . Ten sam gaz wykorzystywano do
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analizy izotopowej tlenu «rody [ 5 ] . Jeżeli próbka gazowa zawierała metan
oraz domieszkę C0_, to do aapuły dodawano roztwór BaClg+HaOH w celu wy-
trącenia BaCO_. V ten «poaób oczyszczone węglowodory tyły spalane do
C0„ w kolumnie cyrkulacyjnej metodą opisaną w pracy И »

Pomiary składu izotopowego węgla były przeprowadzane na ulepszonym
spektrometrze mas 1C-13O5 £7-91, z dokładnością lepszą niż 0,1°/oo. Jako
wzorce stosowano KBS-20 ozaz NBS-22. łynilci podane są w skali РЮВ.

2. Równowaga izotopowa węgla я szczawach

Ha rysunku 1 przedstawiono przykładowo różnice (Д ) wartości J С
dwutlenku węgla gazowego, a S С - sumy nieorganicznych związków węgla
rozpuszczonych w wodzie: Cj,

gdzie CT = mH2C05 + mHCOg + шСо|~,

2CO3 + {}13НСОз OHOO;

Zawartość poszczególnych składników Cj zależy od wartości pH roztworu.
Domieszka rozpuszczonego CO2 (H2CO,) wyraźnie zmniejsza tę różnicę» Przy
pH a 8 zawartość HgCO, można zaniedbać, i w roztworze znajduje się prak-
tycznie sam НСОГ. Dla prób wody z pB powyżej 8 różnica wynosi średnio
10,6°/oo.

рн

.AHTONI - ^ ^ » , „ ' ,
KRYNICA. StDTWINKA

7EGIESTOW-2

SZCZAW 1 "ffFniT'Ui4 • e 3 юл
SZCZAWNICA. J A N •_m • ,

_ e 5 fl Q
, 52CZAW. HANNA ,, e * 5 1 £,9

, WYSUW. BRONISŁAWA , g ' 6 fln

, WYSOW.AIEKSANDRA , j ' g ад*2

, KRYNICA.2UBER-< , b'fi ^

Bys. 1. fiownonaga izotopowa między CO2 gazowym a rozpuszczonymi związita.-
mi węgla niektórych szczaw karpackich. PH mierzone po degazacji.

Stała równowagi w układzie COggaa"300^ " "taDperaturze 8°C wynosi
9,84, zaś w układzie H2CO3-HCO3 około 10,97 wg f u ] . Otrzymana z do-
świadczenia różnica jest bardziej zbliżona do stałej równowagi między
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Н„СО, а ЕСОГ. wynika to prawdopodobnie z faktu, ze COg gazowy w trakcie
uwalniania się z wody nie zdążył osiągnąć róimowagi izotopowej z fazą
rozpuszczoną.

V przypadku wód słabiej mineralisowanych, które po degazacjŁ nie
osiągnęły pH = 8, z wykresu równowagi chemicznej między BCO-
znaleziono ich stosunek molowy, a następnie, zakładając równowagę izoto-
pową) obliczono teoretycznie wartość Д . I takjprzy wartościach pH: 6,9,
7,0, 7,4 (rys. 1) wartości Д zmierzone wynoszą odpowiednio: 7.9°/oo,
8,4°/co i 9,3°/oo, zaś obliczone: 7,8°/оо, 7,9°/oo i 9,2°/oo.

Tak więc; w rozpatrywanych przypadkach obserwowane jest występowanie
równowagi izotopowej pomiędzy poszczególnymi składnikami.

Jeś l i pobranie C02 gazowego ze źródła jest niemożliwe, a woda po
odgazowaniu osiągnie pH - 8, to można oszacować <5̂  C02 gazowego,
uwzględniając stałą równowagi między C02-HC0j. V ten sposób oszaconano
wartość S^002 źródła Magdalena к Szczawnicy*

V rozważaniach dalszych zakłada s i ę , że zbiornik C02 jest duży, gas
przepływa w sposób ciągły, równowaga izotopowa mięizy C02 i3X)~ ustala
się dość szybko [12J i <5 jonu wodorowęglanowego przyjouje nartość
równowagową, tan. £ 'HCOJ jest przesunięta względem O C02 o wartość
odpowiadającą stałej równowagi w danej temperaturze.

Przyjmuje aię, że ae względu na ciągły przepływ gazu, skład izotopo-
wy CO- chwytanego ze źródła lub odwiertu jest zbliżony do składu izotopo-
wego COg wgłębnego.

3. Równowaga w układzie C ^ g

Tabela I przedstawia wyniki składu izotopowego metanu oraz towarzy-
szącego mu CO2 i НССп solanek Rymanowa, Iwonicza i Rabki.

Tabela I

źródło

1 Rymanów 2

2 Iwonicz 2
3 Iwonicz 2
4 Iwonicz Elin 7
5 Łubatónka 12
6 Łubatóuka 14
7 Rabka Warzelnia
8 Rabka Krakus

9 Rabka 18

—t
|Temp.

12
12
12
12
24
24
11
11
11

Data
pobra-

. _nia

1978
1978
1979
1978
1978
1978
1979
1979
1978

4

-49,1

-53.1

-52.6
-43,9
-49,2
-38,6

-34,4

-35,5

f HZ

1 +13,4
i 0

| +2,0
i

i

<5 1 5 HCO"

+22,3

+15,2
+14,2
+25,8
+20,3
+1C,1
+27,7
+26,9

"—•y——i

65,1
i

]i
58,8 ]
62,3 j
62,5 ]
46,7 !
53,1 j
52,3 !
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Najbardziej wyróżniającą cechą tych «ód jest to, te zawierają s i l -
nie wzbogacony w ciężki węgiel jon HOOj. Wartość S С dochodzącą do
+28°/oo stwierdzono w wodzie z odwiertu Krakus w Babce. lak duże wyróż-
nienie mogło zajść drogą wymiany izotopowej, kiedy i lość węgla w HCO*
jest znacznie mniejsza od i lośc i węgla w aet&nieji przy podwyższonych
t emperaturach.

Z danych tabeli I i wykresów podanych przez Priednana i OlTeila£i3J
otrzymujemy następujące temperatury:

1) Hymanów 2 40° С
2) Iwonicz Elin7 ćO" С
3) Lubatówka 12 50° С
4) Rabka-Xrakue 80? С
5) Babka 18 80 С

Przy takich temperaturach skład izotopowy węgla CH+ i НСОГ został
prawdopodobnie "zamrożony".

