
INSTYTUT ENERGII ATOMOWEJ
ИНСТИТУТ АТОМНОЙ ЭНЕРГИИ •
INSTITUTE OF ATOMIC ENERGY •

RAPORT IAE 2080/OPiDI/l/B.

STABILIZACJA RADIONUKLIDÓW

STOSOWANYCH W ZAMKNIĘTYCH ŹRÓDŁACH

PROMIENIOTWÓRCZYCH

M. MIELCARSKI

OTWOCK - ŚWIERK



I N S T Y T U T E N E R G I I A T O M O W E ]

RAPORT IAE 2080/OPiDI/I/B

STABILIZACJA RADIONUKL1DÓW
STOSOWANYCH W ZAMKNIĘTYCH ŹRÓDŁACH

PROMIENIOTWÓRCZYCH

MIECZYSŁAW M1ELCARSK1
Instytut Energii Atomowej, Ośrodek Produkcji
i Dystrybucji Izotopów, 05-—00 Otwock-Świei^k

OTWOCK-SW1ERK, CZERWIEC ГО89



Mieczysław Mielcarski: Stabilizacja radionuklidów stosowanych w
zamkniętych г rodłach promioniotwórczych. Praca stanowi próbę
calościowego ujęcia zagadnień związanych z wytwarzaniem zamkniętych
źródeł promieniotwórczych, W części wstępnej zawarte zostały podsta-
wowe wiadomości oraz definicje szeregu pojęć związanych z lego ro-
dzaju źródłami. Omówienie systemów klasyfikacyjnych uwidacznia z
jednej strony brak jednolitości w tej dziedzinie, z drugiej zaś wska-
zuje na dużą różnorodność wytwarzanych i stosowanych źródeł.W części
poświęconej zastosowaniom omówione zostały w zasadzie najważniejsze
dziedziny, w których korzystanie z takich form nuklidów promieniotwór-
czych jest już dość dobrze ugruntowane. Wyczerpująco pod względom
metodologicznym omówiono sposoby utrwalania radionuklidów, stosowano
w procesach wytwarzania źródeł. Różnorodność stosowanych dotychczas
technik wskazuje na możliwości dalszego ich rozwoju poprzez wykorzys-
tanie osiągnięć różnych gałęzi nauk technicznych. W zasadniczej części
pracy przedstawione zostały wyniki badań własnych nad stabilizacją ra-
dionuklidów. Obejmują ono adsorpcję niektórych nuklidów promieniotwór-
czych na anodowych warstwach AI2O3, stabilizację w szkliwach i emaliach
oraz otrzymywanie ceramiki radioaktywnej. Dominującą rolę w badaniach
adsorpcyjnych odgrywały te aspekty poznawcze, które uważano za istotne
dla tworzenia podstaw technologii. Uzyskane wyniki pozwoliły określić
optymalne z punktu widzenia stabilizacji radionuklidów warunki prowadze-
nia procesu. Gdy idzie o szkliwa i emalie promieniotwórcze, zbadano
i omówiono wpływ składu fazy szkłotwórczej na wydajność emitowanego
promieniowania jonizującego, że szczególnym zwróceniem uwagi na moż-
liwość obniżenia zawartości składnika radioaktywnego, przy jednoczesnym
zachowaniu emisji cząstek, gwarantującej pożądaną jonizację. Przedysku-
towano mechanizm zaobserwowanego zjawiska wzrostu zdolności jonizacyj-
nej pewnych rodzajów szkliw, zawierających te same ilości nuklidu pro-
mieniotwórczego. W części dotyczącej ceramiki radioaktywnej przed-
stawiono sposób uproszczonej syntezy ceramicznego rdzenia aktywnego
źródeł cezu-137, polegający na termicznej transformacji uformowanego
zeolitu w radioaktywny polucyt. W końcowej części pracy przeprowadzono
porównawczą ocenę poszczególnych metod stabilizacji radionuklidów, ze
szczególnym uwzględnieniem tych technik, które zostały opracowane i
są stosowane w Polsce.

Mieczysław Mielcarski: Stabilization of radionuclides applied in radiation
sources. An attempt of comprehensive treatment of problems connected
with the production of sealed radiation sources is made. In the introduc-
tory part of this work the bas^c information and definitions, related to
this type of radioactive products, are contained. The classification
systems currently applied are discussed, showing lack of uniformity on
the one hand and a great variety of produced sources on the other.
Attention was paid merely to the main fields of application in which the
use of radiation sources is well grounded now. The methods of stabili-
zation of radionuclides used for preparing radiation sources are discus-
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soil in details, b'rom the variety ol' techniques now applied U follows
that further progress is still possible by the utilization of other methods
offered by different branches of contemporary technical science. In the
main part of this work, the results of the author's own investigations
concerning the stabilization of radionuclides are presented, comprising
the adsorption of some radionuclides on anodic Л^Оо layers, stabiliza-
tion in glazes and enamels, and the preparation of radioactive ceramics.
In the adsorption investigations, these problems were considered as
predominant which could form the basis for technological solutions. The
results obtained allowed to establish the most favourable conditions of
performing the process of stabilization by the use of this technique.In the
case of radioactive enamels, the effect of glass composition on the yield of
ionization has been investigated. Lowering of the content of radioactive
component, with simultaneous preserving the useful ionization ability was
considered as being important. The mechanism of the observed increase
of ionization caused by some inactive glass components is discussed.
As concerns radioactive ceramics, a simplified method for preparing
the ceramic core of cesium-137 sources is presented. This synthesis
is based on the thermal transformation of moulded zeolite pellets into
radioactive pollucite. Practical usefulness of different methods for the
stabilization is discussed with emphasis given to those elaborated and
applied in Poland.

Мечислав Мельцарски: Стабилизация радионуклидов применяемых в
закрытых источниках ионизирующего излучения. Настоящая работа
является попыткой обобщенной трактовки вопросов связанных с
изготовлением закрытых источников ионизирующего излучения. Во
вступательной части представлены основные сведения и опреде-
ления ряда понятий связанных с этим видом радиоизотопных из-
делий. Обсуждение систем классификации источников выявляет, с
одной стороны, отсутствие единого подхода в этой области, а с
другой стороны указывает на большое разнообразие изготовляе-
мых и применяемых источников,В части,посвященной применениям,
обсуждены в принципе только важнейшие области,в которых поль-
зование такими видами радиоактивных изотопов уже довольно хо-
рошо укоренилось. Исчерпывающе с точки зрения методологии
обсуждены способы закрепления радионуклидов, применяющиеся в
процессах изготовления источников. Разнообразие применяемых
до сих пор способов указывает на возможности дальнейшего их
развития путем использования достижений различных отраслей
технических наук.В основной части работы представлены резуль-
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таты исследований автора в области стабилизации радионукли-
дов. Они охватывают адсорбцию некоторых радиоизотопов на
анодных пленках hi^o^t стабилизацию в глазури и эмали, а так-
же получение радиоактивной керамики. В адсорбционных исследо-
ваниях основное внимание было уделено тем познавательным ас-
пектам, которые считались существенными для создания основ
технологии производства. Полученные результаты поззолили
определить оптимальные с точки зрения стабилизации радиону-
клидов условия проведения процесса. Что касается радиоактив-
ных эмалей и глазури было изучено и обсуждено влияние состава
стеклообразующей фазы на выход испускаемого ионизирующего из-
лучения, обращая особое внимание на возможность уменьшения
содержания радиоактивного компонента при одновременном сохра-
нении испускания частиц,гарантирующего требующуюся ионизацию.
Обсужден механизм обнаруженного явления роста ионизирующей
способности некоторых видов глазури,содержащих одинаковые ко-
личества радиоактивного элемента, D части касающейся радиоак-
тивной керамики представлен способ упрощенного синтеза кера-
мической активной части источников цезия-137, заключающегося
в термическом превращении сформированного цеолита в радиоак-
тивный поллуцит. В заключительной части проведена сравнитель-
ная оценка отдельных методов стабилизации радионуклидов с осо-
бым учетом тех из них, которые были разработаны и применяются
в Польше.
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1. WSTĘP

Rozwój wielu gałęzi współczesnej techniki postępuje w znacznej mierze
w kierunku konstruowania urządzeń, których działanie oparte jest na wy-
korzystywaniu promieniowania jonizującego. Dlatego też obserwuje się
stałą tendencję wzrostu skali produkcyjnej wyrobów zawierających radio-
nuklidy, w tym również źródeł zamkniętych, które znajdują szerokie za~
stosowanio w różnych gałęziach gospodarki narodowej. Te czynniki uzasa-
dniają celowość prowadzenia badań mających na celu modernizację istnie-
jących i tworzenie nowych technologii produkcji preparatów i źródeł pro-
mieniotwórczych z uwzględnieniem takich szczególnie zagadnień, jak po-
prawa ich jakości, wzrost bezpieczeństwa ich eksploatacji a także roz-
szerzenie zakresu stosowalności. W odniesieniu do zamkniętych źródeł
promieniotwórczych, podstawowym problemem, decydującym o wyżej wy-
mienionych cechach jest stabilizacja substancji radioaktywnej. Skończo-
na liczba metod stosowanych do utrwalania radionuklidów zoslała przez
różnych producentów rozwinięta w ogromny wachlarz modyfikacji, i-óżnią-
cych się często znacznie co do szczegółów technologicznych. Decydujące
o ostatecznym wyniku, to znaczy jakości źródła, subtelności technologi-
czne stanowią na ogół pilnie strzeżoną tajemnicę. Pomijając szczegóły
technologiczne konkretnych procesów trzeba stwierdzić, że poza niepeł-
nym omówieniem sposobów osadzania substancji promieniotwórczych na
powierzchniach ciał stałych, z pierwszej połowy lat sześćdziesiątych^»
nie ma we współczesnej literaturze pozycji przeglądowej, traktującej
o ogólnych zasadach, a szczególnie metodach wytwarzania zamkniętych
źródeł promieniotwórczych.

Niniejsza praca, aczkolwiek nie pretenduje do wyczerpującego omówienia
całego piśmiennictwa związanego z jej przedmiotem, stanowi próbę doko-
nania przeglądu badań i osiągnięć technologicznych w sferze metod produk-
cji źródeł zamkniętych, ze szczególnym uwzględnieniem tych aspektów po-
znawczych, które stały się podstawą oryginalnych rozwiązań technologicz-
nych i metodologicznych opracowanych i stosowanych w Polsce.

2. ZRODŁA PROMIENIOWANIA TON1ZUTACEGO

Mówiąc o promieniowaniu jonizującym rozumie się taką emisję promie-
niowania, która powstaje w procesach rozpadu promieniotwórczego czyli
samorzutnych przemianach zachodzących w jądrze atomowym.

Źródłami promieniowania jonizującego mogą być również różnego rodza-
ju urządzenia generujące takie promieniowanie, jednak nie będą one przed-
miotem tych rozważań.
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2 . 1 , Zamknięte źródła promieniotwórcze

Racliouuklidy, tak naturalne występujące w pi^zyrodzie, jak - głównie -
otrzymane sztucznie, znalazły bardzo szerokie zastosowanie praktyczne.
Zakres tego zastosowania podlega w dalszym ciągu dynamicznemu rozwojo-
wi. Wraz z rozwojem produkcji radionuklidów zaczęły pojawiać się prob-
lemy nomenklaturowe. Aczkolwiek trudno byłoby wykazać istnienie jakiejś
zunifikowanej terminologii, to za powszechnie przyjęty można uznać po-
dział preparatów promieniotwórczych na źródła otwarte i zamknięte.

2 .1 .1 . Definicje i określenia

Nazwy i określenia stosowane w produkcji, kontroli i eksploatacji
źródeł promieniotwórczych w Polsce objęte są Polską Normą 1). Spośród
zawartych tam określeń, przytoczone zostaną tu takie, które spotyka się
najczęściej. Tak więc pod pojęciem ź r ó d ł a p r o m i e n i o t w ó r c z e g o
rozumie się każdą ilość substancji promicniotwórczoj, odpowiednio przy-
gotowanej do stosowania jako źródło promieniowania jonizującego.
Ź r ó d ł o z a m k n i ę t e - to takie źródło promieniotwórcze, w którym
substancja promieniotwórcza jest zamknięta w kapsułce lub związana
w matrycy, przy czym wytrzymałość i szczelność kapsułki lub matrycy
są wystarczające ; aby zapobiec rozprzestrzenianiu się substancji promie-
niotwórczej powyżej dopuszczalnego poziomu, w warunkach przewidzia-
nych dla eksploatacji. Ź r ó d ł o o t w a r t e - to źródło promieniotwórcze,
w którym substancja promieniotwórcza umieszczona jest w sposób umożli-
wiający dostęp do niej, w celu dalszych manipulacji fizycznych lub che-
micznych. Ź r ó d ł e m p r o m i e n i o w a n i a p i e r w o t n e g o nazywamy
źródło emitujące promieniowanie właściwe dla substancji promieniotwórczej
źródła, a ź r ó d ł e m p r o m i e n i o w a n i a w t ó r n e g o źródło promieniowa-
nia, powstającego pod wpływem działania promieniowania pierwotnego na
materiał napromieniany. Pod pojęciem ź r ó d ł a p u n k t o w e g o należy ro-
zumieć źródło o małych wymiarach części aktywnej, z punktu widzenia
geometrii układu, w którym jest stosowane, lub z punktu widzenia auto-
absorpcji, natomiast ź r ó d ł o p o w i e r z c h n i o w e to takie, w którym
substancja promieniotwórcza umieszczona jest na dużej powierzchni z punk-
tu widzenia geometrii układu, w którym jest stosowane. Ź r ó d ł o w z o r -
cowe - to źródło promieniotwórcze o parametrach radiometrycznych,
określonych z wymaganą dokładnością.

Do ważniejszych terminów należy jeszcze pojęcie s z c z e l n o ś c i
źródła zamkniętego, które oznacza stan źródła, w jakim wydobywanie się
materiału promieniotwórczego nie przekracza wartości, uznanych za do-
puszczalne przy danej metodzie sprawdzania,oraz w y d a j n o ś c i źródła,
co oznacza liczbę cząstek promieniowania jonizującego, emitowanego ze
.źródła w jednostce czasu, w określonym układzie geometrycznym.
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Wątpliwości budzi przypisywanie różnych znaczeń kapsułce i obudowie
źródła. Za kapsułkę przyjęło się uważać bezpośrednią osłonę substancji
promieniotwórczej, natomiast obudowa ma stanowić zewnętrzną, wtórną.
W literaturze obcojęzycznej nie spotyka się takiego podziału nazw elemen-
tów źródła. Mówi się jedynie o obudowie pojedynczej lub podwójnej.

Specyficzne dla nazewnictwa polskiego jest również pojęcie m a t r y c y
źródła, która^ ma być substancja stała, będąca nośnikiem materiału pro-
mieniotwórczego w źródłach zamkniętych.

Inne nazwy i określenia wydają się być na tyle jednoznaczne, że nie
wymagają dodatkowych wyjaśnień opisowych.

2.1.2. Systemy klasyfikacji zamkniętych źródeł promieniotwórczych

Jak dotąd nie istnieje jednolity system klasyfikacji źródeł. Różni pro-
ducenci stosują odmienne podziały wytwarzanych przez siebie produktów.
Są to na ogół klasyfikacje cząstkowe, ponieważ większość producentów
ogranicza się do wytwarzania tylko niektórych typów źródeł. Spotyka się
więc sposoby klasyfikowania ze względu na:

- rodzaj emitowanego promieniowania;

Mamy tu do czynienia ze źródłami promieniowania alfa, beta i gamma
z podziałem tych ostatnich według energii emitowanych kwantów, a także
ze źródłami promieniowania neutronowego, rentgenowskiego, hamowania,
pozytonowego, fotonowego, elektronów konwersyjnych, mbssbauerowskie-
g° itp.

- zastosowanie;

W tej grupie ogólnie stosowany podział obejmuje źródła l/ przemysłowe
2/medyczne i 3/ laboratoryjne. W dziale 1/ na ogół wyodrębnia się
źródła do radiografii i defektoskopii przemysłowej, źródła do kontroli
i automatyki procesów przemysłowych, źródła do eliminatorów ładunków
elektrostatycznych i źródła do techniki radiacyjnej.
W grupie źródeł medycznych, podziały bywają bardzo rozbudowane, głów-
nie z uwzględnieniem ich przeznaczenia. Nie wchodząc w szczegóły, naj-
bardziej racjonalny i ogólny podział obejmuje źródła do teleterapii, tera-
pii bo?it.iktowej i częściowo diagnostyki /densytometria kości i skaning
XRF/. Oddzielną grupę w niektórych katalogach 2) stanowią źródła wzor-
cowe i kalibracyjne do urządzeń i aparatów stosowanych w medycynie
nuklearnej.

- sposób hermetyzacji;

Z tego punktu widzenia spotkać można 3) podział na źródła spawane
/sealed/ i niespawane /non-sealed/. Bardziej szczegółowy podział,



w przypadku ^róilcL spawanych, zawiera informacjo o rodzaju obudowy
np. stalowa, aluminiowa, tytanowa, pojedyncza, podwójna, z okienkiem
beryLowym itp, W grupie źródeł nic spawanych, podział bazuje na spo-
sobie w jaki utrwalono nuklid promieniotwórczy w źródle, np. źródło
w folii walcowanej, żywicy organicznej, emalii nieorganicznej, szkliwie,
lakierze ilp.

- kształt zewnętrzny źródła;

Ten sposób klasyfikacji dzieli źródła na powierzchniowe, cylindryczne,
punktowo, pierścieniowe, liniowo itp.

Jak z powyższego widać, ze wzglądu na różnorodność sposobów podziału
i dużą dowolność stosowaną przez różnych producentów, to samo źródło
może być zaliczane do różnych grup w zależności od tego czy zastosuje
siej kryterium kształtu, przeznaczenia lub rodzaju emitowanego promienio-
wania.

Na zakończenie togo rozdziału nałoży dodać, że coraz powszechniej wprowa-
dzana jest przez producentów źródeł, i to obligatoryjnie —»^), klasyfikacja
źródeł pi'omieniotwói~czych, bazująca na ich zbadanych parametrach odpor-
nościowych, obejmujących działanie takich czynników jak temperatura,
ciśnienie zewnqtrznc, uderzenie, w ibî ac ja i przebicie .

2.1.3. Ważniejsze dziedziny zastosowań zamkniętych źródeł promieniotwór-
c zych

Mimo, że zakres stosowania zamkniętych źródeł promieniotwórczych
jest już dziś dość rozległy, rozwój tej dziedziny jest w dalszym ciągu dyna-
miczny i przynosi ciągle nowe możliwości wykorzystania promieniowania
emitowanego przez źródła.

Klasyczną już dziedziną zastosowań jest radiografia i defektoskopia,
W źródłach przeznaczonych do tego celu wykorzystuje się głównie radionu-
klidy emitujące promieniowanie gamma o różnych energiach. Od źródeł
takich wymaga się możliwie dużego przybliżenia do punktowości części
aktywnej, a co za tym idzie maksymalnej aktywności właściwej materia-
łu promieniotwórczego. Charakterystykę radionuklidów stosowanych w
źródłach gammagraficznych podaje tabela 1.

Najpowszcchnicj stosowana jest radiografia izotopowa do kontroli spoin,
szczególnie w budownictwie energetycznym i inżynierii chemicznej, a także
w przemyśle odlewniczym, do kontroli armatury wysokociśnieniowej, wyso-
koodpowiedzialnych części maszyn itp. Ze względu na rodzaj i grubość prze-
świetlanych materiałów, najszersze zastosowanie w Polsce znalazły źródła
irydu-192.

Dynamicznie rozszerza się zakres wykorzystywania zamkniętych źródeł
promieniotwórczych w automatyce i kontroli procesów przemysłowych.
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W urządzeniach tych wykorzystuje się zjawisko pochłaniania, odbicia
i rozproszenia promieniowania. Na tych zasadach konstruuje się różnego
rodzaju przekaźniki, poziom omie rze, grubościomierze, gęstościomierze,
wagi taśmociągowe oraz mierniki zapylania, wilgotności itp, W źródłach
przeznaczonych do tych celów, stosuje siq tak emitery promieniowania
gamma jak i emitery beta o wysokiej lub średniej energii cząstek, takie
jak 90s r > 204T1, 85ftr i inne, o dostatecznie długim okresie połowicznego
zaniku.

Tabela 1. Radionuklidy sotosowane w źródłach do gammagrafii.