V niel icznych przypadkach obecności C02 gazowego wyróżnienie i z o t o -
powe między C02 а НСОГ wyaosi ок. 10°/оо, со odpowiadałoby temperaturom
zbliżonym do panujących n chwili obecnej. Kależy nadmienić, że większość
tych wód wykazuje dodatnie wartości о ®-а,г\ " następstwie wymiany t l e -
nu wody ze skałą wodonośną [ i4 l* Tego typu ^reakcje zachodzą również
w wyższych temperaturach.

4. Wyniki badań izotopowych C02 w szczawach

Tabela I I . Wart oś c i 6 С gazowego C02 se szcza* karpackich

4
5
6
7
8
9

10

L - -
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Tyłicz
n

Krynica
n

Wyliczanka
Z dna MUEzynki w po-

bliżu d.ujęcia Tyli-
czanki

Si lna ekshalacja na
zboczu Szalonego { O

źródło w l e s i e powyżej з ! О
Zuber 1 | 810
Zuber Z | 670
Zuber 3 i 935
Zuber 4 I 803
źródło nad potokiem

Szczawiczne
źródło nad potokiem j

Szczawiczne powyżej В j O j

-1,2
-1.3
-1,6
-1,8

-3,4

-1,4
-1,6

- 1 , 2

- 2 , 4

} -1.6
I -2.3
j - 1 . 1
I -1,6

-1,6

{-2,3



11 i Krynica
12 | "
13} -

Ji и»
I «I
J 1 6 !

17 |
18 «
19
20

i 21
j {
{ 22 ; Pomocnik

I 23 i Muszyna
} 2 4 J •
J 2 5 j -
| 26 | •
i

J 29 j
! зо{

I " I
! 3 2 i
i i
| 3 3 {

I 27} Złocicie

•

• Zdrój Główny
•Jan С
S Krynica Tadeusz
] Mieczysław
S źródło przy ul.Słotłdńs-
! kiej
! Słotwinka
{Odwiert 7
{Odwiert 10
i źródło na G. Parkowej
] Odwiert 18
j Sksbalacja z dna Czarnego
i Potoku
i źródło przy granicy
i z Uuszyną
S Anna
•Łazienki
| Antoni
| Odwiert Itnssynianki
•Złocicie 1
S Złocicie 2
S Złockie 3
• Złocki* 8
! Źródło za wsią nad poto-
• k i m Złock
{ Silna ekshalacja z dna
• potoku lASj
{źródło s i ln ie gazujące
j nad potokiem ok. 1 ta»
i na zachód poprzedniego

34 Jastrzf oik } Źródło pnsy potoku k.moetu {
35

56pŁLlilc

37jŻegieetó»
38| «

i 39{łierchomla

Ul .'
{ 41{Łomnica

{ Źródło przy potoku
• cioła
; źródło nad małym dopływem
i pot.UilicJciego
j Anna
; Żegiestów 2
> Źródło w l e s i e powyżej
; kościoła
i Źródło nad sklepem

źródło przy potoku
Zionmiczanka w g.cz.wsi

{ Ujęcie prs/ boisku
Piwniczanka XI

4 i 5 1
-3,1 ;2

2
228

57

O
2

425
0

120
O.d.
- •—

O
0

300

o
o

12Ź
0

-2,4
-4,1

-3,9

-6,5
-6,5

-4,5
-6,6

—--»•- -- x__
-2,9 | -2,9
-4,4

-5,8
-5,6

-6,6
-7,5

-4,5

-4,6
-9,0

~ 4 > 1

-5,9
-5,1
-3,8
-3,3
-5,в

-2,6

-3,7
-3,0
-6,4

-8,0
-6,0

-6,0
-2,7

-3,5

-1,9

-1,4
-2,5

-2,6

-5,7
-4,5
-6,6

-5,8

-4,3
-3,0
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V tabeli II podano wartości O 1 ' c0 2 z 42 przebadanych źródeł
z obszaru krynićko-popradzkiego. Powtarzalność wyników dla prób pobie-
ranych i» odstępie kilku lat jest dość dobra, a różnice nie przekraczają
błędu analitycznego, żyjątek stanowią tu próby gazu pobierane z głowic
niektórych odwiertów, różnice w wynikach Jednak nie przekraczają 1°/oo.

Na mapce /rys» 2/ podano przedziały zmienności wartości © 3C ga-
sowego C02 z polskich Karpat, qyniki J 1 5 C 0 2 z ousearu krynicko-po-

OBSZAR KRYNCKO-
-POPRADZKI

0 t 20 30 «0 50 km

Rys. 2. Obszar Karpat objęty badaniami.

pradzkiego zamieszczono na oddzielnych mapkach /rys* 5 i V»
Wartości J 5C02 Uysonej i Szczawy są zbliżone i mienia ją się w

b-ranicacb od -3,4°/oo do -4,1°/oo i od -3,9°/oo do -4»6°/oo £ Д .
Gazowy C0„ Szczannicy wykazuje wartości O Ĉ od -&,Ъ°/оо do

-6,3%>o [ 1 ] .
Kajniękeze zróżnicowanie składu izotopowego węgla wykazuje OOo

z okolic Krynicy i wzdłuż Popradu. Przedział zmienności wartości a "c
tego obszaru wynosi -8,5°/oo i -1,2°/oo. Uśrednione wyniki ^""002
zostały naniesione na mapki /rys. 3 i V« Ze względu na duże zagęszcze-
nie szczaw na terenie Krynicy, nie wszystkie źródła zostały uwidocznione
na mapce /rys. 3/, a dla Zuberów 1, 2, 3, 4 przyjęto średnią wartość
J13CO2 = -1,6°/ oo.

Można zaobserwować układanie się punktów o zbliżonych wartościach
<̂  ^C02 nzdłuż peimych l i n i i , np. od odwiertów Zubera poprzez i rodła nad
potokiem Szczanicane (cT13CO2 = 2,3°/oo, 1,6°/oo; do źródła i silnej eks-
nalacji na zboczu Szalonego w okolicach Tylicza («Г^СО- а 1»7°/oo i
1,4°/ooJ.
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TYUCZ

9 I \ 2 3 i 5 km;

Rye. 3 . Obszar ki^micko-popradzki. Część wschodnia. Cyframi oznaczono



Rys. 4. Obszar Icrynicko-popradaci. Cacść zachodnia» Cjrtraei omacsono

5 1 3 0
wartości 0/°°)'
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W rozpatrywanych nyzej przypadkach S 00^ n *e zależy od tego, czy
dwutlenek węgla pochodzi z głębokich odwiertów, czy też z powierzchnio-
wych źródeł i ekshalacji.

Dzikie źródełko w Słotninaoh, źródło Słot winka oraz odwiert Kryni-
ca 7 tworzą grupę z najlżejszym izotopono węglem C02 na terenie Krynicy.
Punkty wartości <T15C02 tych źródeł naniesione na map; tworzą łukowato
nygiętą l in ię NB-SE, W centrum uzdrowiska $ *C02 źródeł wykazuje warto-
ści pośrednie, np. Mieczysław - 4,1°/oo, Jan - 4,4°/oo.

Drągi obszar występowania cięższego izotopowo nęgla w CO., zaznacza
się na północ od wsi Złocicie. Systępują tam silne eksbalacje w potoku
Złockie; opisane przez gnidzinskiego [15] > Wartości <f C02 z tej eksha-
lacj i oraz z s i ln ie gazującego źródła położonego bardziej na zachód wyno-
szą odpowiednio: -1,5°/oo i -1,4°/oo, a więc podobnie jak dla CO2 Zuberów.

V źródłach położonych na wschód i południowy zachód od tych ekshala-
cji <£13C02 przybiera wartości bardziej ujeone. V Złockiem, Muszynie i
Żegiestowie C02 z odwiertów wykazuje wartości o bardziej ujemne niż z
położonych w niewielkiej odległości od nich źródeł powierzchniowych.
Np. w Muszynie o CO £ " Łazienkach Mineralnych wynosi -6,5°/oo, zaś л nie-
daleko położonym źródle Anna - 3,0°/oo oraz w Żegiestowie - 6,9°/oo i
-4,5°/oo.

Pozostałe źródła zachodniej części obszaru krynicko-popradzkiego nie
wykazują tak znacznych zróżnicowań <S 5C0 2, z wyjątkiem odosobnionego źró-
dła Kinga w Głębokiem (<£13CO2 = -8,2°/oo).

5. Omówienie wyników

Stwierdza się znaczne zróżnicowanie składu izotopowego dwutlenku wę-
gla na omawianym obszarze.

Z danych wartości O COg można przypuszczać, że na terenie Krynicy
gaz pochodzi z kilku zbiorników i nie jest wykluczone mieszanie się gazu
pomiędzy nimi. Niektóre z nich pokrywałyby się ze znanymi z literatury
dyslokacjami, np. l in ia łącząca odwierty Zubera z ekshalacją pod Tyliczex
układa się wzdłuż dyslokacji krynickiej £i6] .

Zróżnicowanie w składzie izotopowym CO» może być spowodowane różnym
pochodzeniem tego gazu. I tak, dwutlenek węgla pochodzenia magmowego jest
zubożony w cięższy izotop i jego O Ĉ wynosi -5°/oo do -9°/oo £1?J, zaś
powstałego z rozkładu wapieni morskich О С zawarta jest t> granicach od
0 do -Woo [17].

Zmiany w składzie izotopowym mogą być spowodowane długotrwałą migra-
cją przez porowate skały, przy czym migrujący gaz jest zubożony w ciężki
węgiel (o 30? ^ ^ ^ ^ j ujemna), zaś gaz pozostały a zbiorniku ulega
wzbogaceniu. E



W 1985 r. Leśniak [18], wykorzystując wartości d"13C02 x pracy {jQ,
na podst. modelu ewolucji składu izotopowego węgla 00, * «odach podzie-
mnych podanego przez Wigley'a, Plusaera i Pearsona \-\Э] wykazał, że
wartości <f 1 ' o 0 2 wgłębnego pierwotnego większości szczaw karpackich za-
warte są w przedziale -1°/oo *»3o/oo, i ±e jest on jednolitego pochodze-
nia. Jednak poza tym przedziałem znalazło s ię szereg iródeł z С 5C02

poniżej -6°/oo w Szczawnicy, Żegiestowie i Kuszynie, a także z tere-
nu Słowacji [18J. '

lalezałoby rozstrzygnąć, czy C02 z tego zbiornika jest pochodzenia
magmowego, czy uległ zubożeniu w cifżki węgiel w trakcie procesów
fizykochemicznych, np. dyfuzji*

0 magmowym lab innym pochodzeniu COg •***» rozstrzygnąć) badając
skład izotopowy helu rozpuszczonego w wodzie [20), ponieważ stosunek
'le/^He dla płaszcza Siemi wynosi (3-1)«1O~5, dla skorupy ziemskiej
ЗИ0" 6 i dla atmosfery (1,40*0,01 ).10~*.

Praca finansowana z tematu ХИЛ .5 /Uniwersytet Warszawski/.
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NIEKTÓRE ZASTOSOWANIA SPEKTROMETRU PROMIENIOWANIA GAMMA
W GEOLOGU I GEOFIZYCE

E.Chruściel. S.KaJita, M.Kopeć. J.Niewodniczański, К.vV.Pałka
Międzyresortowy Instytut Fizyki i Techniki Jądrowej AGH

Streszczeni*
W prscy przedstawiono metodyczne aspekty spektrometrii promieniowania

gamma w zastosowaniu do niektórych zagadnień geologii i geofizyki.
W szczególności opisano:

1. Laboratoryjna, metod», oznaczania naturalnych pierwiastków promieniot-
wórczych w próbkach i przy zastosowaniu spektrometrów z detektorem
NaJ(Tl) i Ge(Li).

2. Odwiertów* metody pomiaru widma kwantów gamma rozproszonych
w ośrodku - metoda gamma-gamma, bądź z wychwytu radiacyjnego -
metoda neutron-gemma.

Przedstawiono przykłady zastosowania tych metod do badania złóż
węgla kamiennego, dla określenia parametrów charakteryzujących jakość
węgla.

1. Wstęp

W Instytucie fizyki i Techniki Jądrowej AGH w ramach tematu 04.3
opracowano metodą oznaczania koncentracji naturalnych pierwiastków pro-
mieniotwórczych poprzez zastosowanie spektrometrów promieniowania gamma,
z licznikiem NaJ(Tl) i Ge(Li).

Opisano również pomiary odwiertowym spektrometrem scyntylscyjnym
na złożu we.gla kamiennego. Wykorzystano metodę gamma-gamma i neutron-
-gamma do określania in Situ niektórych parametrów węgla kamiennego.
Opisane metody aktualnie s ą udoskonalane, stosowane s ą do rutynowych
pomiarów.

2. Laboratoryjna metoda oznaczania naturalnych pierwiastków promieniot-
wórczych

Metodę, oznaczanie naturalnych pierwiastków promieniotwórczych
w próbkach skał i minerałów oparto na spektrometrii promieniowania gamma
z użyciem detektorów, scyntyiacyjnego i półprzewodnikowego. Naturalna
promieniotwórczość skal i minerałów zależy głównie oe zawartości " К
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o r a z 2 3 3 u , 2 3 5 U i 2 3 2 Th. Te ostatnie, trzy naturalne emitery alfa tworzą

szeregi promieniotwórcze. Produkty rozpadu tych szeregów są również pro-

mieniotwórcze i do oznaczania zawartości uranu i toru w badanych próbkach

wykorzystuje się właśnie wybrane izotopy promieniotwórcze, emitujące względ-

nie intensywne promieniowanie gamma. Zakłada się przy tym, że istnieje

równowaga pomiędzy oznaczanym pierwiastkiem, a pierwiastkiem macierzys-

tym szeregu. Z uwagi na dobre rozdzielenie wysokoenergetycznych Unii

promieniowania gamma można tu do pomiarów wykorzystać detektor scynty-

lacyjny.