Radio -
nuklid

Kobalt-60
Iryd-192
lterb-169
Cez-137
Cez-134
Tul-170

T l /2

5,27 1
74 d
30,7 d
30 1
2,21
129 d

Energia promie-
niowania gamma

MeV

1,17*1,33
0,21;0,67
O,O53;O,O63
0,66
0,48;l,37
0,084;O,O52

Optymalna grubość prześwietlane-
go materiału w mm

stal

50-150
12- 70
6- 12

50-100
50-150
2,5-12,5

stopy lekkie

150-450
40-190
12,36

150-300
150-300
7,5-37,5

Dość rozległe i różnorodne zastosowania mają źródła emitujące promie-
niowanie alfa lub niskoenergetyczne cząstki beta. W tych przypadkach
wykorzystywane jest zjawisko jonizacji ośrodka, przez który promieniowa-
nie przechodzi. Źródła takie zawierają najczęściej radionuklidy 23"Pu,
23«pUj 241 Am, 147pm, "Зщ i stosowane są w urządzeniach do wykrywania
dymu czy innych aerozoli lub gazów, w detektorach chromatografii przemysło-
wej, w eliminatorach elektryczności statycznej itp.

Automatyczna analiza przemysłowa oparta jest coraz częściej o zjawisko
fluoresceneji rentgenowskiej. Do tych celów stosuje się źródła emitujące
monoenergetyczne promieniowanie gamma lub X. Źródła do fluoresceneji
rentgenowskiej mają dość złożoną konstrukcję, a do ich wytwarzania wyko-
rzystuje się głównie 109cd, ^ A m i 2 38p u .

Szereg nuklidów promieniotwórczych w postaci źródeł zamkniętych stosuje
się w teleterapii i terapii kontaktowej. Są to źródła / szczególnie te ostatnie/
o zaostrzonych wymaganiach dotyczących, hermę ty zacji.

Ciekawą dziedziną zastosowań zamkniętych źródeł promieniotwórczych
jest tzw. mała energetyka jądrowa.W urządzeniach wykorzystujących
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głównie źródła 23*3pu i 9 0 S r ^ następuje bezpośrednia zamiana energii
rozpadu promieniotwórczego w energię elektryczną °^-'.

Skuteczność działania źródeł promieniotwórczych w odgromnikach izo-
topowych nałoży uznać za jeszcze niedostatecznie zbadaną, aczkolwiek
są one gdzieniegdzie stosowane, w tyn -ó'"r^* << Polsce.

Dla uzupełnienia godzi się wspomnieć o źródłach specjalnych używa-
nych w spektroskopii mbssbauerowskiej oraz źródłach neutronowych
wykorzystywanych m.in. w geologii i gleboznawstwie.

2.1.4. Wymagania eksploatacyjne

Podstawowe wymagania, które musi być spełnione dla wszystkich
zastosowań, wiąże się z bezpieczeństwem eksploatacyjnym i polega na
spełnieniu przez źródło warunku nieprzechodzenia substancji promienio-
twórczej do otoczenia. W tym przypadku, decydujące znaczenie ma badanie
szczelności źródła. Z chwilą gdy stosowanie źródeł zaczęło obejmować
coraz szersze dziedziny techniki, medycyny i rolnictwa, a jednocześnie
powstała znaczna liczba jednostek kontrolnych, zaistniała konieczność
opracowania norm, które z jednej strony ułatwiałyby wybór źródła najod-
powiedniejszego dla danego zastosowania, z drugiej zaś określały stopień
zagrożenia materiałem promieniotwórczym. Podstawowym dokumentem jest
tu norma na klasy odporności zamkniętych źródeł promieniotwórczych 4).
Określa się w niej odporność źródeł na takie czynniki jak temperatura,
ciśnienie, uderzenie, wibracja i przebicie.
Przykłady wymagań, które powinny spełniać źródła przeznaczone do
typowych zastosowań podaje tabela 2, zaś w tabeli 3 podane są wartości
fizyczne odpowiadające poszczególnym klasom.

Źródła promieniowania przenikliwego (gamma), hermetyzowane przeważ-
nie w kapsułkach ze stali kwasoodpornej, charakteryzują się z reguły
wysokimi parametrami odpornościowymi. W przypadku źródeł promienio-
wania alfa, czy niskoenergetycznego promieniowania beta, gdzie stabili-
zację nuklidu prowadzi się różnymi metodami z pominięciem na ogół obu-
dów zewnętrznych, parametry eksploatacyjne takich źródeł są często
znacznie ograniczone i zależne od zastosowanej metody utrwalania nuklidu.
O rozwoju tych metod w kierunku poprawy stopnia trwałości będzie mowa
w dalszej części tej pracy.



Tabela 2, Wymagania odpornościowe iródel dla typowych zastosowań.
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Inne istotne wymagania, wynikające z przeznaczenia źródła, dotyczą
rodzaju emitowanego promieniowania, jego energii, zdolności jonizacyj-
nej i oddziaływania z materią. Ważne znaczenie ma sposób stabilizacji
materiału promieniotwórczego czy sposób hermetyzacji i jego wpływ na
wydajność emitowanego promieniowania oraz na widmo energet3'-cznc,
które może ulegać znacznym zmianom. Często zdarza się, że zacho-
wanie parametrów radiacyjno-fizycznych radionuklidu jest niezmiernie
trudne lub wręcz niemożliwe przy próbach nadania mu formy źródła
zamkniętego.
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Tabela 3. Klasy odporności zamkniętych źródeł promieniotwórczych.
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3. NUKLIDY PROMIENIOTWÓRCZE STOSOWANE W ŹRÓDŁACH

ZAMKNIĘTYCH

Chociaż liczba znanych dziś radionuklidów wynosi ponad 1300, to tylko
niektóre z nich znajdują zastosowanie w źródłach zamkniętych. Decyduje
o tym w pierwszym rzędzie praktyczna przydatność emitowanego promie-
niowania, a w dalszej kolejności takie własności jak okres połowicznego
zaniku, możliwość uzyskiwania chemicznie trwałych form nuklidu /nieroz-
puszczalnych w wodzie/, niewydzielanie produktów gazowych a także
dostępność i cena.
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Powyższe kryteria ograniczają liczbą radionuklidów przydatnych do pro-
dukcji najczęściej stosowanych źródeł zamkniętych do około 4-0.

Podstawowymi urządzeniami do otrzymywania nuklidów promieniotwór-
czych przeznaczonych do prodv.kcji źródeł zamkniętych są reaktory ją-
drowe. Znaczna część radionuklidów powstaje w wyniku reakcji tarcz
naturalnych lub wzbogaconych z neutronami. Na tej drodze uzyskuje się
radionuklidy stosowane w źródłach do radiografii, defektoskopii, tele-
terapii i urządzeń radiacyjnych. Inne pochodzą z produktów rozszczepienia
i są wyodrębniane w procesie przerobu wypalonego paliwa jądrowego,

d. STABILIZACTA NUKLIDÓW PROMIENIOTWÓRCZYCH

Nuklid promieniotwórczy stosowany w źródle zamkniętym powinien
spełniać określone wymagania, które najogólniej mówiąc polegają na tym,
żeby emitowane było charakterystyczne dla danego radionuklidu promienio-
wanie, natomiast sam materiał promieniotwórczy nie wydostawał się, w wa-
runkach eksploatacji, poza źródło. Innymi słowy, chodzi o wyeliminowa-
nie możliwości powstawania skażeń promieniotwórczych. Pod pojęciem
stabilizacji należy więc rozumieć utrwalenie, to jest nadanie materiałowi
promieniotwórczemu odpowiedniej postaci chemicznej.

Wymagania odnośnie stopnia utrwalenia są zróżnicowane i zależą od
takich czynników jak grupa radiotoksyczności, do której zaliczany jest
nuklid,okres połowicznego zaniku, zagrożenie biologiczne, aktywność,
postać chemiczna nuklidu itp. Ważną rolę ze względu na stabilizację
odgrywa również forma i konstrukcja źródła. Inne wymagania odnośnie
trwałości części aktywnej stawiane są radionuklidom hermetyzowanym w
kapsułkach a inne tym, które będą eksploatowane bez dodatkowych osłon
zewnętrznych. Inną trwałość musi mieć radionuklid emitujący przenikliwe
promieniowanie gamma, zaspawany w kapsule ze stali kwasoodpornej od
emitera cząstek beta umieszczonego w obudowie zaopatrzonej w cienkie
okienko z materiału z reguły podatnego na uszkodzenia mechaniczne.

Każda z metod używanych do utrwalania posiada swoje zalety i wady
które określają jej przydatność do wykonania konkretnego typu źródła, na
ogół jednak żadna z nich nie ma charakteru uniwersalnego. W doborze więc
ważną rolę odgrywają warunki eksploatacyjne. Zagadnienia stabilizacji na-
bierają szczególnej wagi przy źródłach, bazujących na tych radionuklidach,
które emitują, mało przenikliwe promieniowanie alfa. W przypadku źródeł
hermetyzowanych w obudowach zewnętrznych, wymagania dotyczące stabili-
zacji sprowadzają się w zasadzie do przygotowania trudno rozpuszczalnej
trudno lotnej i możliwie zwartej /niepylącej/ postaci chemicznej materiału
promieniotwórczego. Warto zaznaczyć, że w pewnych przypadkach, których
przykładem mogą być izotopy cezu, spełnienie tych wymagań nie jest sprawą
prostą. Dodatkowym utrudnieniem jest fakt, że obok wymagań dotyczących
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trwałości części aktywnej, użytkownicy źródeł domagają się zwiększenia
wydajności emitowanego promieniowania z jednostki objętości lub powierz-
chni źródła.
Wszystko to powoduje, że postęp w metodach stabilizacji musi bazować
na osiągnięciach wielu gałęzi nauki takich jak chemia, fizyka, mechanika >
metalurgia i im pokrewne,

W dalszych rozdziałach, w oparciu o wybraną literaturę, omówione
zostaną podstawowe metody utrwalania radionuklidów stosowane do wytwa-
rzania zamkniętych źródeł promieniotwórczych.

4 . 1 . Metody adsorpcyine

Praktyczne próby osadzania radionuklidów na powierzchni ciał stałych
rozpoczęto od zwykłego odparowania roztworów, nanoszonych na odpowied-
nie podłoże. Dawało to jednak niejednorodne i nie związane z podłożem
pokrycia, gdyż podczas odparowania rozpuszczalnika występowała krysta-
lizacja substancji rozpuszczonej, głównie na obrzeżach naniesionej kropli.
W związku z tym, coraz wnikliwiej zaczęto badać zjawiska adsorpcji ra-
dionuklidów przez powierzchnie ciał stałych. Wykorzystanie metod sorpcyj-
nych do stabilizacji radionuklidów nastąpiło już w latach pięćdziesiątych.
Ponieważ metody te stosowano początkowo do otrzymywania źródeł przez-
naczonych dla spektrometrii beta, stabilizacji podlegały śladowe ilości
nuklidów promieniotwórczych г 2 ' . Cer-144, i tr-91, skand-46 i ruten-106,
w formie zhydrolizowanej, sorbowano na pozłacanych foliach, zaś selen-75
iryd-192, kobalt-бО i chrom-51, w postaci prostych związków, na podłożach
metalowych. Już w tej pracy stwierdzono, że spośród różnych, wcześniej
poznanych mechanizmów adsorpcji, decydujące znaczenie miało tworzenie
się połączeń chemicznych między adsorbentem i sorbatem oraz wymiana
jonowa. Stwierdzono również, że formy koloidalne lub zhydrolizowane
podlegają adsorpcji łatwiej. Zwracano na to uwagę już wcześniej, podczas
badań adsorpcji plutonu na szkle -̂3) . Obserwując wyraźny wzrost adsor-
pcji wraz ze zmniejszeniem stężenia jonów wodorowych wysunięto hipotezę,
że czterowartościowy pluton tworzy w roztworze dodatnio naładowane
koloidy, które adsorbują się na powierzchniach gromadzących po zanurze-
niu w roztworach wodnych ładunki ujemne.

Ponieważ adsorpcyjne metody utrwalania radionuklidów na powierzch-
niach ciał stałych mogą być interesujące przede wszystkim w odniesieniu
do emiterów alfa. na uwagę zasługują głównie te badania, które dotyczyły
plutonu-239. Problemem tym szczegółowo zajmowali się badacze radzieccy
Grenieńszczikowa i Dawidów ^ b a d a l i adsorpcję plutonu-lV na szkle.
Ponieważ stosowano wskaźnikowe ilości plutonu (10"8M), badania te nie
miały na tym etapie znaczenia utylitarnego, stanowiły jednak w późniejszych
pracach cenną wskazówkę praktyczną, która pozwoliła na wykorzystanie
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m.in, zjawiska polimeryzacji czterowartościowego plutonu. W wymienio-
nej pracy stwierdzono, że maksimum adsorpcji występuje przy pH--3,O,
Poza tym zaobserwowano, że adsorpcja /o świeżo przygotowanych rozt-
worów była kilkakrotnie większa ni/. /. roztworów starych. Stwierdzono
równio/., że adsorpcja z roztworów świeżych charakteryzowała się roz-
mytym maksimum, leżącym pomiędzy wartościami pH od około 2 do У ,
W przeciwieństwie do tego, w starych roztworach występowało ostre
przegięcie na krzywej zależności sorpcji od pil. Przypisywano to temu,
że w starych roztworach pluton-IV uległ wstępnej adsorpcji na ściankach
naczynia i koloidalnej krzemionce, stanowiącej zanieczyszczenia, tworząc
ujemnio naładowane pseudokoloidy, które nie mogą być adsorbowane na
później wprowadzonych, szklanych płytkach adsorbenta. W śweżych
roztworach, technika eksperymentu była taka, że w ustalaniu się równo-
wagi adsorpcyjnej brały udział od początku płytka adsorbenta, ścianki
naczynia jak i koloidalna krzemionka.

Spadek adsorpcji z roztworów starych przy pil powyżej 3, autorzy
przypisywali nieodwracalności adsorpcji plutonu na ściankach naczynia
i koloidalnej krzemionce а nie powstawaniu ujemnie naładowanych koloidów.

Wniosków tych nie potwierdziły badania Samarcewej l->) t wskazujące
na zdecydowanie jonowy charakter zależności adsorpcji plutonu-IV na
szkle od stężenia jonów wodorowych. Wykazano, że krzywe zależności
adsorpcji Pu^+ od stężenia H+, mają identyczny kształt zarówno dla
starych jak i świeżo przygotowanych roztworów t j . z ostrym maksimum
dla pH=2,8. Ulegało ono przesunięciu w stronę wyższych wartości pH
(do 3,6) jedynie na skutek zmiany stężenia plutonu od 10-8M do 10-l^M.
Nie potwierdziło się również rozmycie piku adsorpcji na obszar od słabo-
kwaśnych do slaboalkalicznych roztworów, gdzie jak wiadomo pluton wystę-
puje w różnych postaciach, charakteryzujących się różnym znakiem ładun-
ku, co uzasadnia istnienie przegięcia na krzywej adsorpcji.

Badania desorpcji plutonu-IV ze szkła w roztworach o tych samych
wartościach pil, dla których była prowadzona adsorpcja wykazały, że
adsorpcja jest nieodwracalna w obszarze pH > U zaś odwracalna przy

W konkluzji autorka dochodzi do wniosku, że pluton-IV nie tworzy
ujemnie naładowanych form pseudokoloidalnych lecz koloid rzeczywisty,
powstający przy pil » 3 . Przy dalszym spadku stężenia jonów wodorowych,
koloid ulega agregacji której towarzyszy zmniejszenie się jego ładunku
elektrycznego aż do zmiany jego znaku, co przejawia się spadkiem wiel-
kości adsorpcji.

Rozbieżności wyników cytowanych badań powstały, jak się przypuszcza,
na skutek stosowania różnych technik prowadzenia eksperymentów.
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Ta sama autorka *•"' badała również adsorpcję plutonu-IV na pole-
rowanej platynie w zależności od czasu, wartości pH oraz obecności
innych jonów w roztworze. Uzyskane wyniki wykazały, że adsorpcja
rosła wraz ze spadkiem stężenia jonów wodorowych, osiągając rozmyte
maksimum w przedziale wartości pH od 1,3 do 3,5, W tym zakresie,
o sorpcji decyduje według autorki wymiana form jonowych i słabo spo-
limeryzowanych. Dalszy wzrost pH spowodował spadek wartości sorpcji
do około 30% przy wartości 7,8, Taki przebieg zależności okazał się
być zgodny z wynikami uzyskanymi na drodze wirowania roztworów
plutonu 14>, według których przy zmianie pH od 4 do 7,4 wystąpił
wzrost ilości plutonu w osadzie a żarem ubytek formy jonowej w roztwo-
r z e . Ponowny wzrost wartości sorpcji, powyżej pH=7,8 przypisywano
powstawaniu ujemnie naładowanych kompleksów Pu4+, które w danych
warunkach mogły adsorbować się na dodatnio naładowanej platynie.

Stwierdzono także, że w roztworach o pH>2,5 adsorpcja miała
charakter nieodwracalny.

Badania wpływu jonów obcych wykazały, że jedno wartościowe jony
amonowe i trójwartościowe lantanu i itru przy ich stężeniu równym
10-4ЭД n i e wpływają na adsorpcję plutonu, podczas gdy czterowartościowy
cyrkon, o tym samym stężeniu w roztworze, uniemożliwia adsorpcję
plutonu prawie całkowicie.

Badania adsorpcji plutonu sześciowartościowego na platynie 7' wy.
kazały jej wzrost od około 2% dla pH-7 do około 30% dla pH=8, a nas-
tępnie spadek prawie do zera przy pH=ll. Gdy podłoże platynowe zostało
poddane uprzedniemu wyżarzeniu, adsorpcja wzrosła do 80% przy jedno-
czesnym przesunięciu się jej maksimum w stronę większych stężeń jonów
wodorowych t j . pH=4. Tłumaczono to redukcją Pu° + do Pu^+

 f bądź też
powstawaniem nowych centrów adsorpcji na skutek wyżarzania.

Nie stwierdzono wpływu na adsorpcję plutonu takich utleniaczy jak
ozon i dwuchromian potasowy, natomiast nadmiar H2O2 powodował zde-
cydowany jej wzrost. Pozwoliło to wysunąć hipotezę, według której jest
to wynikiem redukcji Pu°+ do Pu4+, w którym to procesie ma swój
udział wodór powstający podczas rozkładu H2O2 na wyżarzanej platynie
oraz tworzenie się wielowartościowych, nadtlenkowych kompleksów,
charakteryzujących się znaczną zdolnością sorpcyjną 18)#

Marków i in.̂ -9) podsumowując wyniki badań dotyczących roztworów
plutonu czterowartościowego twierdzą, że może on występować w kwasie
azotowym w postaci jonowej, pseudokoloidalnej i koloidalnej. I tak przy
stężeniu 10~8M w obszarze pH=2,l 4 2,2 mamy do czynienia z dodatnio
naładowanymi jonami Pu4+. Przy pH=2,8 < 7,5 tworzą się pseudokoloidy,
dobrze adsorbowalne na szkle i oddzielające się przez wirowanie i
ultrafiltrację. W zakresie pH> 7,5 powstają ujemnie naładowane koloidy.
Nie wykazują one zdolności adsorpcyjnych i nie podlegają odwirowaniu.
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Niezależnie od pewnych rozbieżności, dotyczących zdolności sorp-
cyjnej różnych form plutonu można stwierdzić, że dla praktycznego
wykorzystania adsorpcji, w celu trwałego związania plutonu na powierz-
chni ciata stałego, należy zapewnić warunki istnienia tego pierwiastka
na czwartym stopniu utlenienia,

4.. 2. Metody elektrochemiczne

Ponieważ, historycznie rzecz biorąc, analityka nuklidów promienio-
twórczych rozwinęła się wcześniej niż produkcja źródeł, na początku
starano się wykorzystać ilościowe, elektrochemiczne metody wydzielania
radionuklidów do wytwarzania źródeł promieniotwórczych. Jednakże samo
wydzielenie się na odpowiednim podłożu rzadko gwarantowało odpowied-
nią trwałość. Stosowano więc różnego rodzaju warstwy ochronne czy
tzw. okienka zabezpieczające. Były nimi na ogół lakiery organiczne lub
żywice syntetyczne. Techniki te nie zdały jednak egzaminu praktycznego,
szczególnie w odniesieniu do emiterów alfa. Podstawową ich wadą była
mała odporność na uszkodzenia radiacyjne a także niewystarczająca
trwałość mechaniczna.

Elektrochemicznymi metodami wydzielania nuklidów promieniotwórczych
interesowali się zarówno analitycy jak i spektroskopiści. Pierwszych
interesowało ilościowe wydzielenie z roztworów, drugich uzyskanie cien-
kich, równomiernych i dobrze związanych z podłożem warstw nuklidu
promieniotwórczego. Wytwórcy źródeł promieniotwórczych stosowali od
dawna metody elektrochemiczne w odniesieniu do takich nuklidów, które
wydzielają się na katodzie w postaci metalicznej według dawno znanych
sposobów. Odnosiło się to przede wszystkim do takich nuklidów jak ^ ^
55Fe czy 6 З ш .

Badania nad elektrochemicznymi sposobami wydzielania koncentrowały
się w pierwszej fazie na aktynowcach, których silnie elektroujemny cha-
rakter uniemożliwia ich osadzenie w postaci metalicznej. Nie wyklucza
to jednak osadzenia na katodzie wodorotlenków lub innych nierozpuszczal-
nych związków tych pierwiastków.