Do oznaczania zawartości bezpośrednich produktów rozpadu uranu,
ow 234

tzn. Th i Pa, zastosowano detektor półprzewodnikowy.

2.1. Metody pomiarowe

Zastosowano dwie metody - scyntylacyjną spektrometrią promieniowania

gamma do szybkich pomiarów, w oparciu o wysokoenergetyczne linie proir»

gamma do oznaczania K, Bi, Tl oraz spektrometrię półprzewodnikową

w szerokim zakresie energetycznym^ tzn. od ok. 60 keV do 1OOO keV.

Zastosowano sondę scyntylacyjna, o zdolności rozdzielczej (7.5% dla

linii Cs), z kryształem o wymiarach 75 x 75 mm. Sonda wraz z naczy-

niem pomiarowym umieszczona była w domku osłonnym, wykon.anyro z cegieł

ołowianych o grubości 10 cm. Do oznaczania zawartości pierwiastków pro-

mieniotwórczych wykorzystywano następujące linie promieniowania gamma:

1.46 MeV - 4 0K, 1.76 MeV - 2 1 4 B i , 2.62 MeV - 2 0 8 Tl.

W półprzewodnikowej spektrometrii promieniowania gamma (60 - 600 keV)

zastosowano detektor półprzewodnikowy G-e(U) o małej objętości (20 cm )

i zdolności rozdzielczej dla linii 122 keV - 2.0 keV. Na rys. 1 przedsta-

wiono widmo promieniowania gamma blendy smolistej w zakresie energetycz-

nym 40 keV - 610 keV. Występują tu piki pochodzące od promieniowania

jądrowego Th: 63 keV i 93 keV oraz pik 186 keV, który składa się

z dwu Unii: 186.2 keV, pochodzącej od J 2 6 Ra, i 185 keV od 2 3 5 U . Analiza

widma pozwala sformułować następujące wnioski:

- możliwe jest oznaczenie zawartości uranu na podstawie pomiaru intensyw-

ności linii jądrowej o energii 63.3 keV pochodzącej z Th - pierwszego

produktu rozpadu szeregu U. Krótki czas połowicznego rozpadu 2 3 4 T h

( T i / i - 24.1 dnia) powoduje, że izotop ten jest zawsze w równowadze

z U. Tym samym, oznaczenie zawartości Th jest równoznaczne z ozna-

czeniem uranu.

- zawartość Ra metodą spektrometrii gamma może być oznaczona tylko na

podstawie Unii 186.1 keV, która jest rozdzielona od Unii 185.7 keV, a po-
235 226

chodzącej od U. Zawartość Ra może być stąd oznaczona po
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po uwzględnieniu udziału pochodzącego od uranu. Skorygowaną zawartość
radu e Ra obliczono ze wzoru:

226- e 2 2 6 R » - e 2 3 4 T h ( l - o)e f c Ra - -

gdzie: e 2 2 Ra, e Th - zawartość izotopu radu i toru odpowiednio,
w jednostkach ekwiwalentnych uranu

p - współczynnik udziału promieniowania pochodzącego z Ra
w pik o energii 186 keV dla równowagowego standardu uranowego
(p . 0.575) [ 1 ] .

- Do ilościowego oznaczania Pb - najbliższego gamma promieniotwórczego
produktu rozpadu Rn najlepiej nadaje się pik o energii 295 keV, gdyż

dwa pozostałe (242 i 362) pokrywają się z liniami emitowanymi przez Pb
(szereg torowy) i 2 *Bi (szereg U). Zawartość 2 4Bi może być ozna-
czana w omawianym zakresie energetycznym na podstawie piku o energii
609 keV.

Podsumowując, widać, że pomiar w zakresie energetycznym 40-610 keV
234 226 214 214

pozwala oznaczyć zawartość Th, Ra, Pb i Bi. Znajomość za-
wartości Th i Ra pozwala na oszacowanie równowagi promieniotwór-
czej pomiędzy izotopem macierzystym, a ostatnim długożyciowym elementem
szeregu tj. 226-radem. Współczynnik równowagi zdefiniowany jako stosunek
zawartości radu do uranu obliczano wg wzoru:

Przez porównanie zawartości Ra i Pb (lub Bi) oszacowano z kolei
współczynnik emanacji radonu Б. Współczynnik ten wyraża s ię wzorem:

E - 1 - . 2 1 4 P b / . k
2 3 e R a

Wykonano też próby oznaczania zawartości uranu na podstawie pomiaru
zawartości drugiego produktu rozpadu uranu/ a mian. Ра ( т . , , » 1.14 min.).
Podobnie jak 234-Th jest on zawsze w równowadze z pierwiastkiem rnacie-

238rzystym Ц. U. Ze względu na stosunkowo niską intensywność emitowanego
promieniowania gamma o energii 1001 keV, do pomiarów użyto detektora pół-
przewodnikowego Ge(ia) o dużej objętości (50 cm ).

Względne błędy oznaczeń zawartości poszczególnych izotopów zawiera-
ją się w granicach 10 - 2O%, natomiast współczynnika R i E w granicach 30?°.
Oszacowano też granicę wykrywalności i oznaezainości. Przykładowo, przy

234 *
oznaczaniu zawartości Th granice te w danych warunkach pomiarowych
wynoszą; wykrywalności L_ • 1.0 ppmU, oznaczalnoćci Ł Q - 3.3 ppm U.
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2.2. Wyniki

Wykonano oznaczenia sawartoacł naturalnych pierwiastków promienie*.
wórczych w próbkach «kał, minerałów, rdzeni wiertniczych. Opracowaną
metodykę, zastosowano równie* do окпаежеп K.U.Tb w wybranych surowcach
i materiałach budowlanych. Wykonano około 2OO oznaczeń rożnych próbek
wymienionych wysej materiałów. Szczegółowe wyniki oznaczeń K,U,Th w wy-
żej wymienionych materiałach samiesticzono w pracy [ 3 ] , tu przykładowo
podano jedynie pojedyncze rezultaty oznaesen (tabela l ) .

Tabela 1
Przykładowe wyniki oznaczeń izotopów promieniotwórczych otrzymanych
przy pomocy spektrometrii scyntylacyjnej i półprzewodnikowej

Materiał

U
(Muszkowo)

łupki
menilitowe

węgiel
kamienny

łupek
Kop.Bogdanka

popiół
lotny (Łęg)

cement
portlandzki

żużel
paleniskowy

ррш и
2 3 4 T n

5.0

34.1

3.5

9.2 .

13,2

3 , 0

15.1

2 2 6 Ra

4.2

36.2

4.7

5,7

10,7

2 , 0

7 , 2

2 1 * P b

4 , 0

29,5

3.1

3,8

8 . 0

1,8

5.9

2 " B

4 . 0

гв,о

3,0

3.5

8 , 2

2,0

5,5

ppmTh 1
.228.1 Ac

10,9

13,1

5.2

17.1

23,8

3 . 4

19.5

2 0 8 T 1

9 . 6

11.5

5 . 1

16.3

24.3

3 . 3

15.9

К
*

2 . 0

2 , 0

0.4

1,3

2 , 9

0,9

1.8

К

0j,84

1,06

1.1

0.62

0.62

0.7

0.9

E

0.05

0.19

0,25

0,30

0.25

0,10

0.18

Opracowana i przedstawiona tu metodyka oznaczania naturalnych pier-
wiastków promieniotwórczych, oparta na spektrometrii scyntylacyjnej - znalazła
już zastosowanie przy badaniu przydatności różnego rodzaju surowców odpa-
dowych do produkcji materiałów budowlanych.



3. Odwiertowa spektrometria promieniowania gamma

W Instytucie Fizyki J Techniki Jądrowej AGH, przy współpracy
z Ośrodkiem Badawczo Rozwojowym Techniki Geologicznej w Warszawie,
skonstruowano odwiertowy spektrometr promieniowania gamma typ SO-3-30.
Spektrometr ten przeznaczony jest eto pomiaru widma kwantów дап.ь-.э rozpro-
szonych w ośrodku bąd£,po zmianie detektora^widma kwantów gamma z wych-
wytu radiacyjnego neutronów. W latach 1984^35, współpracując z Katov/ickim
Przedsiębiorstwem Geologicznym, przeprowadzono szereg poiniaró./ w odwier-
tach na złożu węgla kamiennego. Spektrometr składa sin z sondy oUwie:Lo-
wej o średnicy 60 mm oraz г zestawu naziemnego. Sonda posiada osobne
obudowy wykonane z duraluminium. Do obudowy sondy neuiron-gamna można
dołączyć jedną z trzech wyn.iennych głowic izotopowych ustalających od-
ległość źródło-detektor odpowiednb na 350, 500 lub 700 mir., stosuje si<j
izotopowe źródło neutronowe o wydatku rządu 10 neutronóvs/s. Głowica
izotopowa sondy gamroa-gamma umożliwia nastawianie odległości źródło-licz-
nik w granicach od 150 do 250 mm. W tej metodzie stosuje sic; izotop

-1 Cs o aktywności rzędu 10 Bq. Do detekcji promieniowania gamma zas-
tosowano licznik scyntylacyjny złożony z fotopov/ieiacza 9700B firn.у EMI
i kryształ NaJ(Tl)( o wymiarach 0 35 X 70 mm w metodzie neutron-gaii.ma
i ff 30 x 30 mm w metodzie gamma-gamma. vV obu rodzajach profilowań
stosuje się ten sam układ elektroniczny sondy.

3.1. Spektrometryczne pomiary metodą gamma-gamma

Jako zasadę przyjęto pomiar widma rozproszonych kwantów gamma
w ośrodku, w/ zakresie energii 60 keV - 660 keV, sondą bez deceritraiizatora,
zawierającą licznik scyntylacyjny. Kształt widma kwantów gamma rozproszo-
nych w badanym ośrodku zależy od: gęstości ośrodka, Z , konstrukcji
sondy, użytych materiałów konstrukcyjnych, obecności płuczki, średnicy od-
wiertu Ud. Interpretację przeprowadzono vr ten sposób, że z zmierzonych
widm obliczano parametr spektrometryczny kj dla określenia J-tej wielkości
fizycznej określającej złoże.
Parametr kj określany jest wzorem:

= /l(E)dE//l(E)dEki=JI(E)dE/yUE)dE . (i)
Ei E3

E. i - 1 ... 4 określają przedziały energetyczne widma gamma. Parametr
spektrometryczny kj ma tą własność, że jest czuły na zmiany i-tej wieikoś-
ci fizycznej a nieczuły n» zmiany innych wielkości fizycznych.
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Do znalezienia optymalnych wartości E. posłużono się, programem kompute-
rowym, którego organizacją przedstawiono na ry». 2. Program ten szczegółowo
opisany jest w pracy [ 4 ] . Danymi wejściowymi SĄ wartości wielkości fizycz-
nych С . (np. skład chemiczny, gęstość, średnica odwiertu itp.) znane z ba-
dań laboratoryjnych rdzenia wiertniczego oraz widmo kwantów gamma jako licz-
ba zliczeń zmierzona analizatorem amplitudy. Dla zadanej wzorem ( l ) postaci
parametru kj i wybranych wstępnie wartościom £j, wyliczona jest krzywa
kalibracyjna postaci:

C ĵ - A • В kj (2)

Po vi /liczeniu prostej regresji oraz współczynnika korelacji R. pomiędzy

wartościami znanymi z badań laboratoryjnych С . oraz odczytanymi z pros-

tej kalibracyjnej C-j, następuje wydruk^ jeśli R. > E, to znaczy od za-

łożonej wielkości tego współczynnika.

Jeśli R. < С ; to wprowadza się nowe wartości E. i procedura powtarza

się aż do osiągnięcia przez R; wartości С . Jeśli jest to nieosiągalne/ to

za ostateczne przyjmuje się wartości/dla których R. jest maksymalne.

3.2. Spektrometryczne pomiary metodą neutron-gamma

Rejestracja kwantów gamma z wychwytu radiacyjnego neutronów, w prze-

dziale energii 2 MeV - 8 MeV, licznikiem scyntylacyjnym powoduje, że widma

te są mało zróżnicowane, jest fizycznie niemożliwe ; aby wydzielić liczbę

zliczeń pochodzącą od konkretnego pierwiastka. Na rys. 3 przedstawiono

widmo kwantów gamma z wychwytu radiacyjnego dla dwu woźnych warstw

węgla. Parametry węgla W - wilgotność, A - popielność, znane z analizy

chemicznej rdzeni wiertniczych. Interpretację widm oparto na określeniu pa-

rapetru epektrometrycznego danego wzorem ( l ) i korelowaniu jego wartości

z konkretnym parametrem fizycznym złoża.

Procedura określenia E. jest analogiczna jak w metodzie gamma-gamma.