W pierwszych próbach zastosowania metod elektrochemicznych do sta-
bilizacji transuranów starano się wykorzystać wyniki uzyskane dla takich
pierwiastków jak cer i samar oraz uran i tor 20) t okazało się jednak
rychło, że znaczne różnice potencjałów utleniająco-redukujących uranu
i plutonu są przyczyną różnego zachowania się tych pierwiastków w pro-
cesie elektrolizy. Autorzy cytowanej pracy stwierdzili, że elektroliza
plutonu trójwartościowego ze środowiska obojętnego zachodzi z wydajnością
81 + 94.% pod warunkiem, że jej czas nie przekracza 15 minut. Dłuższe
przepuszczanie prądu przez elektrolit powoduje wytrącanie się wodoro-
tlenku Pu4+.
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W środowisku kwaśnym (pH=l,5 •+ 2,0), dla początkowej zawartości
plutonu 1,5 mg, powierzchni katody 16 cm^ i gęstości prądu 5-»l0mA/cm
praktycznie cały pluton uległ wydzieleniu. Uzyskano dość dobrze przy-
legającą warstwę o gi-ubości O,25mg/cm2.

Elektroliza roztworów zawierających Pu^+ wykazała, że dobre warst-
wy uzyskuje się zwiększając kwasowość elektrolitu i gęstość prądu.
Stosując roztwory alkoholowo-acetonowo-wodne płutonu-lV o zawartości
0,1 M kwasu, wydzielono w czasie 3 godzin, prądem ДО mA/cm , 97%
plutonu. Grubość warstwy katodowej wyniosła 0,3 ^

Wydzielanie ameryku z roztworu zawierającego 0,2 M kwasu mrów-
kowego i 0,15 M mrówczanu amonowego badał Roy Ко 21). Stosowana
w procesie gęstość prądu wynosiła 50 Ą 65 mA/cm^. W czasie ^ 2
godzin wydzielało się na katodzie stalowej, platynowej i miedzianej
0,01 do 5,32 /ig ameryku. Wydzielenie było ilościowe i wynosiło 96 do
99,7%.

Dalsze badania tego samego autora " ) określają praktyczne warunki
elektrolizy dla takich pierwiastków jak Th, U, Np, Pu, Am, Cm.
Wydzielane na katodzie warstwy były dla ich utrwalenia wyżarzane
w temperaturze czerwonego żaru. Dla nuklidów 239pu i 2.Д ^ U ZySk a_
no źródła o aktywnościach 1,7 x 105 Bq i 4,5 x 10^ Bq odpowiednio.

Elektrolityczne wydzielanie śladowych ilości aktynowców badał
Mitchell ^3), w charakterze elektrolitu stosował roztwór kwasu solnego
i chlorku amonowego o objętości 5 * 15 ml. Katodą była płytka platynowa
a drut irydowo-platynowy służył jako mieszadło-anoda. Otrzymane wyniki
wykazały, że maksymalną wydajność elektrolizy, wynoszącą 100% uzyskano
dla 239рц p O io minutach a dla 241 Am p O 15 minutach. Określona została
zależność wydajności elektrolizy od gęstości prądu, stężenia jonów
chlorkowych i objętości elektrolitu. Otrzymano dobrą przyczepność do
katody dla śladowych ilości wydzielanych pierwiastków, natomiast dla
ilości mikro-i miligramowych warstwy nie przylegały dobrze, co mogło
być spowodowane intensywnym wydzielaniem się wodoru na katodzie pod-
czas trwania procesu.

Platynowy elektrolizer oraz katodę o powierzchni 1 cm^ stosowano ^4)
w celu wydzielenia śladowych ilości niektórych aktynowców z elektrolitów
kwaśnych /kwas azotowy, solny, siarkowy i szczawiowy/. Stężenia molowe
Pu i Am w tych elektrolitach wynosiły odpowiednio 4-, 1 x 10-9 i 1,4 x
10-Ю, Oznaczano zależność wydajności elektrolizy od rodzaju użytego
elektrolitu, jego pH, gęstości prądu, czasu trwania elektrolizy a także
obecności innych jonów w roztworze. Uzyskane wyniki pozwoliły określić
optymalne pod względem praktycznym warunki elektroosadzania plutonu.
W późniejszych badaniach 25) sprecyzowano również parametry ilościo-
wego wydzielania 241^01 i 242c;m z roztworów kwasu azotowego.
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W oparciu o uzyskane wyniki stwierdzono, że metoda może być stoso-
wana do celów analitycznych, jak również do przygotowania źródeł
i tarcz o cienkich warstwach radianuklidu i niewielkich aktywnościach.

Badania zakrojone na szeroką skalę nad elektroosadzaniem radio-
nuklidów prowadzili Parker, Getoff i Bildstein ze współpracownikami
26*31 ) . w pracach tych podjęto również prófcy otrzymania stosunkowo
grubych warstw materiału promieniotwórczego na podłożu. Najbardziej
interesujące z punktu widzenia źródeł promieniowania alfa są wyniki
uzyskane dla ^39pu i 24-1 Am przy pomocy elektrolizy wysokonapięcio-
wej z elektrolitów organicznych. Elektrolizę plutonu prowadzono z
alkoholu izopropylowego, zawierającego 10 ul azotanu plutonu-VI.
Katodę stanowiła płytka z polerowanej stali kwasoodpornej, anodą zaś
było platynowe mieszadło, obracane z prędkością 50 obr/min. Napięcie
wynosiło 600 V. Wyniki badań przedstawia tabela 4. Widać z nich, że
ilościowe wydzielenie plutonu uzyskuje się już po 20 minutach, z elek-
trolitu zawierającego 0,1 M NaOH lub 1,0 M LiOH.

Elektrolizę 241 Am prowadzono z objętości 10 cm3 izopropanolu, do
którego dodawano 10 ^il wodnego roztworu chlorku lub azotanu ameryku-Ш
o stężeniu promieniotwórczym 15 kBq/ml. Napięcie wynosiło 300 V.
Katodę stalową polerowano wstępnie, mechanicznie i gotowano przez
kilka minut w kwasie azotowym. Temperaturę elektrolitu, podczas elektro-
lizy utrzymywano na poziomie 20 + 0,1 °C. Ilościowe wydzielenie uzys-
kiwano w czasie 55 ł 70 minut. Najodpowiedniejszą formą ameryku
okazał się azotan, a maksimum wydajności uzyskiwano przy 1% zawartoś-
ci wody w izopropanolu.

Opracowane metody pozwalały otrzymywać warstwy o bardzo jednorod-
nym rozkładzie aktywności, które po 30 minut owym wygrzewaniu w tem-
peraturze 500 4 600 °C były dobrze związane z podłożem.

W warunkach podobnych do wcześniej omawianych 21) badano wydzie-
lanie plutonu na platynie z roztworu kwasu mrówkowego 32) _ Określono
warunki ilościowego wydzielenia plutonu, odnoszące się do aktywności
rzędu 10^ Bq. Oznaczono zależność wydajności elektrolizy od pH oraz
od gęstości prądu i czasu, dla różnych stężeń kwasu mrówkowego.
Zmierzono też zmiany pH wywołane czasem trwania elektrolizy i gęstoś-
cią przepływającego prądu.

Znane są również z literatury prace poświęcone osadzaniu niektórych
pierwiastków transuranowych, na drodze elektrolizy kropli roztworu
naniesionego na podłoże 33) lub krążka nasączonej roztworem bibuły
filtracyjnej 34) m

Badania wpływu materiału katody na jakość warstw aktynowców i wy-
dajność procesu elektroosadzania 35,36) pozwoliły określić warunki pro-
wadzenia procesu i niezbędny sposób wstępnej obróbki katody.
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W przypadku katod aluminiowych, dobre rezultaty uzyskano po wstęp-
nym pokryciu ich cienką(,50 4 60 jug/cm )̂ warstwą złota. Elektrolityczne
pokrycia takich katod torem-232, uranGm-233, neptunem-237, plutonem-239
i amerykiem-241 prowadzono z roztworów alkoholu izopropylowego, prą-
dem o napięciu 400 * 800 V w temperaturze 20 °C , stosując anodę pla-
tynową. Grubość uzyskiwanych warstw ameryku-241 wynosiła 65 ^
co odpowiada 7,8 x 10° ^

Tabela 4, Elektroliza plutonu z alkoholu izopropylowego.
3

Objętość elektrolitu 8 cm .

Dodatki do
elektrolitu

50 ul
IN HNO3

Bez
dodatków

50/11
0,lM NaNO3

50^1
IM LiOH

50jil
0,lM NaOH

100^1
17M NH.OH
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12

15

12

3

Czas,
min.

15
20
30

10
15
20
30
70

20

20

20

20

Wydajność f%

95,7
96,2
96,9

93,6
95,0
95,5
96,1
97,7

64,5

98,1

99,7

6,6

Elektrochemiczne osadzanie szeregu radionuklidów z roztworów orga-
nicznych ma wiele zalet, wśród których wymienia się 40) takie jak:
- możliwość otrzymywania zarówno cienkich jak i stosunkowo grubych

warstw (10 4 1000 ug/cm2);
- możliwość osadzania na podłożach nietrwałych w kwaśnych roztworach

wodnych;
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- duża wydajność przy krótkim czasie elektrolizy;
- zastosowanie w odniesieniu do wielu radionuklidów;
- prostota wyposażenia.

Za wadę z punktu widzenia otrzymywania cienkich warstw można
uważać fakt wydzielania się związku zamiast pierwiastka.

Ze wskazówek praktycznych, użytecznych najczęściej, wymienia się
małą objętość elektrolitu (1 -t 2 cm3) i stosunkowo dużą gęstość prądu
( 2 4 6 mA/cm^) przy napięciu około 600 V. W celu uzyskania trwale
z podłożem związanych warstw, nie należy osadzać w jednostkowym
procesie więcej niż 100 /Ug/cm^, Warstwy grubsze uzyskuje się przez
powtarzanie procesu po każdorazowym wyżarzeniu katody w piecu.
Dobre wyniki otrzymano stosując jako podłoże Al, Cu, Ni, Nb, Mo, Ta,
W, Pt i Au. Poza odtłuszczaniem, katody takie nie wymagały w zasadzie
innej obróbki chemicznej, co stanowi dodatkową zaletę tej metody.

W Polsce opracowano metody elektrochemicznego wytwarzania zamknię-
tych źródeł kadmu-109, ameryku-241 i talu-204 37*39) _ W e w s z y s t k i c h
przypadkach elektrolizę prowadzono z wodnych roztworów siarczanów.
Kadm osadzano na katodzie srebrnej, prądem 7 mA/ cm^, w ciągu 5 go-
dzin. Wydajność procesu elektrolitycznego wydzielania 24-lAm na kato-
dzie platynowej, z roztworu o pH=3,7 wyniosła około 50% po 110 minutach
elektrolizy, prądem o gęstości 100 mA/cm^. Uzyskane aktywności źródeł
alfa promieniotwórczych wyniosły 3,6 x 10° Bq/cm^. Tal-204- wydzielał
się ilościowo w czasie 6 godzin, z roztworów siarczanowych o pH=4-,7 •*
ł 5,0, prądem 0,4. < 1,0 mA/cm.2 pod napięciem 3,3 * 3,6 V. Grubości
uzyskiwanych pokryć wynosiły około 30 mg/cm2 katody miedzianej.

55 8
Źródła Fe do fluorescencji rentgenowskiej, o aktywności 1,37x10

Bq/cm^, emitujące promieniowanie o charakterystycznym widmie energe-
tycznym otrzymano' * " prowadząc elektrolizę z roztworu zawierającego
nośnik w ilości około 5 mg Fe na 15 ml elektrolitu oraz 2 ml nasyconego
roztworu cytrynianu sodowego, 50 mg kwasu askorbinowego i 8 *10 kropli
stężonej wody amoniakalnej. Napięcie wynosiło 6 V, gęstość prądu 70 mA/
cm^f czas 3 godziny, pH=9 ł 10, katoda Cu, anoda Pt, odległość elektrod
6 mm.

Omówione powyżej, wybrane metody elektrolitycznego wydzielania radio-
nuklidów na podłożach metalicznych mają mimo wszystko dość ograniczone
zastosowanie jako praktyczne sposoby stabilizacji nuklidów w procesach
produkcji zamkniętych źródeł promieniotwórczych. Ograniczenie to wynika
z faktu, że w miarę trwałe związanie nuklidu z podłożem można uzyskać
dla niewielkich ilości wydzielanych substancji, a zatem i wydajność emito-
wanego promieniowania jest niewielka. Staje się to zrozumiałe gdy zauwa-
żymy, że metody te weszły do stosowania głównie na gruncie potrzeb
ilościowego wydzielania śladowych ilości substancji promieniotwórczych.
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Problem ten występuje szczególnie ostro gdy chodzi o te radionuklidy,
które nie wydzielają sit; w formie metalicznej, jak Pu czy Лт. W tych
przypadkach, jak to wynika z omówionych przykładów, o trwałości zwią-
zania warstwy tlenku z podłożem decydowała w zasadzie obróbka termi-
czna czyli, procesy dyfuzyjne i międzykrystaliczne, zachodzące na po-
wierzchni ciała stałego. Niewątpliwą natomiast zaletą metod elektroche-
micznych jest równomierność wydzielenia, co często ma duże znaczenie.

Szansę na dalszy postęp w dziedzinie praktycznego zastosowania
techniki elektrochemicznej rokuje metoda jednoczesnego elektroosadza-
nia pierwiastka radioaktywnego z nieaktywnym metalem wiążącym 42) t

Istota metody polega na takim doborze warunków elektrolizy, aby proces
współosadzania mógł zachodzić. Jeżeli jest to utrudnione z powodu zbyt
dużych różnic potencjałów standardowych wydzielanych indywiduów,
uzyskuje się zbliżenie ich wartości poprzez zachowanie znacznych różnic
stężeń molowych składników oraz kompleksowanie jednego z nich.

Д.З. Elektronapylanie i napylanie próżniowe

W związku z intensywnym rozwojem badań spektroskopowych promie-
niowania alfa w latach 1950/1960, wzrosło zainteresowanie źródłami
cienkowarstwowymi i jednorodnymi, emitującymi promieniowanie o nie
zniekształconym widmie. W okresie tym nastąpił też największy rozwój
techniką wykorzystujących napylanie próżniowe i elektrostatyczne sub-
stancji promieniotwórczych na różne podłoża .-+3-Д8) m Metody te pozwoliły
na uzyskiwanie dobrze przylegających do podłoża warstw, charakteryzu-
jących się równomiernym rozkładem aktywności oraz grubościami rzędu
pojedynczych mikrometrów.

Technika elektronapylania polega na wykorzystaniu różnicy potencjałów
prądu stałego pomiędzy metalicznym podłożem a roztworem izotopu, zawar-
tym w naczyniu szklanym, zakończonym kapiiarą o średnicy uniemożliwia-
jącej wydobywanie się roztworu, bez przyłożonego napięcia. Metodą tą
przenoszono na podłoże 80% aktywności zawartej w kapilarze, stosując
napięcie 4000 - 10.000 V, przy prądzie 0,1 * 0,2 u A 43). D O napylania
używano roztworów organicznych o odpowiednio dużej lotności, żeby roz-
puszczalnik ulegał odparowaniu podczas przechodzenia przez przestrzeń
międzyelektrodową.

Znacznie bardziej skomplikowana aparatura potrzebna jest przy
sublimacji próżniowej, gdzie materiał promieniotwórczy umieszczony na
włóknie wolframowym przenoszony jest na podłoże w warunkach wysokiej
próżni, po rozgrzaniu włókna do około 2Д00 °C ^5) m

Jak we wszystkich przypadkach, metody te mają szereg ograniczeń,
które utrudniają ich wykorzystanie do wytwarzania źródeł na skalę większą
niż jednostkowa. W metodzie elektronapylania podstawowymi niedogodnościami,
ograniczającymi zakres jej stosowania,są:
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- rozpuszczalność materiału promieniotwórczego w odpowiednim roz-
puszczalniku organicznym o dużej prężności par i małym napięciu
powierzchniowym;

- konieczność doświadczalnego doboru kapilary o odpowiedniej średnicy
i kształcie oraz elektrody doprowadzającej wysokie napięcie, co
wymaga z reguły żmudnych i długotrwałych prób;

- okresowe pojawianie się wyładowań koronowych, zakłócających
napylanie;

- tworzenie się pęcherzyków powietrza w roztworze, przerywających
proces i trudnych do usunięcia;

- względna długotrwałość procesu. Napylanie 50 ĴLI roztworu wymagało
czasu dochodzącego do pół godziny.

Dla częściowego wyeliminowania tych niedogodności, Fuschini i in .,4
zastosowali technikę dwuetapową. W pierwszym z nich następowało
mechaniczne rozpylenie roztworu nuklidu. W drugim, wytworzony aerozol
był gromadzony na podłożu przy pomocj' przyłożonego pola elektrycznego„
Podstawową zaletą tej techniki jest możliwość stosowania dowolnego roz-
puszczalnika, aczkolwiek w przypadku wody autorzy napotykali trudności
w uzyskaniu właściwego aerozolu. Następowało również tworzenie się
większych kropli, które łatwo uszkadzały już naniesione pokrycie.

Uzyskane metodą elektronapylania warstwy wymagają z reguły obróbki
termicznej w temperaturze około 600 °C .

Tą udoskonaloną techniką otrzymano jednorodne warstwy " Sr o śred-
nicy 8 mm na podłożu aluminiowym.

W technice napylania próżniowego, poza koniecznością stosowania
skomplikowanej aparatury, występują następujące trudności:

- konieczność długotrwałego odpompowywania, dla uzyskania pożądanej
próżni;

- trudności z nanoszeniem nuklidu promieniotwórczego na włókno żarowe;
- występowanie dużych skażeń komory próżniowej po każdym napyleniu.

Jak widać z pobieżnego omówienia, techniki te, aczkolwiek przydatne
do wykonania jednostkowych źródeł, nie mają charakteru technologicznego,
przez co nie znalazły nigdy szerszego zastosowania do produkcji zamknię-
tych źródeł promieniotwórczych. Aczkolwiek w nowszej literaturze nie
spotyka się prac poświęconych tym zagadnieniom, wydaje się, że przy
wykorzystaniu współczesnej techniki, metody te po odpowiednich modyfika-
cjach mogłyby zostać wykorzystane w niektórych przynajmniej dziedzinach
produkcji źródeł.
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4,4. Szkliwa i emalie radioaktywna

Technika stabilizowania nuklidów przy pomocy emalii nieorganicznych
była następstwem pierwotnie stosowanych metod utrwalania emiterów
promieniowania mało przenikliwego w lakierach organicznych i żywicach
syntetycznych 49), Okazało się jednak, na co zwrócono uwagę już wcześ-
niej, że szczególnie w przypadku emiterów alfa, następują po pewnym
czasie uszkodzenia radiacyjne tych materiałów wiążących, a tak wykona-
ne źródła są nietrwałe i powodują znaczne skażenia. Metoda stabilizacji
okazała się więc mało skuteczna, a bezpośrednim następstwem tego
kierunku poszukiwań było zwrócenie uwagi na szkliwa nieorganiczne.
Pierwsze próby bazowały oczywiście na nagromadzonych doświadczeniach
technologu emalierstwa. Do wiązania izotopów stosowano gotowe, znane
zestawy emalierskie. Często jednak okazywało się, że zestawy te w bardzo
ograniczonym zakresie tolerują wprowadzany dodatkowo składnik bez
zmiany swoich własności. Zmusiło to do poszukiwań nowych zestawów,
w których związek radioaktywny stanowić miał jeden z podstawowych
składników układu. Było to ważne szczególnie wówczas, gdy ze względu
na wymaganą aktywność wbudować trzeba było znaczne ilości substancji
promieniotwórc ze j .

Przy doborze emalii szkliwnej, istotnymi jej własnościami są dobre
przyleganie do podłoża, a więc zgodność współczynników rozszerzalności
termicznej szkliwa i podłoża, oraz łatwość przyjmowania wprowadzonego
materiału promieniotwórczego, bez zmiany takich własności jak jednorod-
ność, temperatura szkliwienia, rozszerzalność termiczna, lepkość i na-
pięcie powierzchniowe. Już we wcześniejszych badaniach stwierdzono 50)̂
że dość dobrze przyjmują substancje promieniotwó.rcze takie zestawy
szkliwne, które zawierają w swym składzie nuklid nieaktywny tego pier-
wiastka, związek izomorficzny lub jego analog chemiczny.

We wstępnym etapie rozwoju metod wykorzystania szkliw nieorganicz-
nych do stabilizacji nuklidów promieniotwórczych, pojawiło się szereg
problemów wymagających rozwiązania. Dotyczyły one przede wszystkim
zjawisk, występujących w procesach przeprowadzanych w podwyższonych
temperaturach. Głównym z nich było parowanie składnika radioaktywnego
podczas stapiania emalii, powodujące skażenia przestrzeni roboczej oraz
zmianę składu szkliwa, a co za tym idzie, także jego własności. Dalszym
było korodowanie podłoża metalowego oraz jego rozpuszczanie się w
szkliwie. Tworzenie się żużla brzegowego jest zawsze zjawiskiem wysoce
niepożądanym. Emalie o wysokiej odporności hydrolitycznej szkliwia się
na ogół w wysokich temperaturach, są więc niedogodne ze względu na
wspomniaie wyżej parowanie, natomiast niskotopłiwe szkliwa ołowiowe
i fosforanowe są na ogół zbyt łatwo ługowalne wodą. Oddzielnym proble-
mem, ważnym przy źródłach promieniowania alfa, jest grubość warstw
szkliwnych, która powinna być znacznie mniejsza niż to ma miejsce
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w klasycznym emalierstwio. W przypadku grubych warstw, użyteczną
wydajność cząstek alfa można osiągnąć tylko przy znacznych ilościach
Lnkorporowanego nuklidu, a jest to niepożądane zarówno ze względu na
niepotrzebne jego straty jak i potencjalne zagrożenie, stwarzane przez
takie źródło. Nie do pominięcia jest również problem promieniowania
neutronowego, będącego wynikiem oddziaływania cząstek alfa z pierwias-
tkami lekkimi, wchodzącymi w skład szkliwa. W wyniku reakcji cząstek
alfa z krzemem, glinem i tlenem, powstaje około 270 neutronów na
1 sekundę i 1 GBq 3) ą Emisja ta wzrasta do 2700, 22000 i 77000
n/sek.GBq w obecności odpowienio Li, B, i Be 51) .

Mimo tych wad, szkliwa są atrakcyjnym materiałem wiążącym nuklidy
promieniotwórcze, wykorzystywane w źródłach zamkniętych. Odnosi się
to w szczególności do ^-37Ca, którego sole są bardzo łatwo rozpuszczal-
ne. Sprawie szkliw cezowych, przeznaczonych do wytwarzania zamknię-
tych źródeł promieniotwórczych, poświęcono dużo uwagi j2,53) ,
Lewis 52) f badając szkła krzemianowe o ogólnym składzie xl^O.yR'O.
,zSiO2, w których x + у = 1 a "z" zmienia się od 2,4 4 4,0 stwierdził,
że jeżeli członem R2O jest Na2O, K2O lub SiC>2 w szkłach cezowych,
to spełnia on rolę czynnika obniżającego lepkość, jednakże jego udział
nie powinien przekraczać 0,8 gdyż wówczas wzrasta wymywalność.
Składnik R'O podwyższał odporność hydrolityczną i mechaniczną. Krze-
mionka jest głównym składnikiem szkłotwórczym i powinna stanowić od 2
do 4 moli na jeden mol tlenków zasadowych R2O i R'O. Przy zawartoś-
ci poniżej 2 moli SiO2, szkła wykazywały tendencje do krystalizacji,
natomiast powyżej 4 moli lepkość wzrastała na tyle, że nie następowało
rozpływanie w temperaturach 1200 4 1300 °C.

Oryginalna metoda wytwarzania źródeł promieniowania alfa,przezna-
czonych głównie do celów antystatycznych, została opracowana w Insty-
tucie Radowym im. W.G. Chłopina w Leningradzie i opatentowana D^t ,
Jej zasada polega na tym, że na pokryte emalią gruntową podłoże nanosi
się warstwę emalii radioaktywnej, którą następnie zabezpiecza się dodat-
kowo cienką warstwą tlenku tytanu, cyrkonu, glinu, cyny lub chromu.
Warstwę zewnętrzną nanosi się przez naparowanie chlorków, które ule-
gają w podwyższonej temperaturze hydrolizie, tworząc powlokę tlenkową.
Warstwa ta,w zależności od grubości, obniża wydajność źródła o 10 i
18%. Jej przyleganie do powierzchni szkliwa nie jest zbyt dobre i z cza-
sem ulega ona wytarciu. Dla uzyskania jednorodnego rozkładu aktywności
w kryjącej warstwie radioaktywnej, należy stosować elektroforetyczny
sposób jej nanoszenia 55) # j e s t to w sumie dość złożona metoda i nadaje
się dobrze do źródeł płaskich, powierzchniowych. Stosowane emalie
szkliwią się w temperaturze około 900 °C. Wytwarzane według te i metody
źródła plutonu-239, charakteryzują się następującymi parametrami ~>b) :
aktywność 12 MBq/cm^ j . 10%, prąd jonizacji 14, Я nA/cm^, wymazy -
nie więcej niż 74 Bq.



Literatura patentowa, poświęcona temu zagadnieniu, jest oczywiście
obszerniejsza lecz nie warta szczegółowego omawiania, gdyż istota
metody pozostaje niezmienna, a modyfikacjom ulega tylko sposób wyko-
nania, w zależności od kształtu źródła, rodzaju podłoża czy innych,
specyficznych wymagań •*/) ,

Badania nad metodami stabilizacji materiału radioaktywnego w opar-
ciu o szkliwa nieorganiczne rozwijają się, intensywnie dzięki temu, że
nie koncentrują się wyłącznie wokół źródeł promieniotwórczych, lecz
stanowią także ważny aspekt zagadnień unieszkodliwiania odpadów
promieniotwórczych oraz utylizacji produktów rozszczepienia, pochodzą-
cych z przerobu wypalonych paliw jądrowych. Niektóre z tych ostatnich
jak 9Qs r czy ^37cs są szczególnie interesujące, m.in. jako materiał
do źródeł energetycznych, w których następuje bezpośrednia zamiana
energii rozpadu promieniotwórczego w energię elektryczną. Szkliwom,
mającym stanowić alternatywę dla tytanianu strontowego, poświęcone
były wnikliwe badania Klingęra i Zagara 58) . Praca ta, obok charakteru
fundamentalnego, zawiera szereg rozwiązań złożonych problemów techno-
logicznych, trudnych ze względu na podwyższone temperatury i wysokie
poziomy aktywności.

Problemom zeszkliwiania odpadów radioaktywnych poświęca się wiele
prac. Niektóre z opublikowanych wyników 59,oO)f z e W Zgiędu na rodzaj
stosowanych układów szkliwnych, mogą być interesujące również z pun-
ktu widzenia stabilizacji nuklidów w procesach produkcji zamkniętych
źródeł promieniotwórczych.

4..5. Ceramika radioaktywna

Szkliwa radioaktywne, charakteryzujące się dobrymi parametrami
jakościowymi, zawierać mogą zawsze ograniczoną ilość substancji
promieniotwórczej. Często jest ona niewystarczająca dla uzyskania
wymaganej wydajności emitowanego promieniowania, przy jednoczesnych
ograniczeniach, dotyczących wymiarów źródeł. Szansą na ograniczenie
tej bariery były układy ceramiczne i materiały radioaktywne w formie
spieków. Jest to oczywiście możliwe wyłącznie w odniesieniu do takich
form chemicznych, które są nierozpuszczalne w wodzie i innych pospo-
litych rozpuszczalnikach.

Ponieważ spiekanie trudno rozpuszczalnych tlenków /Yb2C»3, EU2O3/
polega na zastosowaniu różnorodnych, znanych technik, uwaga badaczy
skupiała się głównie na otrzymywaniu w formie ceramicznej tych radiopier-
wiastków, których większość związków jest łatwo rozpuszczalna. Jesl
jednak rzeczą zrozumiałą, że informacje literaturowe, dotyczące bezpo-
średnio metod wytwarzania ceramiki radioaktywnej, są skąpe.
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Ograniczają sio ono w zasadzie do danych, dostępnych w katalogach
różnych firm, które podają nazwę ogólną ceramiki stanowiącej część
aktywną źródła. Niektóre sposoby wytwarzania stanowią przedmiot
patentów 6l) %

Strout^90, którego zasoby wzrastają w miarę rozwoju energetyki
jądrowej, znajduje zastosowanie zarówno w źródłach promieniowania
beta, jak również jako źródło ciepła w generatorach termoelektrycz-
nych 6*10) t Najodpowiedniejszą do tych celów postacią chemiczną
okazał się tytanian strontowy, Otrzymuje sią go poprzez wysokotempera-
turową kalcynację mieszaniny węglanu strontowego z dwutlenkiem tyta-
nowym. Ponieważ operacje, wymagające wysokich temperatur^ są zawsze
trudne do przeprowadzenia gdy w grę wchodzi materiał promieniotwór-
czy, szukano drÓ£ syntezy biegnącej w niższych temperaturach. Przy
pomocy metod termoanalitycznych oraz dyfrakcji rentgenowskiej wykaza-
no ^2) f z e ekwimolarna mieszanina azotanu strontowego i kwasu meta-
tytanowego wykazuje wyraźną przemianą endotermiczną w 600 °C, odpo-
wiadającą powstawaniu tytanianu strontowego. Metoda ta pozwala na
zastosowanie pojedynczego naczynia reakcyjnego, wykonanego np. ze
stali kwasoodpornej, w miejsce oddzielnych urządzeń do strącania
i filtracji, a także naczyń ceramicznych do obróbki wysokotemperaturowej.
Nie bez znaczenia jest również eliminacja odpadów promieniotwórczych
oraz obniżenie potencjalnego zagrożenia radiologicznego.

Cez-137, dzięki stosunkowo długiemu okresowi połowicznego zaniku
/30 lat/, i energii emitowanego promieniowania /662 keV/, jest szeroko
stosowany w zamkniętych źródłach promieniotwórczych, wykorzystywanych
w przemyśle i medycynie. Najpowszechniejszą formą tego nuklidu jest
chlorek, który mimo wysokiej aktywności właściwej posiada takie nie-
pożądane własności jak łatwa rozpuszczalność, duża lotność i niska
temperatura topnienia. Stosowanie tej formy chemicznej w źródłach
zamkniętych wymagałoby bezwzględnie podwójnych, spawanych kapsuł
stalowych. Ponieważ większość związków cezu jest łatwo rozpuszczalna
w wodzie i lotna w podwyższonych temperaturach, producenci źródeł,
dla uniknięcia skażeń w wypadku rozszczelnienia obudowy, stosują
cez-137 w formie szkieł borokrzemianowych 2) f ceramiki glinokrzemia-
nowej 3)bądź emalii szkliwnej na podłożu metalicznym " 3 ' .

Najodpowiedniejszą niewątpliwie postacią chemiczną cezu dla źródeł
promieniotwórczych byłaby forma minerału, znanego pod nazwą polucytu,
będącego glinokrzemianem cezowym o wzorze CS2O . AI2O3 • 4-SiO2 .
Jest to związek praktycznie nierozpuszczalny w wodzie, o temperaturze
topnienia około 1700 °C i gęstości 2,9 g/cm3.

Otrzymywanie polucytu w drodze syntezy "^-' jest procesem dość zło-
żonym, szczególnie gdy ma się do czynienia z dużymi aktywnościami.
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Polega on. na przygotowaniu stccluomctrycznej mieszaniny roztworu
koloidalnego krzemu, glinu i radioaktywnego azotanu cezowego. Miesza-
ninę odparowuje się następnie do sucha przy ciągłym mieszaniu. Suchą
pozostałość ogrzewa się powoli do temperatury 850 °C, w celu rozło-
żenia azotanu cezowogo. Otrzymany w ten sposób wysokoaktywny pro-
szek rozdrabnia się, po czym prasuje odważone stosownie do żądanych
wymiarów ilości, pod ciśnieniem 2500 barów i spieka w próżni, w tem-
peraturze 1600 ° C .

Uproszczoną metodę syntezy, polegającą na inkorporacji cezu do
uformowanych kształtek z zeolitu A4 zaproponował Enomoto ze współ-
pracownikami "5) , Uzyskane w tej pracy kształtki ceramiki polucytowej
miały gęstość 2,4 g/cm^ i zawierały 12,5% wagowych cezu. Badania
autoradiograficzne wykazały, że na powierzchni kształtki gromadziło się
więcej cezu niż w jej wnętrzu, z czego można wnioskować, że nie cała
masa zeolitu brała udział w wiązaniu cezu.

Stosowanie materiałów cermetalicznych do produkcji zamkniętych
źródeł promieniotwórczych nie znalazło jak dotąd szerszego wykorzysta-
nia praktycznego. Pewne prace były prowadzone z użyciem tlenku
ameryku-241 ' ' , jednakże ich celem była rejestracja efektów termicz-
nych, występujących w procesie napromieniania neutronami w reaktorach
jądrowych. Zastosowana tam technika polegała na formowaniu kształtek
z mieszaniny tlenku ameryku i pyłu glinowego pod naciskiem rzędu 100 t
oraz ich spiekaniu w temperaturze 600°C, w czasie 8 godzin, w atmos-
ferze helu. Własności mechaniczne kształtek zależały od zawartości glinu.
Tabletki zawierające 70% wagowych aluminium nadają się do obróbki
mechanicznej.

Przeszkodą dla szerszego wykorzystania tych metod jest zapewne
konieczność stosowania dużych i skomplikowanych urządzeń do prasowania
i obróbki termicznej, które muszą być prowadzone we wnętrzu komór
osłonnych. Poza tym, dodatki metali wiążących nie zawsze są bez wpływu
na widmo energetyczne emitowanego przez izotop promieniowania.

5. OMÓWIENIE WYNIKÓW BADAŃ WŁASNYCH

NAD STABILIZACJA RADIONUKLIDÓW

Prace nad stabilizacją nuklidów, przeznaczonych do wykorz3rstania
w zamkniętych źródłach promieniotwórczych, zostały w Polsce zapoczątko-
wane w połowie lat pięćdziesiątych, w utworzonym Instytucie Badań
Jądrowych. Ich wyraźny rozwój nastąpił z chwilą uruchomienia pierwszego
reaktora jądrowego EWA oraz powołania do życia Ośrodka Produkcji
i Dystrybucji Izotopów.
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Ponieważ większość praktycznych rozwiązań, dotyczących stabilizacji
radionuklidów, była tajemnicą różnych producentów i podlegała ochronie
patentowej, badania rozwojowe miały początkowo z konieczności charak-
ter odtwórczy i stanowiły ważny odcinek działalności osób, zaangażowa-
nych w produkcją nuklidów promieniotwórczych. Doprowadziły one z cza-
sem do oryginalnych osiągnięć i rozwiązań, znajdujących uznanie wśród
innych, europejskich producentów wyrobów radioaktywnych " S Ł / I J .
Inspiracją do intensyfikowania tych prac był szybko powiększający się
krąg użytkowników, których potrzeby zarówno ilościowe jak i jakościowe
rosły, w miarę upowszechniania się zastosowań technik jądrowych
w Polsce,

Przedstawione w tym rozdziale badania własne, choć mają z zało-
żenia charakter utylitarny, to jednak przywiązywano w nich również
wagę do tych aspektów poznawczych, które mogły mieć znaczenie dla two-
rzenia podstaw technologii. Kierunkami, które uznano za najistotniejsze,
były zagadnienia dotyczące stabilizacji radionuklidów emitujących mało
przenikliwe promieniowanie alfa oraz tych, których związki wykazują
znaczną rozpuszczalność i stosunkowo dużą lotność. Uzyskane wyniki
zostały w całości wdrożone do produkcji i stały się podstawą, w prze-
ważającej części, dotychczas stosowanych technologii wytwarzania
zamkniętych źródeł promieniotwórczych w Polsce.

5 Д . Sorpcia na anodowanym aluminium

Zapotrzebowanie na źródła o stosunkowo dużych powierzchniach,
przeznaczone do celów kontrolnych i jonizacyjnych, stanowiło podstawowy
argument, przemawiający za podjęciem tych badań, które dotyczyły
głównie plutonu-239 będącego najczęściej stosowanym emiterem promienio-
wania alfa oraz strontu-90 emitującego cząstki beta.

Ze względu na ograniczoną pojemność sorpcyjną powierzchni metali
i szkła IZily) ^ podjęto w Polsce badania nad wykorzystaniem chłonnych
warstw anodowych na aluminium do trwałego wiązania radionuklidów,
znajdujących zastosowanie w źródłach powierzchniowych. Tlenek glinu jest
odpowiednim sorbentem do utrwalania na jego powierzchni materiałów
promieniotwórczych, przede wszystkim ze względu na jego znaczną
odporność radiacyjną. Własności sorpcyjne tlenku glinu, w odniesieniu
do wodnych roztworów elektrolitów, były przedmiotem licznych i wyczer-
pujących badań 72*81) ^ Q O celów stabilizacji radionuklidów nadają się
przede wszystkim warstwy tlenku glinu, uzyskane na drodze anodowego
utlenienia glinu metalicznego, w wyniku czego powstają warstwy tlenko-
we o grubości kilku mikrometrów i znacznej zdolności sorpcyjnej.
Warstwa taka ma strukturę y-A^Oo i zawiera centra adsorpcji o dużym
zróżnicowaniu siły wiązania jonów. Sorbcja jonów na AI2O3 m a charakter
złożony 72) ^



-26-

Z jednej strony adsorbowano są z roztworu kationy i aniony w równo-
ważnych ilościach, które w sprzyjających warunkach mogą być wymywane
wodą, z drugiej zaś występuje dodatkowo wymiana jonów Al3+ z adsorben-
ta na kationy zawarte w sorbowanym elektrolicie. Związano w wyniku
tej wymiany kationy nie ulegają desorpcji w wodzie.

Tlenek glinu uzyskiwany w procesie anodowym, mimo jednakowej
struktury krystalicznej, różni się jednak od proszkowych preparatów
chromatograficznych. W pierwszym przybliżeniu można przyjąć, że
w procesie anodowania powstaje na powierzchni aluminium tlenek glinowy,
składający się z wewnętrznej warstwy zaporowej oraz zewnętrznej
warstwy porowatej. Grubość warstwy zaporowej zależy wyłącznie od
przyłożonego napięcia, natomiast o grubości warstwy porowatej decyduje
gęstość prądu, czas anodowania, temperatura elektrolitu i jego skład.
Warstwa porowata powstaje na skutek konwersji zewnętrznych partii
warstwy zaporowej, wytworzonej w procesie pierwotnym ®*) t

Podczas konwersji warstwy zaporowej, następuje wiązanie w niej anionu
elektrolitu. 1 tak, część reszt kwasowych elektrolitu jest związana
bezpośrednio w sieci powstałego tlenku glinu, a część pozostaje w pewnej
mierze swobodna, uwięziona w porach warstwy tlenkowej. Według
Grinberga ®3) f dla warstw anodowych uzyskiwanych w procesie utleniania
aluminium w kwasie siarkowym, zawartość SOo w warstwie wynosi 13%
z czego 8% w formie związanej a 5% w formie częściowo swobodnej.

Warstwie anodowej AI2O3 przypisuje się °^) strukturę heksago-
nalną z usytuowanymi centralnie we wszystkich komórkach porami w kształ-
cie gwiazdy o symetrii sześciokrotnej. Średnice porów są niezależne od
napięcia i czasu anodowania, a zależą jedynie od rodzaju użytego elektro-
litu. Pory mają budowę stożkową 85,06) ^ o j r e dnicy wzrastającej od
podstawy do powierzchni warstwy. Średnica otworu na powierzchni zależy
od gęstości prądu i czasu anodowania, a więc i od grubości warstwy,
natomiast średnica u podstawy kanału jest stała i wynosi dla H2SO/
120 A. W miarę zwiększania czasu anodowania, wzrasta grubość warstwy
oraz średnica otworu, która osiąga wartość 316 A, co odpowiada prze-
krojowi jednostkowej komórki tlenku glinowego. Dalszy wzrost warstwy
jest już niemożliwy. Determinuje to maksymalnie możliwą do osiągnięcia
grubość warstwy porowatej, która dla kwasu siarkowego jako elektrolitu
wynosi 70 um.