3.3. Rezultaty pomiarów

Zmierzono w odwiercie około 60 widm w metodzie gamma-gamma i około
80 w metodzie neutron-gamma. Dla metody gamma-gamma określono wartości
E. parametrów spektrometrycznych dla określenia niektórych wielkości cha-
rakteryzujących złoże, dane te zebrano w tabeli 2.



SUNOkRD U, O, I S - ? )

еюки w wv

Г
£

NR. KANAŁU

/;-•- 1. Widmo promieniowania gamma blendy smolistej v: zekreeia ener-ii
od 40 do 610 keV otrzymane przy pot?:ocy detektora O e ( l i )

O*HE:

RKMMMNC l g - С HOWY ZMÓW
MNICH k M

WTUdEMEMOSIEl
«EOIESMIWSFUUZ.
NOKLACSIK. DLA

ZMUHASKSOW
WYLICZANI* fctf

WTOIMK.inrSUMII

Rys. 2. Organizacja programu kompis- . » ło чо . so «o
terowego do znajdywania op-
tymalnych parametrów spek- Rys. 3. Widmo kwantów gamma г wych-
trometrycznych wytu radiacyjnego neutronów

67



Tabela 2

Wybrane energie Ej (keV) parametrów epelctrometrycznych dla określenia

niektórych pora metro»» złoża

Parametr B l E 2 E 3 E 4

gęstość g/cm3 100 500 160 320

popielnoee * w 50 100 440 520
średnica odw. mm 300 500 4OO . 600

W tabeli 3 przedstawiono parametry prostej regrecji danej wzorem (2)

orać współczynniki korelacji Я wyznaczanych wieUcoócl.

Tabela 3

Parametry proatyeh regresji oraz wapotcsynnUd korelacji wysnaesanych

wielkości w netodxie gamma-gamma

Wielkoić A + А В + В R

G+mtość 1.06 + 0.04 0.77 + 0.03 0.94
Popielnoac 19.35 +. 0Л2 0.94 +. O.Ob • 0.92
Średnica odw. 1.14 + O.O» 0.01 + 10"* 0.94

W tabeli 4 porównano popielność i g«tato<ć badanych w«gli znanych s ana-
Usy chemicznej i wysnaczanych poprsec parametr apektromełryczny kj

Tabela 4

Porównanie parametrów węgla oznaczonych z analizy chemicznej rdzenia
oraz •pektrometryczna, metodą gamma-gamma

Pokład
• s anaL chen. anaL rd».

A

В

С

6.38
19.26
гг.25

6.2+0.53
20+1.70

11+038

1.34
1 3 4

1^»

1.40
1.59

1.43
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W tabeli 5 przedstawiono wybrane energie £ , parametrów epektrometrycx-
nych dla których uzyskano najlepsze rezultaty określenia pewnych parame-
trów złoża w metodzie neutron-gamma.

Tabela 5
Wybrane energie Ё, (MeV) parametrów spektrometrycznych у metodzie
neutron-gamma

Parametr
Wilgotność W<V>
Popielność A ( # )
Wartość opałowa Я kJ/kg
Zawartość siarki S ( % )

1.8

2 . 0

1.6
3.0

2.2
2.8
2 . 5

4 . 5

4 . 5

4.5

1.8

1.8

6.4

6.4

2 . 2

2 . 2

W tabeli 6 preedatawiono parametry prostej regreaji oraz współczynniki
korelacji wielkości określonych metoda, neutron-gamma.

Tabela 6
Parametry prostych regresji oraz współczynniki korelacji wyznaczanych
wielkości w metodzie neutron-gamma

Parametr
WUgotność
Popielność
Wartość opałowa
Zawartość siarki

A *
-66.76 •
-40.34 +
-3.03 +.
-0.61 •

A

4.08
3.42

0.12
0.07

В • В
15.11 i О.65

4.9S -i- О.21
W " *

1.96 + 0.08

R

О.94
0.94
0.96
0.94
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«ткашяхмпв симжожяих ишюисаогег v GEOLOSII
CZKIRTORZETO

Mieczysław Г. Paiadur

Politechnika Sląaka, Instytut Fizyki, Laboratorlua 1*C
«Л. ftrzywoustege Z« 44-100 GUvioe

Zakrm e1;oaowal»oiei chrenamotrll radiowfglowej wynosi ok.
50 000 1st. Jest to bardzo mało w porównaniu z czasem trwania czwarto-
rzędu» wynoszącym ok. 2 min lat. V ezasl* ostatnich 90 tysiący lat
zachodziły Jednak procesy» które w mniej lub bardziej regularny apoadb
powtarzały sl*. od blisko Biliona lat. Procesy te obejmująt 1/ wyraine
ocieplenie v obrębie zasadniczo zlanego okresu trwającego od ok.
100 tys. lat, które zaznaczyło ale. ok. 40-30 ty», lat temu, г/ wejście
lądoledu na znaczny obszar Polski północnej /ok. 20-15 tya. lat temu/,
oraz Jego zanik /od ok. 15 do ok. 10 tys. lat teau/, 3/ trwające do
chwili obecnej ocieplenie uaotllwlające wytworzenie sit szaty roślinnej
typowej dla lądów strefy umiarkowanej. Chrononetrla re/Alowfglowa stwa-
rza wi^c skalę czasową dla badań najsłodszej ozfścl pełnego cyklu
glacjalnegot który Jest najbardziej charakterystycz&ą cechą geologi-
czną, odróżniającą czwartorzęd od poprzednich okresów Materii ZlMi.

Właściwe wykorzystanie chrcatoaetrli radlowęglowej w geologii
czwartorzędu wymaga spełnienia szeregu warunków» które odbiegają od
typowych warunków, w Jakich prowadzi elf zwykle eksperymenty fizyczne,.
nawet te związane z praktyką przemysłową. Kalały tu wymienić przede
wszystkim odpowiedni* warunki techniczne pomiarów oraz ścisłą wmpółpra-
cą z głównymi» prowadzonymi w kraju temataa.1 badawczymi z zakresu
geologii czwartorzędu. Przez odpowiedni* warunki techniczne pomiarów
rozumie elf aparatur* pomiarową, charakteryzującą alf możliwością
nieprzerwanej i bezawaryjnej pracy w długich przedziałach czasu» przy
zachowaniu dobrej stabilności podstawowych parametrów fizycznych.
Vląze alf z tym nieodłącznie opanowanie odpowiedniej technologii pomia-
rów» aaejmująoaj pełny cykl pomiarowy, począwszy od watfpuej obróbki
chemicznej dostarczanych próbek geologicznych, poprzez wydzielenie
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nadająooj ale. 4» datowania trakcji organicznej, przytfotevanle 1 oczy-
szczani» edpowledniege świątku ohoadezaego, kttfrego liktywnoić' С jest
aierzoaii, at pa obróbko. • U t y t y w m ą daopoh I kortoowo obliczenia.
Wynika stąd keatactaoa'* prowadzenia systematycznych iwne badawczych,
obojau^toyeh konstrukcje, novyeh detektorów wraz z aaltwiaał i aparatorą
rejestracyjną, eras metodykę, diitowanla rdteyeh tnatjreznyeh typdw
oaadoV ec«mrtar*ti«w|«ht a taka» ayitcaatyczBą alfdzjrlaborataryjną
wtryflkaieft •zysklwaiiyob wyaikAv*