Według Murphyego i Michelsona ®7) warstwę wewnętrzną, niejednorod-
ną stanowi bezwodny AI2O3 , tworząc krystality oddzielone materiałem
zdolnym do hydratacji. Drugą warstwę, przejściową o pośrednim stopniu
hydratacji, charakteryzuje umiarkowane uwodnienie obszarów międzykrys-
talicznych. Warstwę zewnętrzną tworzy uwodniony tlenek o zmiennej
gęstości. Jest to warstwa porowata, w której nie stwierdzono krystali-
tów.
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Mając na uwadze budowę anodowej warstwy tlenkowej, a mianowicie
sprzyjającą sorpcji strukturą ^"^2^3» porowatość powierzchni, znacz-
ną zawartość w niej reszt kwasowych elektrolitu, wodorową formą
jonowymienną powierzchni oraz obecność nie należących do struktury
tlenków kationów /głównie Aw+ lecz także kationów pochodzących
z domieszek zawartych w metalu/, można wyodrębnić prawdopodobne
procesy proste, które będą decydować o ostatecznym wyniku sorpcji
jonowej na anodowanej powierzchni tlenku glinu;

- wymiana pomiędzy jonami H+ warstwy powierzchniowej sorbenta
a kationem metalu. Dla wielu kationów proces ten jest odwracalny,
to znaczy, że zaadsorbowane kationy wymywane są wodą;

- wymiana pomiędzy obcymi kationami powierzchni sorbenta a kationami
metalu zawartymi w roztworze. Proces ten może przebiegać różnie,
w zależności od tego z jaką silą adsorbowane są wchodzące w proces
wymiany kationy. Podobnie rzecz się ma z zawartymi w sorbencie
jonami Al^+. Ze względu na pochodzące od defektów strukturalnych
centra adserpcji o znacznym zróżnicowaniu trwałości wiązania, jony
Al^+ utrzymywane są przez powierzchnię z różną silą i wymieniane
z nimi kationy sorbowane będą także z różną siłą. Biorąc jeszcze
pod uwagę charakter sorbowanego jonu i jego położenie w Schwabowskim
szeregu zdolności sorpcyjnej ^8) można oczekiwać, że ta część kationów,
która uległa adsorpcji w wyniku wymiany z omawianymi wyżej kationami,
przynajmniej częściowo będzie związana z powierzchnią nieodwracalnie.
W praktyce, proces ten prowadzi do nieodwracalnego wiązania kationów
metali ciężkich i ziem rzadkich 72т75) •

- powstawanie trudrorozpuszczalnych soli sorbowanych kationów z anionem
elektrolitu użytego do anodowania /np. SOĄ /. Proces ten należy roz-
patrywać łącznie z możliwością przytrzymywania sorbowanych kationów
wewnątrz kanalików kapilarnych zewnętrznej warstwy tlenkowej, gdzie
wzrasta znaczenie oddziaływań elektrostatycznych jonów.

Jak wynika z amfoterycznego charakteru wodorotlenku glinowego,
uwodniona, zewnętrzna jego warstwa może być zarówno wymieniaczem
anionów jak i kationów, w zależności od pH środowiska. Ponieważ sorp-
cji anionów towarzyszy sorpcja równoważnych ilości kationów i na odwrót,
w celu związania jakiejś soli, zależnie od jej własności /np. zdolności
do hydrolizy/ można wykorzystać zarówno mechanizm wymiany anionowej
jak i kationowej, dobierając do danego kationu odpowiedni dla uzyskania
optymalnej sorpcji anion.

Sorpcja określonych kationów np. Pu^+ na tlenku glinu będzie zależna
od wartości pH środowiska, a w związku z amfoterycznym charakterem
sorbenta, powinna być tym wyższa im pH będzie większe. Jednak jon
plutonu czterowartościowego wykazuje silną skłonność do hydrolizy,
połączonej z aglomeracją cząsteczek zasadowych produktów hydrolizy
w większe agregaty.
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Tak więc w miarę wzrostu pil, dla określonej jego wartości zacznie
się aglomeracja cząsteczek i spadek wartości ładunku elektrycznego,
przypadającego na atom metalu, co jest równoznaczne ze spadkiem
zdolności jonu do sorbowania się. Dlatego też zależność sorpcji hydro-
Uzujących jonów od środowiska staje się funkcją dwóch zmiennych:
stężenia jonów wodorowych i stopnia hydrolizy związku. Nakładanie się
obu tych czynników powoduje, że zależność wartości sorpcji od pH,
dla kationów hydroli żujących, powinna wykazywać wyraźne maksimum
jeszcze w kwaśnym obszarze pH.

5,1,1, Sorpcia plutonu na anodowanym aluminium

W celu praktycznego wykorzystania opisanego wyżej zjawiska w pro-
dukcji zamkniętych źródeł promieniotwórczych , zainicjowano w Polsce
badania adsorpcji radionuklidów na anodowanyin aluminium. W pierwszym
etapie zbadano zależność sorpcji plutonu o<l xnku-V. parametrów zmiennych
jak pH, czas kontaktu sorbenta z roztworem zawierającym pluton, skład
chemiczny roztworu sorbatu, stężenie plutonu i charakter rozpuszczał-
nika 89).

Do badań używano roztworów, otrzymanych przez rozpuszczenie
metalicznego plutonu-239 /"Izotop" ZSRR/ w 3M kwasie solnym.
Roztwór ten odparowywano prawie do sucha z kilkoma mililitrami kwasu
azotowego. Otrzymany azotan plutonu rozpuszczano w małej objętości
stężonego kwasu azotowego i dodawano 30-procentowego nadtlenku wodoru
w celu uzyskania plutonu na IV stopniu utlenienia. Nadmiar H2O2 usuwa-
no przez ogrzewanie roztworu plutonu w obecności platyny. Tak otrzy-
many roztwór odparowywano do objętości paru kropli, a następnie suszo-
no w eksykatorze nad CaCl2. Z tak przygotowanego PU/NO3// sporzą-
dzano roztwory o żądanych stężeniach w etanolu 1 O,O1M HNO3.

Blachę aluminiową o grubości 0,3 mm odtłuszczano, polerowano che-
micznie i anodowano w warunkach ustalonych иг wcześniejszych bada-
niach 9 0 ) t z n > w 20% roztworze kwasu siarkowego z dodatkiem 4. g Al
/w postaci siarczanu/ na 1000 ml roztworu, * с .-.asie 4.0 minut, prądem
1,5 A/dm , w temperaturze normalnej.

Wpływ pH roztworów wodnych Pu/NCh,•'/. na wartość sorpcji, dla
dwóch różnych stężeń sorbatu, przedstawia rys.L. Czas kontaktu
roztworu z sorbentem wynosił 5 godzin a temperatura 25 ° C . Po upływie
podanego czasu, płytki wyjmowano z roztworu, płukano w wodzie desty-
lowanej ,po czym zanurzano do 20% roztworu Ha Cl 2 a następnie do
wrzącego, nasyconego roztworu К2СГ2О7 u celu zamknięcia porów
anodowej warstwy AI2O3 i utrwalenia znadsoi-bawanego plutonu. Po po-
nownym płukaniu i suszeniu, mierzono względni ilość zaadsorbowanego
plutonu na drodze radiometrycznej za pomocą -kładu liczącego z detek-
torem scyntylacyjnym ZnS/Ag/ o wydajność :K.-O 25°£ dla cząstek alia.
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Jak widać z przedstawionych wyników, maksimum sorpcji uzyskuje się
dla pH=3>5. Dalsze zmniejszanie kwasowości środowiska prowadzi do
spadku sorpcji.
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Rys. 1. Wpływ pH na sorpcję plutonu.

Zależność sorpcji plutonu od czasu zbadano w odniesieniu do roztwo-
rów wodnych i alkoholowych. Roztwór wodny o stężeniu О,657х1О'Зм,
o pH=3,5 spełniał warunek optymalnej kwasowości. Wyniki uzyskane dla
roztworu wodnego przedstawia rys.2, a dla roztworów alkoholowych
o różnych stężeniach plutonu rys. 3.
Czasowa zależność sorpcji dla roztworu wodnego Pu/NOo// wykazuje
początkowo silny wzrost adsorpcji z czasem, a następnie, po 3 godzi-
nach, następuje praktycznie całkowite zahamowanie procesu. W standar-
dowych warunkach pomiaru ilości zaadsorbowanego plutonu na 1 cm^
powierzchni, jakie były zachowane dla wszystkich pomiarów radiometrycz-
nych, uzyskuje się wartość około 30 000 zliczeń cząstek alfa na minutę,
przy stężeniu plutonu O,657X1O~3M.
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Rys. 2. Zależność sorpcji plutonu z roztworu wodnego od czasu.
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Rys. 3. Zależność sorpcji plutonu z roztworów alkoholowych od czasu.
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Dla roztworów etanolowych wzrost ilości zaadsorbowanego plutonu
jest wolniejszy. Przy stężeniu 0,94-хЮ-Зм, pewne jego zahamowanie
obserwuje się po około 6 godzinach. Mimo, że stężenia roztworów alkoho-
lowych były wyższe niż wodnych, ilości sorbowanego z nich plutonu są
znacznie mniejsze. Jak widać z rys. 3, krzywa odnosząca się do stę-
żenia O,94.XXO"3M zbliża się do poziomu maksymalnej adsorpcji przy
około 11 000 cpm, co w zestawieniu z wynikami dla roztworów wodnych
/rys. 2, 30 000 cpm/ wskazuje, że sorpcja z tych ostatnich roztworów
nachodzi szybciej i zezwala na wyższy stopień nasycenia powierzchni
plutonem. Byłoby to zgodne z sugerowanym, jonowym mechanizmem
procesu. Niższy poziom adsorpcji z roztworów alkoholowych może być
spowodowany tym, że w danym przypadku, zarówno dla roztworów alko-
holowych jak i wodnych, nie został osiągnięty pułap pojemności sorpcyjnej
powierzchni i wówczas, przy dalszym zwiększaniu stężenia plutonu
w roztworach, mogłoby dojść do osiągnięcia porównywalnego poziomu
sorpcji. Jednakże przy jonowymiennym mechanizmie sorpcji, charakter
rozpuszczalnika może mieć istotne znaczenie.

Wpływ stężenia plutonu w roztworach wodnych i alkoholowych na
wartość sorpcji przedstawia rys. Д. Czas kontaktu adsorbenta z roztwo-
rem wynosił 15 godzin. Przedstawione izotermy adsorpcji wskazują,
podobnie jak poprzednie wyniki, że sorpcja z roztworów wodnych zachodzi
Łatwiej niż z alkoholowych. Różnice w ilościach zaadsorbowanego plutonu
na 1 cm- powierzchni, dla obu rodzajów roztworów, wzrastają wraz z ich
stężeniem, ponadto izoterma adsorpcji dla roztworów etanolowych wykazvje
przy wyższych stężeniach znacznie mniejszą tendencję wzrostu niż izo-
terma dla roztworów wodnych. Aczkolwiek w toku badań nie osiągnięto
stanu nasycenia powierzchni sorbującej plutonem, z przebiegu krzywych
można sądzić, że maksymalne wartości sorpcji dla powierzchni nasyconej
z roztworu alkoholowego i wodnego nie będą identyczne i dla roztworów
wodnych pojemność sorpcyjna będzie wyższa.

Poznanie wpływu zbadanych parametrów na przebieg sorpcji umożli-
wiło sprecyzowanie optymalnych warunków, w których utrwalony na
powierzchni radionuklid emituje promieniowanie, sam nie ulegając
wymywaniu i ścieraniu. Metoda spełnia więc wymagania stawiane źródłom
zamkniętym i jest wykorzystywana do ich produkcji. W warunkach opi-
sanych powyżej, uzyskiwano trwałe związanie około 37 kBq plutonu-239,
lub w przybliżeniu 15 ug tego pierwiastka na 1 cm^ powierzchni sorp-
cyjnej. Większą wydajność emitowanego promieniowania zapewnia uży-
cie plutonu-238.
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Rys.4-. Zależność adsorpcji plutonu od stężenia.

5.1.2. Sorpcia strontti-90 na anodowanym aluminium

Następnym radionuklidem, którego sorpcję na anodowanym aluminium
badano, był stront-90. Niezależnie od czynników decydujących o złożo-
ności procesu, o których wspomniano już wcześniej, trzeba w omawia-
nym przypadku brać pod uwagę to, że preparaty strontu-90 zawierają
w stanie równowagi promieniotwórczej także itr-90. Jego ilość, w jed-
nostkach aktywności jest równa ilości 90sr, lecz śladowa zaledwie gdy
brać pod uwagę udziały molowe. Poza tym występuje także powstający
z itru-90 trwały cyrkon-90, którego ilość wzrasta z czasem. Tak więc,
stosując do badań promieniotwórcze preparaty strontu-90, należy mieć
na uwadze także obecność nuklidów pochodnych. Cyrkon-90, jako nuklid
stabilny nie będzie wprawdzie wpływał na pomiary radiometryczne, lecz
w preparatach dostatecznie starych jego stężenie może być porównywalne
ze stężeniem strontu i wpływać na wyniki ilościowe sorpcji pozostałych
składników. Z wartości potencjałów jonowych indywiduów znajdujących
się w omawianym układzie 8̂ ) można wnioskować, że ich zdolność ad-
sorpcyjna będzie wzrastać w kolejności Sr^+< Y^+< Zr^+ . Ze względu
na spodziewaną, znaczną zdolność sorpcyjną cyrkonu, w badaniach
posługiwano się możliwie świeżymi preparatami strontu-90.
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W pierwszej części wykonanych badań 92) oznaczono wpływ pil
roztworów sorbatu na ilość zaadsorbowanych jonów Sr^+ i Y^+,
zmiany pH sorbatu wywołane sorpcją, zależność sorpcji od stężenia
sorbatu a także wpływ czasu.

W badaniach sorpcji stosowano promieniotwórcze preparaty strontu,
wielokrotnie rozcieńczane nieaktywnym azotanem strontowym. W wyniku
tego, stosunek stężeń jonów Sr*+ do Y^+ był w warunkach ekspery-
mentu innych niż w rzeczywistych preparatach 90sr. Biorąc jednak
pod uwagą okresy połowicznego zaniku obu radionuklidów, itr stanowi
zawsze jedynie śladową domieszkę w stroncie-90 i zwiększenie udzia-
łu strontu w układzie uwypukla jego ogromną, ilościową przewagę
wobec itru, sprowadzając także cyrkon do śladowych ilości, co pozwala
na praktyczne zaniedbanie ich wpływu na mechanizm rozważanego pro-
cesu.

Do badań stosowano płytki o wymiarach 4.8x60 mm, anodowane w taki
sam sposób jak opisano poprzednio S9' . Zanurzano je następnie do 25 ml
roztworu Sr/NOg^ o stężeniu 0,6 g/l, znakowanego strontem-90 w ilości
111 MBq/1. Temperaturę podczas sorpcji utrzymywano na poziomie
20 + 0 , 5 ° C , Do pomiaru aktywności, przy użyciu płaskiego licznika
scyntylacyjnego Nal/Tl/, wycinano z płytek krążki o średnicy 9 mm.
Promieniowanie itru-90 mierzono stosując przesłonę z folii aluminiowej
0 grubości 0,8 mm, odcinającą cząstki beta pochodzące od strontu-90.
Po upływie 27 dni.tj. 10 okresów połowicznego zaniku °®Y, powtarzano
pomiar, którego wynik określał ilość zaadsorbowanego na powierzchni
strontu-90 /t j . aktywność °0у będącego w równowadze promieniotwórczej
z ^Osr/^ Pomiary pH roztworów sorbatu wykonano przed wprowadzeniem
do nich płytek i następnie po ich wyjęciu. W tabeli 5 przedstawiono
wyniki pomiarów sorpcji układu 90sr + 90y w zależności od wartości pH
1 czasu w przeliczeniu na 1 cm2 powierzchni.

Z uzykanych wyników widać, że pH roztworów sorbatu zmienia się
w wyniku kontaktu z sorbentem w ten sposób, że dla mniejszych wartości
pH ulega podwyższeniu, a dla wyższych obniżeniu, przechodząc przez
punkt /pH=6,l/ gdzie zmiana pH nie następuje. Liczbowe wartości tych
zmian zależą od czasu kontaktu, przy czym po pewnym czasie osiąga
się stan równowagi. Zmiany pH układu sorbent-sorbat dla dwóch czasów
kontaktu /20 i 80 min./ przedstawiono na rys. 5.

Biorąc pod uwagę wartości pH mierzone przed sorpcją można
stwierdzić, że wyraźne wiązanie strontu przez sorbent występuje przy
pH=10,4- podczas gdy adsorpcja itru wydaje się być niezależna od pH.



Tabola 5 . Wplvw pil i c z a s u na a d s o r p c j e układu " S r i " Y

L.p.

i

l
2
3
4

5
6
7
a
9

10
U
12
13
14
15
16

17
18
19
20
21

22
23
24
25
26
27

28
29
30
3!
32
33

34
35
36
37
38
39

40
41
42
43
44
45

46
47
48
49
50

pH prxed
sorpc,j<(

1

2

3.35
3.35
3,35
3.35

4.80
4.80
4.80

• 4.80
4.80

5.0S
5.0S
5.0S
5.05
5,05
5.05
5.0S

5.80
5.80
5.80
5.80
5.80

6.10
6.10
6.10
6.10
6.10
6.10

7.20
7.20
7.20
7.20
7.20
7.20

8.2S
8.25
8.25
8.25
8.25
8.25

9.60
9.60
9.60
9,60
9.60
9.60

10.40
10.40
10.40
10.40
10.40

pll po
sorpcj i

3

3.70
3,75
3.95
3.95

5.55
5.60
5.65
5.65
5.65

S.SS
5.60
5.70
5.85
5.85
5.85
5.85

6.00
6.00
6.00
6.00
6.00

6.10
6,10
6.10
6.0
6.10
6.05

7.20
6.70
6.55
6.55
6.55
6.45

7.25
6.85
6.40
6.40
6.35
6.30

8.75
8.75
8.50
7.50
6.80
6.50

9.50
9.30
9.20
8.10
8.10

C z a s
kontaktu

min.

4

10
20
40
80

10
20
40
80

160

10
20
40
80

160
320
960

10
20
40
80

160

10
20
40
80

160
96C

10
:о
40
80

160
960

10
20
40
80

160
960

10
20
40
80

160
960

10
20
40
80

160

W z g l ę d n a a k t .
po s o r p c j i
i m p / m i n . c m -

5

2050
1640
$00
300

1320
2310
2640
3000
5000

1830
3480
35,0
5000
5200
7400
7500

4400
6100
Г400
7100
7100

3750
3500
5450
5700
5700"
5200

7250
7250
7250 _,
7100
6830
5520

6700
5700
6500
6300
6200
4400

3680
4400
5230
6300
7020
1730

4500
3350
2750
4750-
4200

Względna a k t .
po 27 dobach •
im p/min. c m -

6

Poziom
tła „

licznika

Poziom
tła

licznika

Poziom
tła

1icznika

Poziom
tła

licznika

Poziom
tła

licznika

Poziom
tła

120
110
100

Poz.tła

100
по
100

Poz.tła
100
ISO
200
120

Poz.tła
750
530
480

1350
850

Tło Licznika 70 cum,
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4 5 6 7 8 9 Ш pH po SOrpcji

Rys. 5. Zmiany pH roztworów Sr/NC>3/2 podczas adsorpcji.

Stosunkowo duży rozrzut wyników w badaniach procesów sorpcji
jonowej, sygnalizowany także przez innych autorów 91 f 102) ^ utrudnia
bardziej jednoznaczną interpretację otrzymanych wyników.

W drugiej serii doświadczeń, dla nadania roztworom sorbatu odpo-
wiednich wartości pH, stosowano nasycony roztwór boraksu z odpowied-
nią ilością IN HNO-j. Program badań roztworów buforowanych obejmował,
poza pomiarem zależności sorpcji od pil i czasu kontaktu roztworu z sor-
bentem, także zależność wartości sorpcji od stężenia sorbatu. Obszar
zmian pH zawierał się pomiędzy wartościami 7,62 i 9,2Д. Radiometryczne
metody pomiaru wartości sorpcji były identyczne jak w pierwszej, bez-
buforowej serii doświadczeń. W tabeli 6 zestawiono przykładowo wyniki
kilku wybranych pomiarów zależności od wartości pH roztworu, dla dwu
skrajnych czasów kontaktu sorbenta z roztworem sorbatu.

Tabela 6. Wpływ pH na adsorpcję układu 90з г + 90у w roztworach
buforowanych.

pH
roztw.

8,0
8,3
8,8
9,0
8,0
8,3
8,8
9,0

Czas kont.
godz.

1

19

imp/min.

bezp.po sorpcji

26 300
25 400
15 800

5 400

36 500
36 200
35 000
34 000

po 27 dniach

1 800
2 300

300
180

1 000
10 000
32 000
30 000
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Stężenie Sr/NOo/2 i znacznika promieniotwórczego były identyczne
jak w pierwszej serii pomiarów. Także identycznie jak poprzednio
mierzono względne aktywności próbek, t j , bezpośrednio po sorpcji
i po 27 dniach. Wydłużenie czasu ponad 19 godzin nie powodowało
zauważalnych zmian wartości sorpcji.

Dalsze badania dotyczyły zależności sorpcji od stężenia sorbatu dla
kilku wybranych wartości pH, Stosowano roztwory Sr/NOg^ o stęże-
niach od 0,01 do 0,6 g/l, znakowane 9 0 s r , przy czym ze względu na
metodykę pomiaru utrzymywano stały stosunek strontu nośnikowego do
znacznikowego. Ponieważ ilości znacznika były rzędu kBq na 1 ml
roztworu, stężenia itru-90 stanowiły rząd 10-Ю mola na l i tr . Otrzymane
izotermy adsorpcji strontu /t=27/ i itru /t=0/ przedstawiono na rys .
6*9.
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Rys. 6. Zależność adsorpcji układu S r 2 + -
przy pH=7,62.

od stężenia sorbatu
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Rys.7. Zależność adsorpcji układu Sr~+-Y + od stężenia
sorbatu przy pH = 8,14.
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Rys.8. Zależność adsorpcji układu Sr +-Y od stężenia
sorbatu przy pH = 8,91.
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Rys. 9. Zależność adsorpcji układu S r 2 + - y3+ od stężenia sorbatu
przy pH=9,24..

Przedziały ufności obliczono na poziomie 0,95. /Wartości liczby
moli Sr + odłożone obok aktywności na osiach rzędnych odnoszą się do
1 cm^ powierzchni warstwy anodowej/.

Wyniki pomiarów wskazują wyraźnie, że adsorpcja strontu wzrasta
wraz ze stężeniem sorbatu w roztworze, przy czym przyrosty te maleją
i izoterma dąży do pewnej wartości granicznej. Porównując izotermy dla
strontu zauważa się, że maksymalna ilość zaadsorbowana dla stężenia
0,6 g/l Sr/NO3/ 2 wzrasta wraz z pH roztworu. /Dalszy wzrost stęże-
nia azotanu strontowego w obecności buforu boranowego był niemożliwy
z powodu wytrącania się niezidentyfikowanego osadu/.

Adsorpcja itru wzrasta liniowo ze stężeniem i jest niezależna od pH.
Prostoliniowy kształt izotermy dla itru, związany jest zapewne z jego
stężeniem. O ile stężenie jonów S r 2 + w roztworze jest rzędu 10"3 mola
na litr, to stężenie jonów Y^+ wyniesie około 1 0 " 1 0 M/l. Mamy tu więc
do czynienia z dwoma różnego rodzaju procesami adsorpcji. Dla S r 2 +

jest to proces, gdzie pojemność powierzchniowa warstwy odgrywa istotną
rolę jako jeden z czynników ograniczających ilość zaadsorbowanej sub-
stancji, natomiast w przypadku itru, którego stężenie jest o 7 rzędów
wielkości mniejsze, pojemność sorpcyjna powierzchni jest czynnikiem
bez istotnego wpływu.



-39-

Na przedstawionych graficznie wynikach widać wyraźnie, że izoterma
adsorpcji strontu dla niższych wartości pil /rys. 6/ osiąga przy stęże-
niu 0,6 g/l Sr/NOo/2 graniczną wartość sorpcji, natomiast dla wyż-
szych wartości pH /rys. 9/ krzywa ma charakter wznoszący. Wynika
stąd, że ze wzrostem pH wzrasta także pojemność adsorpcyjna warstwy.
Wzrost ten jest blisko trzykrotny, przy przejściu od pH=7,62 do
pH=9,24. Maksymalna, uzyskana w tych badaniach pojemność sorpcyjna
warstwy wyniosła 5,9 + 0,5 x 10" ̂  mola Sr^+ na 1 cm^.

Dzięki większej gęstości ładunku уЗ+, adsorbuje się on znacznie
łatwiej niż stront. Jednakże rząd wielkości stężeń jonów itru wobec
pojemności sorpcyjnej powierzchni, nie sianowi żadnej konkurencji dla
adsorpcji jonów strontu.

Zaobserwowany wzrost pojemności sorpcyjnej warstwy wraz z war-
tością pH pozostaje w zgodzie z założeniem, że w złożonym procesie
adsorpcji na anodowej warstwie tlenku glinu, główną rolę odgrywa
wymiana jonowa.

Biorąc pod uwagę fakt, że warstwa anodowa ma strukturę porowatą
wydaje się, iż pojemność sorpcyjna powinna być również uzależniona
°d jej grubości. Wiadomo już, że zarówno na tlenku glinu pochodzenia
anodowego, jak i chromatograficznym T-AI2O3» 3ОПУ adsorbowane są
częściowo w sposób nieodwracalny. Można także przyjąć, że adsorpcji
odwracalnej podlegają te jony, które uległy wymianie z jonami H+ i ОН"
zewnętrznej warstwy hydratacyjnej, natomiast nieodwracalnie związane
są te jony, które zostały zaadsorbowane w wyniku wymiany z jonami
A\3+ ^ub innymi jonami metali stanowiących zanieczyszczenia sorbenta.

W związku z powyższym, kontynuując badania adsorpcji układu
9^Y na anodowanym aluminium, oznaczono wpływ grubości warstwy

anodowej, stopnia czystości użytego glinu, temperatury oraz rodzaju
użytego buforu, a także desorpcję w wodzie °Д) т

Do badań użyto 3 gatunki aluminium, różniące się zawartością
domieszek. Ich charakterystykę zawiera tabela 7.

Tabela 7. Zawartość domieszek w stosowanym aluminium.

gat\
AR2
Al
PA2

Mg

0,001
0,02
2,7

Gu

0,
o,
0

04
015
68

Mn

0,
0
0

000
01E
37

o,
0
0

Fe

001
,3
,35

o,
0
0

Si

01
,14
,24

Zn

0,000
0,1
0,02

Ti

0,001
0,01
0,01
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Różnice grubości warstwy anodowej uzyskiwano stosując różne czasy
anodowania. Grubość warstwy mierzono przy pomocy metalograficznego
mikroskopu odbiciowego, wykonując odpowiednie szlify, techniką stoso-
waną w metalografii. Zależność między czasem anodowania a grubością
warstwy tlenkowej podano w tabeli 8.

Tabela 8. Zależność grubości warstwy anodowej od czasu anodowania.

Czas anodowania
min.

Grubość warstwy
AI2O3 w um

30

15

60

27

90

38

120

50

180

63

Sorpcję układu ° ^ S r + ° Y prowadzono przy pH=9,24-. Nic zaobserwowa-
no żadnego wpływu grubości warstwy ani zawartości domieszek w alu-
minium na poziom adsorpcji i t ru. Proces adsorpcji strontu był niezależ-
ny od gatunku użytego aluminium /tj . obecności obcych kationów/,
stwierdzono natomiast wzrost adsorpcji, w miarą wzrostu grubości
warstwy anodowej. Zależność tę przedstawia rys. 10.

Wpływ grubości warstwy anodowej na adsorpcję strontu, a niezależ-
ność od tego czynnika adsorpcji itru, są prawdopodobnie również zwią-
zane z różnym stężeniem tych jonów w roztworze sorbatu. Biorąc pod
uwagę porowatą strukturę warstwy anodowej, zwiększenie jej grubości
pociąga za sobą wzrost jej powierzchnią a co za tym idzie jej pojem-
ności sorpcyjnej. Ponieważ, jak już wspomniano wcześniej, jonów
strontu jest w roztworze więcej niż może związać adsorbent, wyraźny
jest wpływ zwiększenia jego powierzchni. W przeciwieństwie do tego,
pojemność sorpcyjna warstwy nie wpływa na śladową ilość jonów Y3+.

Na rys. 10 daje się zaobserwować wzrost wielkości rozrzutu wyników
ze wzrostem grubości warstwy anodowej. Może być to związane z tym,
że cienka warstwa ma powierzchnię stosunkowo nieznacznie rozwiniętą
i pojemność sorpcyjna jest określona jej makropowierzchnią geometryczną,
natomiast dla grubszych warstw może wzrastać rola efektów kapilarnych
związanych z jej mikrostrukturą, dając przy stosowanych warunkach
anodowania efekty w dużej mierze przypadkowe.

Pomiar zależności sorpcji od temperatury wykonano stosując najczyst-
sze aluminium AR2 oraz stop PA2. Nie stwierdzono wpływu temperatury
na adsorpcję itru, natomiast wyniki uzyskane dla strontu przedstawiono
na rys. 11.
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Zaobserwowany wzrost adsorpcji strontu z temperaturą jest trudny
do wyjaśnienia na obecnym etapie. Być może nieznane jeszcze efekty
termodynamiczne reakcji wymiany wpływają w większym stopniu na
sorpcję Sr- + , którego potencjał jonowy jest znacznie niższy od poten-
cjału Y3+ , Wydaje sią także, że nie można wykluczyć ewentualności
termicznej modyfikacji adsorbenta. Ponieważ w literaturze nie natra-
fiono na żadne wzmianki na ten temat, ograniczono się na obecnym
etapie jedynie do zarejestrowania wyniku eksperymentu, bez próby wy-
jaśnienia mechanizmu zjawiska.

Tabela 9, Zależność sorpcji Sr^+ i
mieszaniny buforowej.

od rodzaju stosowanej

Rodzaj buforu

bez buforu

bez buforu

bufor amonowy
0,13M NH3 +
0,13M NH4CI

bufor borano-
wy O,13M
NaaB^Oy

рн
początk.

11,30

10,10

9,23

9,2,4

рн
końcowe

8,50

7,50

9,10

9,24

Wzgl ędna
wart. sorpcji

Y imp/min.

2170+260

1820+340

1940+470

7390+600

Wzgl ędna
wart. sorpcji

? + ,
Sr imp'min.

1300+160

200+20

2440+200

9140+330

Wpływ rodzaju buforu na adsorpcję zbadano stosując anodowane
aluminium AR2. Uzyskane wyniki przedstawiono w tabeli 9. Wyraźnie daje
się zaobserwować wzrost adsorpcji zarówno Sr + jak i уЗ + w obecności
buforu boranowego mimo, że początkowa wartość pH roztworu jest prawie
identyczna jak przy buforze amonowym. W obecności buforu boranowego,
wartość pH sorbatu nie ulega zmianie podczas sorpcji, zaś przy zasto-
sowaniu buforu amonowego obserwuje się spadek pH o 0,13 jednostek, co
nie wydaje się być efektem, mogącym mieć jakiekolwiek znaczenie.
Przeszło 3-krotny wzrost adsorpcji itru i 4-krotny strontu, z roztworów
zawierających bufor boranowy, trudno obecnie zrozumieć. Jest mało
prawdopodobne, by rola jonów boranowych polegała wyłącznie na precyzyj-
nym utrzymywaniu wartości pH środowiska. Być może występuje tu ten
sam mechanizm, którego istnienie wykazały badania Umlanda 72 -̂74)
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a mianowicie ogromny wpływ anionów obcych wprowadzonych do roztwo-
ru sorbatu na adsorpcją kationów.

Desorpcję układu • Sr+90y badano metodą elucji we wrzącej wodzie.
Do badań użyto próbki anodowanego aluminium gatunku AR2 i Л1, o gru-
bościach warstw anodowych odpowiadających czasom anodowania 30, 60
i 90 minut. Elucję prowadzono przez 36 godzin, po którym to czasie,
jak stwierdzono, dalsza desorpcja już nie zachodzi. Uzyskane wyniki
zestawiono w tabeli 10, która reprezentuje nieodwracalnie zaadsorbowa-
ne ilości strontu i itru. Jak to widać, obydwa jony są w większym
stopniu adsorbowane nieodwracalnie przez grubsze warstwy anodowe.
Udział adsorpcji nieodwracalnej jest większy dla Y^+ niż dla Sr^ + .
Ten ostatni, adsorbowany jest nieodwracalnie w ponad 50%. Jest to
zgodne z wynikami uzyskanymi dla chromatograficznego <y—AI2O3 ' '->'.

Tabela 10. Procentowa pozostałość itru i strontu w warstwie anodowej
po elucji

Rodzaj aluminium
czas

AR2

AR2

AR2

Al

Al

Al

anodowania

- 30 min.

- 60 min.

- 90 min.

- 30 min.

- 60 min.

- 90 min.

Pozostałość
9 0 y

50,6+2,7

68,3±2,9

84,3+1,3

81,6+7,3
84,8+2,1

86,8+1,8

nie wymywalna w

*°Sr
42,7+2,

66,3+3,

60,3+3,

51,2+5,

63, i±3,
6l,5±2,

%

3

5
2

2

5

3

Z przeprowadzonych badań wynika kilka wniosków praktycznych,
ważnych przy produkcji zamkniętych źródeł promieniotwórczych. Naj-
istotniejsze z nich są następujące:

- pojemność sorpcyjna anodowych warstw A^Oi zależy od czasu
anodowania, t j . od grubości warstwy tlenkowej;

- adsorpcja układu 90s r +9Oy praktycznie nie zależy od stopnia
czystości użytego aluminium;

- pewien wzrost adsorpcji strontu można osiągnąć, prowadząc
sorpcję w podwyższonej temperaturze /około 60 °C/;

- optymalne warunki adsorpcji są zapewnione w obecności buforu
boran owe go;

- wyższy stopień adsorpcji nieodwracalnej uzyskuje siej dla grubszych
warstw anodowych.



5.2, Adsorpcja plutonu na stall

Zjawisko polimeryzacji plutonu czterowartościowego było przed-
miotem wielu badań -*5) m w przeciwieństwie do wcześniej już poznanych
polimerów \J^+ i Th^+, pluton-lV polimeryzuje w sposób nieodwracalny.
Częstokroć zwracano uwagę °") na szczególnie kłopotliwą w wielu proce-
sach własność polimeru plutonu, jaką jest jego tendencja do adsorpcji
na powierzchniach ciał stałych. Stwierdzono, że na szkle adsorbuje
się około 1,6 ug/cm^, natomiast na stali poziom adsorpcji był znacznie
wyższy.

Tę niepożądaną w innych dziedzinach własność postanowiono wyko-
rzystać do celów czysto praktycznych, związanych z produkcją źródeł
promieniotwórczych. Badania adsorpcji polimeru Pu^+ prowadzono na
polerowanej stali kwasoodpornej 1H18N9T 97) . Próby uzyskania maksy-
malnej adsorpcji przeprowadzono dwoma sposobami. Jeden z nich polegał
na spolimeryzowaniu plutonu w roztworze monomeru, naniesionego
uprzednio na powierzchnią stalową, drugi zaś na prowadzeniu adsorpcji
z roztworu polimeru, otrzymanego wcześniej i oddzielonego od innych
form na drodze wymiany jonowej /Amberlit IR-120/.

Dla polimeryzacji prowadzonej w cienkiej warstwie roztworu nanie-
sionego na powierzchnię adsorbenta, oznaczano wpływ kwasowości,
temperatury i czasu. W drugim sposobie oceniano wpływ "wieku" poli-
meru na adsorpcję.

Uzyskane wyniki nie mają oczywiście znaczenia poznawczego jeżeli
chodzi o samo zjawisko polimeryzacji, pozwoliły jedynie na sprecyzowa-
nie optymalnych parametrów procesu, tak by mógł być wykorzystany
w praktyce produkcyjnej.

Stwierdzono, że optymalną adsorpcję uzyskuje się z roztworu polimeru
uprzednio oddzielonego od innych form jonowych. Po wygrzaniu adsorben-
ta w 550 °C w ciągu jednej godziny, uzyskiwano wyjątkowo trwale związanie
nuklidu z powierzchnią polerowanej stali. Mimo stosowania w praktyce
warstw ochronnych ТЮ2, kształt widma energetycznego emitowanego
promieniowania nie ulegał zniekształceniu. Źródła wykonane tą techniką
mogą więc być stosowane do celów spektrometrycznych. Uzyskiwane aktyw-
ności efektywne wyniosły 45 kBq/cm^ c o odpowiada 19 ug 239pu na cm^.

Metoda ta aczkolwiek nieco żmudna i w praktyce mało technologiczna,
służy do wytwarzania źródeł nietypowych, eksploatowanych najczęściej
w warunkach odbiegających od normalnych.
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5.3. Stabilizacja radiouuklidów w szkliwach i emaliach

Podjęcie prac nad stabilizacją nuklidów promieniotwórczych w szkli-
wach i emaliach nieorganicznych zostało spowodowane zapotrzebowaniem
na duże ilości /wynoszące kilkadziesiąt tysięcy sztuk rocznie/ źródeł
jonizacyjnych do izotopowych urządzeń przeciwpożarowych, W źródłach
takich wykorzystuje się z reguły nuklidy emitujące promieniowanie alfa.
Wybór plutonu-239 i szkliw nieorganicznych był także w pewnej mierze
konsekwencją wcześniejszej działalności badawczej autora niniejszej
pracy 98*103)

W pierwszym etapie zainicjowanych prac, w celu uruchomienia
produkcji źródeł jonizacyjnych, opracowano niskotopliwy zestaw szkliwny
zawierający pluton-239, nadający sie do nanoszenia na aluminiowe ele-

Ю4105/
j ą y p , j ą y

menty izotopowej czujki dymu Ю4,105/, Następnie, w oparciu o tę
metodę, opracowano i uruchomiono technologię produkcji źródeł 106,107)f

która z sukcesywnie wdrażanymi modyfikacjami wykorzystywana jest do
chwili obecnej. Opracowane szkliwo o składzie 2б-;б0 % P2O5, 6*20%
Na2CO3, 5*15% U2CO3, 6412 % K2CO3, 2*6 % MgO, 5*15% ZnO,
2*6% AI2O3 było ze swej natury niskiej klasy hydrolitycznej, dlatego
też stosowano dodatkowe zabezpieczenie powierzchni radioaktywnej emalii
warstewką tlenku tytanu.

Zakładając możliwość wykorzystania w przyszłości innych niż alumi-
nium rodzajów podłoża, przystąpiono do bardziej systematycznych badań
układów szkliwnych, stawiając sobie za cel zapewnienie takich własności
jak dobra odporność na działanie zewnętrznych czynników atmosferycz-
nych, zdolność wiązania możliwie dużych ilości plutonu dla uzyskania
wysokiej wydajności cząstek, emitowanych z jednostki powierzchni źródła,
a także dobre zeszkliwianie się, jednorodność i przyleganie do podłoża
ceramicznego. W związku z powyższym wybór padł na emalie krzemianowe.
Wstępne badania wykonano, stosując w miejsce składnika promieniotwór-
czego niektóre analogi pierwiastków transuranowych Ю8) m

Dalsze prace ze szkliwami, zawierającymi pluton-239, prowadzone
były już w warunkach osłonnych, a więc eksperymentalnie trudniejszych.
Do wytopu szkliw używano oporowego pieca elektrycznego. Szkliwieniu
poddawane były płytki z nienasiąkliwej porcelany. Składy badanych
szkliw przedstawiają tabele 11 i 12.

Na tym etapie badań oznaczano zależność aktywności od zawartości
plutonu w szkliwie, trwałość jego związania, wymywalność w wodzie
oraz jednorodność rozkładu aktywności. Aktywność określano przez
pomiar prądu jonizacyjnego, w komorze jonizacyjnej, zapewniającej całko-
witą absorpcję emitowanych cząstek, zaś trwałość związania przez
pomiar wymazów, metodą 5 . 1 . , a wymywalność metodą 5.2. według
zaleceń ISO 109) . Jednorodność rozkładu aktywności mierzono zn po- .
mocą błon radiograficznych Foton Super R. Uzyskane wyniki przedsta-
wiono na rvb.12T15.
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Tabela 11. Skład emalii Л, В i С .

Składnik

SiCb
MgO
Be O
Li 2 O 3

Р Ь 3 О 4

N a 2 O
BaO
CaO
AI9O3

В2О3
P u O 2

Temp,
szkliw.

°C

Skład w % wagowych

Л

24,8-47,2
11,6-22,1
3,8- 7,2
9,8-18,5

5 -50

1300

В

20,0-42,8

20,0-42,8
3,0- 4,8
3,0- 4,8
3,0- 4,8
3,0- 4,8

5 - 40

1100

С

2,7-4,3

43,5-69,0

13,7-21,7
5 - 40

900

Tabela 12. Skład emalii M9P i 017.

Składnik

S i O 2

MgO
N a 2 O
B a O
CaO
A1 2O 3

B 2 O 3

Fc 2 O 3

TiO?
K2O~
ZnO
Z r O 2

P u O 2

Temp.
szkliw.

°C

Skład w % wagowych

M9P

24,96 - 39,5
0,33 - 0,52
1,12 - 1,77

-
8,67 - 13,83
8,67 - 13,83

14,88 - 23,7
0,15 - 0,24
0,02 - 0,20
0,63 - 1,00

-
-

5 - 40

1100

017

21,80 -
0,5 -
0,07 -
1,80 -
3,4 -
3,7 -

13,4 -
-
-
-

1,00 -
4,40 -

5 -

41,
0,
0,
3,
6,
7,

25,

1
8

50

1200

42
95
13
42
46
03
37

,90
,36
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Jak widać z rys, 12, prąd jonizacji wzrasta liniowo z zawartością
plutonu. Wzrost ten jest największy w przypadku szkliwa Л, Aktywność
szkliwa В wzrasta wraz z zawartością plutonu, podobnie jak w szkliwie
A z tym, że wzrost ton ulega zahamowaniu przy 20% zawartości Pu.
Zdolność jonizacyjna szkliwa С jest zdecydowanie mniejsza od poprzed-
aich, Dla sxkliwa A uzyskano najwyższą aktywność, wynoszącą około
6,5 MBq/cm^. Wszystkie pozostałe własności togo szkliwa, ważne
z punktu widzenia praktycznego, były również dobre. Pewnym mankamen-
tem natomiast jest stosunkowo wysoka temperatura zeszkliwtania. Dlatego
też, gdy nie jest wymagana wysoka wydajność promieniowania, wygodniej-
sze pod względem praktycznym jest szkliwo В jako nieco niżej topliwe.
Aktywność zawarta w szkliwie związana jest w sposób trwały, czego
dowodzą wyniki podane na rys. 14.