V artykala alcii»J*cyc prMdrtawloey zostania <lar«bak Łaborato*
rftai 1 4C la. Praf. V* mtolbkimgo w OUwloaoh z ekranu aatatnleh kilbt
lat. V Łaaaratarltai tyay ddałająey» od 1970 raku» wjikaaaj* « И obacnic
•k, 290 azaaea«S kłaku roosnia« głdiml* aa potrcaby gealagli crwarto-
rzfdu. Vypoaataaia taeaalozna Łaboratorlua jaat taaatf eddzlalnaco
rafarata fi] i badrla w alalajazya «pracowaniu poaialfta. ¥ dalszej
ezfśel artykułu zoataną emuwi.ua* akrttawa podstawy fizyczna, główne
ograaleaaala 1 «гоаЗа aładow aatody 1*C, udział zespołu LaaoratorluB
w ważalejszyeb taaataea badawczych z zakresu geologii czwartorzędu,

«raz dekeaaay zastanie prsaglajd ważniejszych prac własnych dotyczących
aeteiyki datawrf rozayoh typów aaadów 1 preaak fealaglear/oh.

Izotep ^ C wytwarzany Jaat w górayoh warstwach ataoaf ery w rea-
kcji neutronów с jatraal asatu

Wytworzone ateny 1 V twarzą cząsteczki 1*C0^ 1 włączają sl« w obieg
la w przyrodzie, wohadząc v skład wszelkich ergaalaaow tyjących.
W aanamcila Śmierci nrgatij III ustaje wymiana wejła z etoczeniem 1 zacho-
dzi odtąd jedynie zanik Uości jąder '*C, opisywany prawem zaniku

z esaaam połowicznego zaniku r , ^ • 5730 lat.
kcBoentraoja Izotopu 1*C v organlzmaoh tyjących wynosi ok.

10T 1 £, aktywność właściwa «ajła wyprepai ewenege z tyjąoego organizmu
wymasl A. . 13,5 «nm/igC Wiek radlawtclowy asazątków arvamlcamyeh
określa sle. z wcera

1»г
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gdzie A oznacza aktywność właściwą С w badanych szczątkach. V prak-
tyce zamĄit używania podanej wyżej wartości A e stosują się odpowiedni*
wzorce йо kalibrowania aparatury» co sprowadza chronoMtrlę radiowęglo-
wą do klasy metod względnych» gdzie porównuje ale. za sobą odpowiednio
unormowane zaierzone szybkości zliczeń wzorca 1 próbki.

Cnronometrla radlowęglowa opiera się v Istocie na dwóch zało-
ianiacht

1. koncentracja izotopu 1 С jest taka sama dla całej biosfery 1 ale
ulegała «miano» w przeszłości,

2. datewanę szczątki organiczne stanowią układ zamknięty «a względu
na obieg węgla w przyrodzie.

Oba założenia aą w rzeczywistości naruszane, co poważnie ogranicza
stosowalność metody oraz jej dokładność.

Ograniczenie, chronometru yadlow^glowej

Podstawowym ograniczeniem metody radiowęglowej jest jej stosun-
kowo niewielki zasięg czasowy» wynoszący ok, 50 tysięcy lat. Pozostała
ograniczenia można umownie podzielić na dwie grupy:

a/ związane z naruszaniem podstawowych założeń metody»

b/ ograniczenia materiałowe.

Zjawisko zmian koncentracji izotopu С w przeszłości ale odgrywa wię-
kszej roli w zastosowaniach geologicznych» jeat natomiast źródłem
trudności /natury raczej psychologicznej/ w zastosowaniach archeolo-
gicznych. Charakter zmian zachodzących w czasie ostatnich 7 tysięcy
lat jest poznany stosunkowo dobrze» prowadzone obecnie prace mają na
celu badanie zmian wcześniejszych /zwłaszcza w określa tzw. późnego
glacjału» tj. 15-10 tys. lat wstecz/. Istotnym ograniczeniem prakty-
cznyn, związanym z naruszaniem pierwszego założenia metody» jest tzw.
efekt razerwuarowy. Przejawia aię on jako zaniżenie wyjściowej koncen-
tracji izotopu С w niektórych grupach organizmów żyjących /głównie
środowiska wodnege - ap« roślinność podwodna» muszle mięczaków morskich
i słodkewodnych/ oraz w niektórych typach osadów biogenicznych /również
głównie środowiska wodnego/. Wielkość tego efektu jest znana dla
środowiska morskiego, co umożliwia stosunkowo precyzyjne datowania
muszli mięczaków morskich. Poważne utrudnienia występują podczas prób
datowania muszli mięczaków słodkowodnych 1 lądowych» a także ałodko-
wodnych osadów węglanowych, takich jak gytje 1 kredy jeziorne, martwice
wapienne, itp.
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Powolne trudności v datowaniu osadów czwartorzędowych wywoły-
wane są naruszaniem drugiego z założeń chronemetrll radleweglowej.
Praktyczni* żadna substancja organiczna nl* act» być nwatsna za układ
zamknięty za względu na. obieg węgla v przyrodzie. Po przejściu
szczątków roślinnych czy zwierzęcych do osadu zachodzą « dalszym eią-
«u skompllkowaa» procesy biochemiczne /np. rozkład aittrll ergani-
esa»i/t eorpeja zwlązk&r orfaaleznych rozpu«ze<onyoh w wodzi» grunto-
wej, nlncraUzaeja tkanak 1^>. Zanieczyszczania Materiału próbki
aubatanejaal organlcznynl obeago poebadaanla jast szezagolnl* watna
dla płytko zalegających osadów» gdy* zwiększa ale. wtedy prawdopodo-
blsnstwo domieszki materiału współczesnego o bardzo wysokiej koncemtrar
cjl izotopu 1 C. ta*, pewnych typów próbek organicznych usuniecie
potencjalnych zanleczyszcsoń ale sprawia Witkacych tntteoicl. Dotyczy
to przede wszystkim drawa i wejll drzewnych oraz słabo rozłożonych
szczątków roslinmyeh. Roi* zanieczyszczeń' wzrasta, wraz z rosnącym
wiekiem datowanej próbki, przy datowaniu próbek o wieku zbliżonym do
zasięgu metody (powyaej 40 tys. lat) niezbędne jest podejmowanie
szczególnych środków. Pożądane jest, w miar*, możliwości, wykonywani»
pomiarów na różnych frakcjach chemicznych lub mechanicznych badanego
osadu, jako tostu obecności zanieczyszczeń. ' .