Na pierwszy rzut oka mogłoby się wydawać, że znacznie wyższe
wydajności jonizacyjne szkliwa A w stosunku do В i С wynikają z mniej-
szego pochłaniania cząstek alfa, na skutek braku w nim składnika oło-
wiowego. Okazało się jednak, że szkliwa M9P i 017, nie zawierające
ołowiu, dają również niską w stosunku do emalii A jonizację, co widać
z rys. 13. Można więc sądzić, że tlenek ołowiu nie absorbuje promie-
niowania alfa w większym stopniu niż pozostałe składniki emalii.

Jak to wynika z porównania danych z rys. 14 i 15, szkliwa ołowiowe
charakteryzowały się również większą ścieralnością niż szkliwa poprze-
dniej grupy.

Widmo energetyczne promieniowania emitowanego przez szkliwo
radioaktywne A zmierzono przy pomocy 400-kanałowego analizatora

"bitertechnique" SA-40, z detektorem Si/Li/. Jak widać z rys. 16,
nie ma ono kształtu charakterystycznego dla 239pu, czyli szkliwo takie
może służyć tylko jako źródło cząstek jonizujących.

Z porównania wyników przedstawionych na rys. 14 i 15 widać, że
emalie krzemianowe charakteryzują się mniejszymi aktywnościami wymazów
od emalii ołowiowych.

Ługowanie przy pomocy wody, przeprowadzone w standardowy
dla źródeł zamkniętych sposób Ю9} wykazało, że wszystkie omawiane
szkliwa przeszły ten test z wynikiem pozytywnym.

Autoradiogramy wykazały, że rozkład aktywności na powierzchni
szkliwa był jednolity.

Wśród zbadanych szkliw zwraca uwagę fakt, że tylko emalia A
zawiera w swym składzie tlenki berylu i litu.
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Pozwala to przypuszczać, żo wysoka zdolność jonizacyjna togo szkliwa
może pochodzić nie tylko od promieniowania alfa plutonu-239. Wydaje
siq, że nie można wykluczyć zachodzenia, przynajmniej w pewnym stopniu,
reakcji 9ве(с(,п)12с oraz "Li (n ,cC)3ll, Zawartość litu-6 w mieszaninie
naturalnej wynosi 7f4% a jego przekrój czynny na reakcję (n,cc) 9Л0+4.
barny U l ) . Udział trytu w obserwowanym efekcie jonizacyjnym może być
znaczny dziwki jego wysokiej energii kinetycznej, wynikającej z malej
w stosunku do cząstek alfa masy. Poza tym, w przeciwieństwie do
cząstek alfa, udział w jonizacji brałby również tryt powstający w głęb-
szych warstwach szkliwa. Można także przyjąć, że neutrony powstające
w reakcji z berylem ulegają częściowo spowolnieniu w czasie swej drogi
do powierzchni szkliwa, gdzie następuje generacja dodatkowych cząstek
alfa w reakcji z °Li. Koncepcja takiego mechanizmu zwiększonej zdol-
ności jonizacyjnej, zaobserwowanej w emalii A, byłaby zgodna z nie-
specyficznym kształtem widma energetycznego, przedstawionego
na rys . l6 .

[impj

г»1

га»

.ЗМ71КЧ)
'JU« III"1.1

iso

NR KANAŁU

Rys. 16. Widmo energetyczne promieniowania emitowanego
przez szkliwo A III oraz przez źródło wzorcowo
23^ / 2 / .
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Niezależnie od tego, na ile prawdziwe są na obecnym etapie badań
sugestie dotyczące mechanizmu zaobserwowanego zjawiska, г całą
pewnością można stwierdzić, że wydajność promieniowania jonizującego,
emitowanego przez szkliwo, zależy nie tylko od zawartości składnika
radioaktywnego lecz również od składu szkliwa. Ponieważ może to mieć
duże znaczenie praktyczne w produkcji źródeł, przeznaczonych do celów
jonizacyjnych, dalsze badania poświęcone zostały określeniu zależności
między wydajnością jonizacyjną szkliw zawierających pluton-239 a ich
składem 112).

Na wstępie konieczne okazało się znalezienie takich układów szkliw-
nych, do których można by wprowadzać dodatkowe składniki, przy jedno-
czesnym zachowaniu dobrych własności szkliwnych i w miarę możliwości
zbliżonych temperatur szkliwienia. Próbki poddawane pomiarom porównaw-
czym były zawsze przygotowywane w identycznych warunkach, obejmują-
cych również temperatury i czasy wypalania, dla uniknięcia wpływu
ewentualnych zmian składu spowodowanych parowaniem.

Badania rozpoczęto od emelii oznaczonej symbolem MA, której skład
łącznie z formą zmodyfikowaną MA-l, zawierającą tlenki berylu i litu,
podaje tabela 13. Uzyskane wyniki pomiarów jonizacji przedstawia rys. 17,
na którym widać wyraźnie wyższą zdolność jonizacyjną szkliwa modyfiko-
wanego tlenkami berylu i litu.

Kolejnym szkliwem była emalia AD, której cztery formy zmodyfikowane
różniły się wzrastającą zawartością tlenku berylowego, przy stałej ilości
Li2O /tabela 14-/. Jak widać z wyników przedstawionych na r y s . l 8 ,
zdolność jonizacyjna szkliw grupy AD rośnie wraz z zawartością BeO.

W następnym szkliwie /AL, tabela 15/ forma zmodyfikowana różniła
się od podstawowej tylko obecnością tlenku berylowego, gdyż topnik litowy
wchodzi w skład emalii podstawowej. Być może ten fakt powoduje, że efekt
wzrostu prądów jonizacji w emalii modyfikowanej AL-l /rys. 19/ jest
nieznaczny lub nawet, zważywszy na dość duże przedziały ufności, prak-
tycznie do zaniedbania. Mając na uwadze fakt, że neutrony mogą powsta-
wać także w wyniku oddziaływania cząstek alfa z innymi, lekkimi pier-
wiastkami takimi jak Al, O, Mg, dalsza ich reakcja z litem przebiegałaby
w obu szkliwach identycznie.
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Tabela 13. Procentowy skład emalii grupy МЛ.

^TT"" Rodzaj emaliiSkład "~*--̂ .
emalii "̂~~~~~~*--̂ _

SiO 2

в 2 о 3
PbO

Na2O

к2о
NiO

CaO

Li2O

I BeO

PuO 2

temperatura szkliwienia

Podstawowa
MA

13,55

14,30
57,33
9,56

1Д9
0,50

3,58

-

-

0,04-0,40

630°C

M odyfikowana
MA-l

12,66

13,36

53,57

8,93

1,11
0,47

3,35
4,65

1,87
0,04-0,40

7l0°C

ZAWARTOŚĆ
2 3 9

Rys. 17. Prąd jonizacji w funkcji zawartości "^ Pu w grupie
emalii MA.



-53-

Tąbela 14. Procentowy skład emalii grupy AD.

^"--«^^ Rodzaj
си-ГЗ"**""-̂  emalii

emalii *""-^.

SiO 2

в 2 о 3
PbO

Na 2O

к2о
Li2O

BeO

PuO 2

Temperatura
szkliwie nia

Podstawowa
AD

10,00

20,00

60,00

5,00

5,00

-

-

0,07-0,38

620 °C

M odyfikowana

AD-1

10,00

20,00

60,00

3,00

-

5,00

2,00

0,07-0,38

720 °C

AD-И

10,00

20,00

60,00

-

-

5,00

5,00

P, 07-0', 38

730 °C

AD-1I1

10,00

20,00

57,00

-

-

5,00

8,00

0,07-0,38

790 °C

AD-IV

10,00

20,00

55,00

-

-

5,00

10,00

0,07-0,38

850 °C

010 0.W 0.30

ZAWARTOŚĆ 2 5 9 PU
0\0

Rys. l8. Prąd jonizacji w funkcji zawartości Pu
omal ii AD.

w grupie
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Tabela 15. Procentowy skład emalii grupy AL.

^~~"*—--^_IiQdzaj emalii
Skład ^ ~ ^ ^ ^ ^

emalii ** •—•—_

Na 2 O

K 2 O

A1 2 O 3

P2°5
ZnO

MgO

Li 2O

BeO

PuO 9

temperatura szkliwionia

Podstawowa
MA

8,23
6,45
4,73

59,17

11,83

4,73
4,73

-

0,04-0,44

56O°C

Modyfikowana
МАЛ

7,92
6,21
4,55

56,94
11,38

4,55
4,55
3,85

0,04-0,44

680°C

010 020 0J0

ZAWARTOŚĆ2 3 9 Pu
OM

Rys. 19. Prąd jonizacji w funkcji zawartości ~°"Pu
w gnipie emalii AL.
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W grupie szkliw, których składy podaje tabela l6, efeki wzrostu
jonizacji pod wpływem domieszkowania berylem i litem nie wystąpił
/rys.20/. W tej sytuacji zwrócono uwagę na fakt, że szkliwa,
w których występuje wzrost jonizacji na skutek wprowadzenia tlenków
berylowego i litowego, zawierają w swym składzie także tlenek ołowiawy.
W celu sprawdzenia czy ołów istotnie odgrywa jakąś rolę, przygotowano
dodatkowe modyfikacje emalii BB, polegające na wprowadzeniu od 5 do
20% tlenku ołowiawego. Składy tych szkliw podaje tabela 17. Wyniki
przedstawione na rys.21 dowodzą, że dodatek PbO wywołał wzrost joni-
zacji, który jest największy przy 5% zawartości tlenku ołowiawego. Jest
prawdopodobne, że przy większej zawartości ołowiu zachodzi w znacz-
niejszym stopniu absorpcja promieniowania.

Tabela 16. Procentowy skład emalii grupy BB i GR.

~"""--^^ Rodzaj
Sklad^^^emalii

emalii ^""--^^

SiO 2

в2о3

Na 2 O

к2о
A 1 2°3
F e 2 O 3

BaO

C a F 2

Mn 2 O 3

NiO

CoO

Li2O

BeO

PuO 2

Temperatura
szkliwienia

Podstawowa
BB

28,96

18,61

6,56

1,31
2,07

0,02

42,37
-

-

-

-

-

-

0,06-0,40

72O°C

Modyfiko-
wana BB-1

26,35

16,93
5,07
1,19
1,88

0,018

38,55

-

-

-

-
5,00

5,00

0,06-0,40

7l0°C

Podstawowa
GR

54,59
13,81
13,77
3,58
5,27
0,074

-

7,30
0,65
0,49

0,47
-

-

0,07-0,42

800°C

Modyfiko-
wana GR-1

46,40

11,73
11,70

3,04
4,47
0,06

-

6,20
0,56
0,42

0,39
5,00

10,00

0,07-0,42

82O°C



-56-

ZAWARTOŚĆ 239 Pu

Rys.20. P r ą d jonizacji w funkcji zawartości
w grupie emalii BB i GR.

239 Pu

Tabela 17. Procentowy skład form modyfikowanych emalii BB
domieszkowanych tlenkiem olowiawym.

^-^«^^ Rodzaj
Sktad7*""*""*-^«^e malii

emalii —«^.^

SiO2

B2O3

Na 2 O

K 2 O

BaO

A1 2 O 3

F e 2 ° 3
Li9O

BeO

PbO

PuO2

Temperatura
szkliwienia

M odyfik 0 wana

BB-11

26,35

16,93

5,07

1,19

18,55

1,88

0,018

5,00

5,00

20,00

0,06-0,40

600°C

BB-1I1

26,35

16,93

5,07

1,19

28,55
1,88

0,018

5,00

5,00

10,00

0,06-0,40

620°C

BB-1V

26,35

16,93

5,07

1,19

33,55
1,88

0,018

5,00

5,00

5,00

0,06-0,40

63O°C
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239
Rys.21. Prąd jonizacji w funkcji zawartości Pu w grupie

emalii BB domieszkowanych tlenkiem ołowiu.

Zaobserwowany wpływ ołowiu na wielkość jonizacji nasunął przy-
puszczenie, że sugerowany mechanizm jądrowy może mieć charakter
bardziej złożony, polegający być może również na pewnym udziale pro-
mieniowania hamowania. Dla sprawdzenia tego przypuszczenia zbadano
wpływ liczby atomowej dodawanego do emalii metalu. Posłużono się w
tym celu emalią typu GR, której zmodyfikowane formy II do V zawierały
domieszki tlenków metali o liczbie atomowej od Z = 30 do Z = 82
/tabela 18/. Jak widać z wyników przedstawionych na rys.22, wszystkie
tlenki metali z wyjątkiem cynku / Z = 30/ wykazują podobny w granicach
błędu doświadczalnego wpływ na wzrost wartości prądu jonizacji, jak to
miało miejsce w przypadku tlenku ołowiu w emaliach typu BB.
Tak więc jeżeli mielibyśmy rzeczywiście do czynienia z jakimś efektem,
wywołanym hamowaniem promieniowania pierwotnego, to składniki szkliwa
różniące się liczbą atomową w granicach od 4-0 do 82 powinny, jak
przypuszczano, wywołać zauważalne różnice we wzroście jonizacji, czego
jednak nie zaobserwowano.
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Tabela 18. Skład form modyfikowanych emalii GR domieszkowan3rch
tlenkami metali o 30<Z<82.

S klacT>***N-»*xem alii
emalii *̂***"--«̂ _

SiO 2

B 2°3

K2O

A 12°3
F e 2°3
C a F 2
M n 2°3
NiO

CoO

L i 2 °
BeO

ZnO

ZrO 9

WO3

PbO

PuO 9

Temperatura
szkliwienia

M odyf i k o w a n a

GR-ll

44,76

11,32

11,29

2,93
4,32
0,06

5,99

0,53
0,40

0,38

5,00

10,00

3,00

-

-

-

0,07-0,42

78O°C

GR-Ш

44,76

11,32

11,29

2,93
4,32
0,06

5,99

0,53
0,40

0,38

5,00

10,00

-

3,00

-

-

0,07-0,42

75O°C

GR-IV

44,76

11,32

11,29

2,93
4,32
0,06

5,99

0,53
0,40

0,38

5,00

10,00

-

-

3,00

-

0,07-0,42

830°C

GR-V

44,76

11,32

11,29

2,93
4,32
0,06

5,99

0,53
0,40

0,38

5,00

10,00

-

-

-

3,00

0,07-0,42

860°C
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239Rys.22. Prąd jonizacji w funkcji zawartości Pu w grupie

emalii GR domieszkowanych tlenkami metali o Z -30.

Widma energetyczno promieniowania, emitowanego przez niektóre
emalie zawierające składnik promieniotwórczy, zostały zmierzone za
pomocą analizatora 400-kanałowego z detektorem krzemowym Si/Li/,
powierzchniowo-barierowym o powierzchni 0,7 c m s Pomiary wykonało
Laboratorium Metrologii OPiDl-lBJ. Te niezależnie uzyskane wyniki,
przedstawione na rys.23r25, są zgodne z wynikami pomiarów prądów
jonizacyjnych. Wynika z nich również, że wzrost zdolności jonizacyjnej
modyfikowanych1 form emalii spowodowany jest głównie wzrostem wydaj-
ności promieniowania alfa. Potwierdzają to także dodatkowo wykonane
pomiary z zastosowaniem przesłon z folii mylar o wzrastającej grubości,
wyniki których przedstawia rys. 26. W przypadku zastosowania folii
o grubości 3,4-5 mg/cm , która stanowiła nieprzepuszczalna dla promie-
niowania alfa przesłonę, występuje w obszarze niższych energii zapis
innego rodzaju promieniowania /linia przerywana na rys.26/, które
może być interpretowane jako promieniowanie hamowania, jak to suge"O-
wano powyżej.

Przy rozważaniu mechanizmów jądrowych, procesów jakie mogą
zachodzić w aktywnych szkliwach, nie można pominąć innych czynników,
mogących wpływać na wydajność emitowanego promieniowania. Należą do
nich takie własności fizyczne szkliw jak gęstość, porowatość, stopień
zeszkliwienia czy gładkość powierzchni.
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Rys.23. Widma energetyczne promieniowania
emitowanego przez emalie grupy MA.

- 150 NR KANAŁU

Rys,2-i-. Widma energetyczne promieniowania
emitowanego przez emalie grupy AD.



NR KANAŁU

Rys.25. Widma energetyczne promieniowania
emitowanego przez emalie grupy GR
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Rys.26, Widma energetyczne promieniowania
emitowanego przez emalię AD-IV,
mierzone z zastosowaniem przesłon
z folii mylar.
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Wszystkie one mogą ulegać zmianie pod wpływem wprowadzanych do
emalii dodatkowych składników.
Na podstawie pomiarów spektrametryeznych można by sądzić, że
składnik radioaktywny w formach modyfikowanych jest wiązany w bardziej
powierzchniowej warstwie emalii. Eksperymentalnie można by to spraw-
dzić poprzez sukcesywne zdejmowanie warstw powierzchniowych szkliwa
w drodze szlifowania lub polerowania.

Wykonane pomiary gęstości szkliw grupy AD dały następujące
wartości :

AD d = 3,76 g/сгаЗ
AD-l d = 3,20 g/cm3
AD-IV d = 2,72 g/cm3

W oparciu o te wyniki oraz wzór П З )

R = 3,2 • 10~*-Jp-RL

gdzie A - c iężar cząsteczkowy szkliw,
d - gęstość szkliwa w g/cm^,
R, - zasięg promieniowania w powietrzu w g/cm J

obliczono zasięg cząstek alfa plutonu-239 w wymienionych szkliwach.
Wyniósł on:

AD R = Л, 25* 1O"3 c m

AD-l R = 4,93-10-3 cm
AD-1V R = 5,60-10-3 cm

Jak z tego widać, spadek gęstości szkliw modyfikowanych może mieć
swój udział w zaobserwowanym wzroście zdolności jonizacyjnej, wywo-
łanej niektórj^ni składnikami emalii .

Wykonane badania i uzyskane wyniki prowadzą do wniosku, w myśl
którego mechanizm zaobserwowanego wzrostu zdolności jonizacyjnej szkliw
radioaktywnych, powodowany składem fazy szkłotwórczej, ma charakter
złożony. Decydować o tym mogą zarówno wtórne reakcje jądrowe zacho-
dzące w szkliwie, jak i zmiany własności fizycznych ośrodka stabilizu-
jącego, wywołane dodatkiem składników modyfikujących. Ilościowa ocena
udziału tych czynników byłaby trudna, gdyż wymagałaby przeprowadze-
nia skomplikowanych pomiarów promieniowania beta jak i emisji jonów
trytu w obecności emitowanego promieniowania alfa.

Na zakończenie tych rozważań może warto zwrócić uwagę na to, że
źródłam dodatkowych cząstek alfa w badanych szkliwach może być rów-
nież reakcja 1 0 B (n.oc^Li. Zawartość 1 0 B w borze naturalnym wynosi
20%, a jego przekrój czynny na reakcję (n,e>0 jest niezwykle duży
i wynosi 3837 ±9 barnów U D .
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Dla oceny poziomu promieniowania neutronowego, przeprowadzono
pomiar emisji neutronów dla kilkudziesięciu próbek zawierających
pluton-239 w szkliwach MA-l, AD-1V i GR-lll H4.,115)ą Każde ze
źródeł użytych do pomiaru zawierało 0,925 MBq inkorporowanego plu-
tonu-239. Pomiary wykonano dwukrotnie dla zbioru 5 lub б źródeł,
w czasie 300 minut, na układzie pomiarowym o wydajności 2,49-0,001%.
Wyniki przedstawia tabela 19.

Tabela 19. Emisja neutronów.

Symbol emalii

MA-1

AD-1V

GR-I11

Liczba n/s na 1 źródło

6,0
18,5
24,3

Liczba n/s.GBq

6 500

20 000

26 200

Z badań dotyczących m.in. źródeł neutronowych - > J 1 ' wiadomo, że
w wyniku oddziaływania cząstek alfa z pierwiastkami lekkimi, takimi jak
Si, Al, O, powstają neutrony w ilości około 270 n/s na 1 GBq.
Przeprowadzone pomiary, których wyniki przedstawia tabela 19, nieza-
leżnie od ich dokładności wskazują wyraźnie, że poziom promieniowania
neutronowego w zbadanych szkliwach jest o jeden do dwóch rzędów
wielkości wyższy, co jest niewątpliwie związane z obecnością berylu.
Znacznie mniejsza emisja neutronów przez szkliwo MA-1 dość dobrze
odpowiada ponad 5-krotnie mniejszej zawartości Be w stosunku do emalii
AD-1V i GR-111. Ten fakt zwiększonego poziomu promieniowania neutro-
nowego w układach stabilizujących, zawierających beryl, przemawia za
przeważającym udziałem procesów jądrowych w zaobserwowanym wzroście
emisji promieniowania jonizującego przez plutonowe szkliwa radioaktywne.