Ogramlezamla drugiego typu /ogranlenania. materiałowe/ związane
są z niedostosowaniem aparatury pomiarowej «raz technologii przygoto-
wania próbek do wszystkich typów osadów otrzymywanych do datowania,
w preklyoe występują najczęściej dwa ograniczeniet a/ zbyt mała Ilość
materiału organicznego, co uniemożliwia zupełni» wykonani» pomiaru 1*C
bądź prowadzi do wyniku o niezadowalającej dokładności, lub tot wymaga
rezygnacji z niektórych etapów wstępnego oczyszczania próbki, a tym
samym zwiększa prawdopodobieństwo uzyskania wyniku zafałszowanego na
skutek obecności zanieczyszczeń1, oraz b/ zbyt mała zawartość substan-
cji organicznej w próbce osadu. Wykonanie oznaczenie, wieku wymaga
przerobienia dużych ilości materiału /kilka, a nawet kilkanaście
kilogramów/, w tym z reguły wstępnego wzbogacenia w substancje, organi-
czną. Jest to procedura pracoohłonna, nie zawsze wykonalna, często
prowadząca do otrzymania małej ilości węgla we wzbogaconej próboe, ce
powoduje pojawłoale si* tnaamości omówionych wyżej.



i tematów 1 z r zakresu geochronolouj i,

Pod względem stopnia uogólnienia można wyróżnić trzy poziomy
wykorzystania chronometru radiowęglowej w badaniach czwartorzędu*

- datowani* pojedynczych zdarzeń geologicznych lub ich sekwencji
w obrębie określonego stanowiska osadów czwartorzędowych,

- korelacje lokalnych lub regionalnych procesów geologicznych,

- korelacje globalne /w skali całej kuli ziemskiej lub przynajmniej
kontynentu/.

Dla prawidłowego wykorzystania możliwości metody С konieczna jest
ścisła współpraca między wykonawcami datowań a ich odbiorcami, przy-
najmniej w zakresie odpowiadającym dwóm pierwszym poziomom. V praktyce
Laboratorium С w Gliwicach związki ta aą realizowane przez udział
personelu naukowego Laboratorium w konferencjach i sympozjach tereno-
wych poświęconych geologii młodszego czwartorzędu, a przede wszystkim
przez udział Laboratorium С w głównych krajowych tematach badawczych.
V okresie ostatnich lat Laboratorium С brało udział w następujących
ważniejszych programach badawczych:

1. Problem międzyresortowy MR.1.25 "Przemiany środowiska geograficzne-
go Polski", koordynator:.Instytut Geografii 1 Przestrzennego
Zagospodarowania PAK* okras realizacjit 1961-1965, liczba wykona-
nych dmtowwi: ok. 250;

2. Problem międzyresortowy МЧ.ХХ1.5 "Pomniki kultury narodowej /opia»
zabezpieczenie, interpretacja/", koordynator! Instytut Historii
Kultury Materialnej РАЯ, okres realizacji: 1962-1965» liczba
wykonanych datowani ok. 150.

3* Międzynarodowy pfugi'mm korelacji geologicznych XOCP 158 "Paleohy-
drelogy of the temperate zone", koordynator krajowy: Komitet Badań
Czwartorzędu РАМ» okras realizacji: 1978-1965» llezba wykopanych
matowafl: ek. 350*

4. Problem resortowy 4zcs»gólowa Mapa Geologiczna Polski w skali
1:50 000", koordynator: Zakład Zdjęć 1 Мвр Geologicznych Instytutu
Geologicznego CDG, okrea realizacji:.od 1976 roku» liczba wykona»
mych datowańt ok* 250»
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Ważniejsza, tematy badań ft

Tematyka badań własnych prowadzonych v Laboratorium С
v Gliwicach obejmuje prace konstrukcyjne i technologiczne związane
z budową, badanie* 1 doskonaleniem detektorów stosowanych do pomiarów
aktywności 1*C, włączając w to automatyzacje pomiarów i opracowania
statystycznego wyników [1] , konstrukcje i iwdernlzacje. linii próżnio-
wych służących do spalania próbek organicznych i oczyszczania C0 2 £2] ,
opracowywanie 1 ulepszanie metod wstępnej chemicznej i mechanicznej
obróbki datowanych próbek organicznych różnych typów [

Podstawowe znaczenie dla wykorzystania metody С mają jednak
prace metodyczne, których celem Jest opracowanie odpowiednich proce-
dur postępowania laboratoryjnego, wraz z określeniem, przynajmniej
przybliżonym, przydatności różnych typów próbek organicznych do celów
chronomairycznych, co oznacz* oszacowanie przybliżonych granic błędów
przy datowaniu, zbadanie możliwości i sposobów eliminacji bądź mini-
malizacji tych błędów w określonych warunkach geologicznych itp.
V ostatnich latach opracowano metodykę datowania węglanowych osadów
jeziornych [b] , gleb kopalnych wytworzonych na podłożu piasków wydso-
«ych [5,6] , cuszli mięczaków f7] , kości kopalnych [&1 , nacieków
jaskiniowych [9] . Uzyskano ponadto szereg istotnych danych w badaniach
nad metodyką datowania martwic wapiennych różnych typów fio] , oraz
sformułowano kryteria datowania osadów o wieku zbliżonym do zasięgu
metody. Wyniki badań metodycznych, wraz z odpowiednimi stanowiskami
laboratoryjnymi, umożliwiają datowanie praktycznie wszystkich typów
próbek napotykanych w trakcie prac geologicznych 1 wykopalisk archeolo-
gicznych*

Wyniki pomiarów chronometrycznych są regularnie publikowane
w międzynarodowym specjalistycznym czasopiśmie "Radiocarbon* [/11-18]
1 znajdują coraz szersze wykorzystanie w aktualnych opracowaniach do-
tyczących geologii czwartorzędu [19] .

Badania z zakresu chronometru radiowęglowaj są od kilku lat
uzupełniane pracami dotyczącymi Innych metod datowania osadów czwarto-
rzędowych*
Praoe ta oaejsnjąt
- datowania osadów metodą termolualnescencjl AL/,
- datowani* nacieków Jaskiniowych i innych utworów węglanowych metodą
elektremewage rezonansu paramagnetycznego /EBP/,

- danaToehronalocię i kalibrację radlowęglowej skali czasu.
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