Z punktu widzenia stabilizacji emiterów promieniowania alfa w pro-
dukcji źródeł zamkniętych, przeprowadzone badania mają duże znaczenie
praktyczne. Wynika z nich bowiem, że przez odpowiedni dobór szkliw
stabilizujących można zwiększyć efektywną aktywność źródeł alfa, prze-
znaczonych do celów jonizacyjnych, ponad dwukrotnie. Efekt ten uzys-
kuje się stosując do stabilizacji takie szkliwa, które zawierają w swym
składzie BeO, Li2O oraz tlenek metalu o Z>, 40 H 5 , l l b ) m

W toku dalszych badań opracowano również odpowiednie zestawy
szkliwne do utrwalania ameryku-241 '* . Dobre wyniki uzyskano także
wykorzystując sposób opisany przez Borysenkę H^> , polegający na za-
stosowaniu emalii nie w formie zawiesiny wodnej lecz w postaci roztwo-
rów rzeczywistych, zawierających azotan ameryku obok rozpuszczonych
składników szkłotwórczych.
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Ponieważ zarówno cez jak i stront są analogami chemicznymi pier-
wiastków, które stosuje się w przemysłowej produkcji emalii szkliw-
nych, nanoszonych na podłoże żelazne H9) założono, że wykorzystanie
tej metody do ich utrwalania nie powinno sprawiać większych kłopotów.
Stronl-90 jako emiter cząstek beta wymaga cienkowarstwowej formy
części aktywnej źródła, więc emalie powinny spełniać ten wymóg.
W przypadku cezu-137, będącego emiterem przenikliwego promieniowania
gamma, czynnik ten nie ma większego znaczenia. Głównymi problemami,
które wymagały rozwiązania, było zapewnienie jak najniższej wymywaK
ności radionuklidu z emalii, niezbyt wysokiej temperatury obróbki,
znacznej wytrzymałości mechanicznej i, szczególnie dla cezu, minimal-
nych strat wywołanych lotnością w temperaturze szkliwienia. Poza wymie-
nionymi, do istotnych czynników, które trzeba było uwzględnić, należało
dopasowanie współczynników rozszerzalności termicznej emalii do pod-
łoża oraz zespół warunków związanych z adhezją emalii do podłoża,
a także jego zwilżalnością przez topiące się szkliwa.

W wyniku tych badań uzyskano zestawy 7 rodzajów szkliw, głównie
krzemianowo-borowych, wytapianych w temperaturach 9OO-12OO°C l - u / .
Szkliwa te po wytopieniu, zfrytowaniu, rozdrobnieniu i oddzieleniu
frakcji o odpowiednim uziarnieniu posłużyły do przygotowania emalii,
w których zastosowano dodatki technicznych surowców emalierskich,
takich jak mielony piasek kwarcowy, skaleń, kaolin i in. Uzyskane emalio
miały praktyczne temperatury wypalania zawarte w przedziale 75O-85O°C.
Jako podłoże stosowano stale gatunków H18N9 oraz STl i ST2. Stal sto-
powa H18N9 byłaby korzystna ze względu na odporność na utlenianie
w podwyższonych temperaturach. Wiadomo jednak, że tego typu stale
sprawiają znaczne trudności przy emaliowaniu, a najlepsze wyniki
utyskuje się dla stali niskowęglowych typu ARM CO.

Do wybranych zestawów emalierskich stront wprowadzano w postaci
chlorku, co pozwoliło wyeliminować zjawisko silnej korozji brzegowej
płytek, jaka miała miejsce przy użyciu azotanu strontowego. Cez doda-
wany był w formie metakrzemianu, który stanowi praktycznie jedyny
związek tego pierwiastka, nie wykazujący znacznej lotności w temperatu-
rach do 1OOO°C.

Stwierdzono, że w charakterze podłoża można użyć obydwa typy
stali z tym, że niektóre _ emalie mogą być nanoszone bezpośrednio jako
warstwy aktywne, inne zaś wymagają uprzedniego naniesienia nieaktyw-
nej warstwy emalii gruntowej.

Opracowane zestawy emalierskie wiążą w sposób trwały do 20% cezu
i strontu. Uzyskane w trakcie badań efektywne aktywności wyniosły
3,7 GBq/cm2.

W oparciu o wyniki tych badań została opracowana i wdrożona tech-
nologia produkcji źródeł cezu-137 i strontu-90 1 2 1 ^ . Do chwili obecnej
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137produkuje sią tą metodą źródta Cs hermetyzowane w obudowach ze
stali kwasoodpomej do aplikatorów medycznych oraz źródła liniowe,
a także źródła "Osr różnych typów łącznie z powierzchniowymi
/do 25 cm 2 /.

Znacznie większe kłopoty związane z parowaniem wystąpiły przy
próbach stabilizacji talu-2Q4 w warstwach emalii nieorganicznych 122? _

5.3.1. Parowanie radioaktywnego składnika szkliw

Obok wymywalności składnika radioaktywnego ze szkliw nieorganicz-
nych, istotne znaczenie w tych metodach stabilizacji ma jego parowanie
w procesie obróbki termicznej. Dla oceny tego zjawiska stosuje sią na
ogół bardzo uproszczone metody pomiaru lotności, polegające m.in. na
oznaczaniu stopnia kontaminacji przestrzeni, w której prowadzi się
wytop szkliwa radioaktywnego ° J ? .

W odniesieniu do niektórych z opracowanych zestawów szkliwnych
zastosowano dwie metody oznaczania strat składnika promieniotwórczego
spowodowanych parowaniem, a mianowicie metodę pomiaru ubytku masy
szkliwa w zależności od czasu wytapiania oraz ubytku aktywności radio-
nuklidu. Wyniki wstępne wykonanych dla potrzeb technologicznych ozna-
czeń zawarto zostały w opracowaniach wewnętrznych 1^3»l*4/# Są one
na obecnym etapie nie dość kompletne i o zbyt malej dokładności, żeby
można podjąć próbę ich interpretacji. Niemniej jednak w odniesieniu np.
do szkliw cezowych stwierdzono, że znacznik promieniotwórczy wprowa-
dzony do układu nie zawierającego cezu nieaktywnego jest usuwany z
niego łatwiej niż wówczas, gdy faza szkliwna zawierała tlenek cezowy.
Tak więc również te wyniki znalazły praktyczne zastosowanie w rozwią-
zaniach technologiczno-produkcyjnych,

5.4.. Stabilizacja cezu-137 w ceramice polucytowej

W pewnych typach aplikatorów medycznych stosuje się źródła cezu-
-137 w metalowych obudowach kulistych o średnicy nie przekraczającej
2,5 mm. Determinuje to bardzo małe wymiary rdzenia aktywnego, którym
mogą być w zasadzie tylko kulki szklane bądź kształtki ceramiczne. Ponie-
waż przy formowaniu kulek szklanych o praktycznie użytecznym poziomie
aktywności, niezależnie od trudności technologicznych, można spodziewać
się znacznego parowania składnika izotopowego w procesie obróbki ter-
micznej szkła, postanowiono prowadzić badania nad ceramiką cezową.

W celu uniknięcia skomplikowanego procesu prasowania kształtek
z materiału wysokoaktywnego, obrano sposób inkorporacji cezu-137 do
uprzednio uformowanych kształtek z zeolitu A4- produkcji krajowej, a
następnie jego termicznej transformacji w radioaktywny polucyt.
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We wstępnym etapie opracowano sposób i warunki prasowania
kształtek z zeolitu nie zawierającego dodatków wiążących w rodzaju
bentonitu * ^ ) . Kształtki formowane były z zeolitu A4-, dostarczonego
przez Inowrocławskie Zakłady Sodowe w Mątwach, w którym około 70%
sodu podstawiono jonami amonowymi. Taki proszek zeclitowy, domiesz-
kowany 15% parafiny, kalafonii, stearynianu sodowego lub alkoholu poly-
winylowogo, prasowano w matrycy stalowej pod ciśnieniem około 650 MPa.
Otrzymane kształtki poddawane były następnie kalcynacji w temperaturze
600°C, podczas której następowało usunięcie organicznego dodatku wią-
żąco-poślizgowego oraz zamiana postaci amonowej zeolitu w wodorową.
Ich wytrzymałość mechaniczna była wystarczająca dla dalszych operacji.

Impregnację cezem prowadzono przez zanurzanie kształtek w wodnym
roztworze azotanu cezowego, zawierającego cez-137 jako znacznik.

Przynajmniej dwie przesłanki litei'aturowe pozwalały sądzić, że osiąg-
nięcie wyższego stopnia nasycenia cezem od tego, który uzyskano w
pracy §5) omówionej w rozdziale Л.5 jest możliwe. Jedną z nich są wy-
niki badań autoradiograficznych, które wykazały, że ilość cezu na po-
wierzchni kształtki była większa niż w jej wnętrzu; drugą zaś badania
Ames'a 126) n a d. wymianą jonową w układzie zeolit - kationy metali alka-
licznych, które dowiodły istnienia trudności kinetycznych o charakterze
dyfuzyjnym w osiągnięciu stanu równowagi dla wymiany Cs+ - Na + .

Łatwość wiązania wody przez zeolit A może być czynnikiem utrudnia-
jącym dostęp cezu do wewnętrznych obszarów kształtki zeolitowej, hamu-
jącym dalszą wymianę. Postanowiono więc sprawdzić, czy wielokrotna
impregnacja z międzyoperacyjną dehydratacją kształtek nie umożliwi
wprowadzenia większych ilości cezu. Przewidywania te okazały się słu-
szne, a opracowany sposób postępowania 127/ oraz uzyskane wyniki 128)
pozwalają na otrzymywanie polucytowej ceramiki radioaktywnej, co umoż-
liwia wytwarzanie nowych typów źródeł cezu-137.

Wyniki uzyskane sposobem impregnacji wielokrotnej przedstawia
rys.27. Po każdorazowej impregnacji kształtki były płukane niewielką
ilością wody w celu wyeliminowania wpływu cezu, który mógłby wykrysta-
lizować na ich powierzchni. Stwierdzono również, że ilość wiązanego
w kształtce cezu była niezależna od czasu impregnacji w przedziale od
2 minut do 20 godzin.

Jak widać z przebiegu krzywej, nawet po 35 impregnacjach nie
osiągnięto stanu równowagi, t j . pełnego nasycenia kształtek cezem.
Można sądzić, że kontynuowanie impregnacji pozwoliłoby zbliżyć się do
40-procentowej zawartości cezu, t j . takiej jak w polucycie naturalnym.
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Rys.27. Zależność zawartości cezu od liczby impregnacji.

Po wypaleniu zaimpre gnow any ch kształtek w temperaturze 11OO°C,
uzyskano ceramikę o gęstości 2,60 g/cnW i dużej odporności mechanicz-
nej, która zawierała nie mniej niż 30% wagowych cezu. Warto zwrócić
uwagę na to, że zawartość cezu po ostatniej impregnacji /31,4-- 1,3%/
była w granicach błędu taka sama jak po wypale /29,^± 1,9 %/.
Dowodzi to, że cez jest w zeolicie wiązany w sposób trwały i nie ulega
uwolnieniu podczas dwugodzinnego wypału w 1100°C. O nielotności cezu
wbudowanego w zeolit świadczy również brak skażeń wnętrza rury
kwarcowej, w której prowadzono wypał, jak też i wody w płuczce
umieszczonej na wylocie przepuszczanego przez układ powietrza.

W celu dokładnego określenia temperatury transformacji zeolitu
nasyconego cezem w polucyt, przeprowadzono analizę termiczną kształ-
tek. Wyniki uzyskane dla kształtek bez cezu oraz tych, które były
zaimpregnowane cezem przedstawiono odpowiednio na rys.28 i 29.

Analizując derywatogramy należy pamiętać, że choć próbki były już
uprzednio kalcynowane w 600°C, to jednak mogą one rehydratyzować,
tj . ponownie absorbować wodę z fazy gazowej lub ciekłej. Pełna dehy-
dratacja zeolitów prowadzi w większości przypadków do nieodwracalnych
zmian strukturalnych i ogólnej deformacji. Kalcynacja w 600°C mogła
spowodować jedynie dehydralację odwracalną, która nie wywołuje
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zasadniczych zmian w topologii szkieletu zeolitu A, zachowującego
stabilną strukturę do 700°C 12$)

лгп,
i»

Vast/

^>« у »łwc

DTG

^ Z t o W I No HIA
Vq ш io»C/min '

T .lOtnVUQmV)

m . 19,35 m j

Qtmosltia: powitlrie p.n.e
ubytek masy; г2*«5И'С Н , 4 ' Л

_i_

Rys.28. Derywatogram zeolitu (Na-H)A sodowo-wodorowego.

Vg • 10°C/min
T .tOmV(JOmV)
m • 23,90 mg
atmosfera: powietrze p.n. с
ubytek masy: J2-1258«C-e,0V.

Rys.29. Derywatogram zeolitu sodowo-wodorowego zaimprcgno-
wanego cezem, CsA.

Krzywa DTA zeolitu (Na-H)A przedstawiona na rys .28 ma w
ogólnych zarysach przebieg podobny do tego, który charakteryzuje
postać sodową zeolitu A 127) # Pewne różnice są prawdopodobnie spo-
wodowane postacią wodorową badanej próbki. Nieznaczne efekty t e r -
miczne, występujące w przedziale temperatur 55O-6OO°C, mogły być
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wywołane dehydratacją rehydratyzowanego zeolitu, aczkolwiek równo-
czesnych zmian na krzywej TG nie obserwuje się. Wyraźny efekt
egzotermiczny w temperaturze 96l°C, rejestrowany leż w innych bada-
niach 127) j może wskazywać bądź to na nieodwracalne zniszczenie
struktury zeolitu, bądź też na tworzenie się postaci zdekationizowanej,
która różni się, od podstawowej deficytem glinu w stosunku do krzemu.
Dalszy przebieg krzywej DTA nie wykazuje punktów charakterystycznych
aż do 125S°C.

Wyliczony z krzywej TG ubytek masy kształtki wyniósł w całym
zakresie temperatur 14,4%, natomiast między 600 a 1200 С zmiana masy
praktycznie nie następuje.

Kształt krzywej DTA dla kształtek zaimpregnowanych cezem /rys.29/
charakteryzuje się kilkoma efektami endotermicznymi w obszarze do
500 C. Być może są one wynikiem przemian, charakterystycznych dla
częściowo nie rozłożonego azotanu cezowego, wykrystalizowanego w
przestrzeniach międzyziamowych materiału tworzącego kształtkę. Dehy-
dratacje po impregnacjach prowadzono w 35£>44OO°C, podczas gdy CSNO3
rozkłada się w 550°C. Przypuszczenie takie nie znajduje jednak potwier-
dzenia w przebiegu krzywej TG, chyba żeby przyjąć, że są to mikro-
ilości odpowiadające zarejestrowanemu 0,2-procentowemu ubytkowi masy.

Widoczny ubytek masy w obszarze 5OOi66O°C odpowiada prawdopo-
dobnie dehydratacji nieodwracalnej, której towarzyszy też pewien efekt
endotermiczny w 646*650°C. Nieznaczny efekt egzotermiczny w 987°C
może wskazywać na początek zachodzenia zmian strukturalnych w zeo-
licie. W próbce bez cezu efekt ten był bardziej wyraźny i pojawił się
w 96l°C. Efekt egzotermiczny, który dla kilku zbadanych próbek odpo-
wiadał temperaturze ll83°C interpretuje się jako punkt przejścia zeolitu
zaimpregnowanego cezem w polucyt. Można przyjąć, że czas trwania
tej transformacji wynosi od 2 do 3 minut. Jakość ceramiki uzyskiwanej
w wypałach trwających od 3 minut do 2 godzin była taka sama.

Do identyfikacji struktury krystalograficznej otrzymanego produktu
wykorzystano proszkową metodę dyfrakcji rentgenowskiej, z zastosowa-
niem miedzianej antykatody i filtra niklowego. Uzyskane widmo dyfrak-
cyjne, przedstawione na rys.30, jest zgodne z danymi ASTM ^ 0 j ^la
polucytu naturalnego, co odzwierciedla tabela 20. Wyniki te upoważniają
do stwierdzenia, że zastosowany sposób postępowania prowadzi do
powstania glinokrzemianu cezowego.

Prędkość narastania zawartości cezu w zeolicie zależy niewątpliwie
od porowatości impregnowanych kształtek. Zaobserwowano, że kształtki
formowane z dodatkiem wymienionych wcześniej czynników wiążąco-
-poślizgowych zmniejszały po kalcynacji swoją gęstość o 7-514% mimo
dochodzącej do 30% kontrakcji objętości. Inaczej rzecz się miała z
kształtkami, prasowanymi bez tych organicznych dodatków.
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Rys.30. Dyfraktogram rentgenowski syntezowanego polucytu.

Tabela 20. Zestawienie wyników uzyskanych metodą dyfrakcji
rentgenowskiej dla badanej próbki, z danymi ASTM
dla polucytu naturalnego.

Próbka
badana

%

5,6
4,8
3,64
3,40

2,90
2,67
2,48,
2,41
2,21
2,01
1,97

1,86
1,73
1,70

Polucyt

я
5,55
4?8i8
3*652
3,421
3,048
2,907
2,674
2,492
2,406
2,211
2,007
1,970
1,886
1,855
1,731
1,705
1,679
1,630

naturalny według
Intensywność

I

20
20
80

100
10

100
20
20
80
60
40
40
20
80
80
60
20
20

ASTM

hkl

211
220
321

. 400
420
332
431
521
440
532
631
444
640
721
651
800
741
653
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Gęstość ich po kalcynacji nieznacznie wzrastała przy podobnej jak po-
przednio kontrakcji objętości. Dlatego też zawartość cezu w tych mniej
porowatych kształtkach wzrastała wolniej, co widać na rys.31.

%Cs

10-

10 20
Liczba impregnacji

Rys.31. Zależność zawartości cezu od liczby impregnacji
dla kształtek prasowanych bez organicznych dodatków
wiążąco-poślizgowych.

Do syntezy polucytu używano zeolitu A4, w którym około 70% jonów
sodowych wymieniono na jony wodorowe. W procesie impregnacji cez
wchodzi prawdopodobnie w miejsce pozostałych w zeolicie jonów Na+,
gdyż polucyt jest związkiem bezsodowym /Cs2O.Al2O3»4-SiO2/. Pewnym
potwierdzeniem tego jest również nie zmieniające się pH roztworu przed
i po impregnacji. Koncepcja częściowej wymiany sodów na protony wy-
nikła z założenia, że powiększy to średnice okien i ułatwi akces cezu
do wewnętrznych przestrzeni zeolitu. Inkorporacja cezu do zeolitu
w czystej postaci sodowej przebiegała szybciej, osiągając zawartość 38%
wagowych, co widać na rys.32. Fakt ten nie może być jednak wykorzys-
tany w praktyce, gdyż kształtki takie po wypale miały strukturę grubo-
krystaliczną i stosunkowo łatwo ulegały uszkodzeniu. Uzyskany w tym
eksperymencie wynik stanowi dodatkowy argument, przemawiający za tym,
że wymiana jonów cezowych z sodowymi zachodzi łatwiej niż z wodoro-
wymi lub przynajmniej, że sód wypierany jest z zeolitu w pierwszym
rzędzie. Ponieważ jednak, jak już wspomniano wcześniej, polucyt nie
zawiera sodu, to pozostałe po wymianie z cezem jony sodowe powodują
prawdopodobnie to, że w temperaturze wypału tworzą się przynajmniej
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dwa indywidua, krystalizujące w na tyle odmiennych układach krystalo-
graficznych, że powstająca faza ceramiczna nie jest zwarta i łatwo
się kruszy.

30
Liczba impregnacji

Rys.32. Zależność zawartości cezu od liczby impregnacji
dla kształtek zeolitu sodowego A4-.

Należy podkreślić, że najwyższa zawartość cezu jaką udało siq
inkorporowac do zeolitu sodowo-wodorowego wyniosła około 30%,
tj. tyle, ile pozostawiono w nim jonów sodowych. Można siq więc spo-
dziewać, że uboższa w wodór postać protonowa zeolitu pozwoliłaby
osiągnąć jeszcze większą zawartość cezu. Należy jednak pamiętać, że
polucyt naturalny zawiera go około Д0?<£. Jeżeli więc to rozumowanie
jest prawidłowe, to najodpowiedniejszym zeolitem /Na-H/A do syntezy
polucytu będzie taki, w którym nie więcej niż 60% jonów sodowych
zastąpiono wodorowymi.
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Mając na względzie praktyczne wykorzystanie wyników tych badań,
oznaczono jeszcze wpływ stężenia cezu w roztworach używanych do
impregnacji oraz wpływ temperatury. Z rys,33 widać, że zawartość
cezu w zeolicie rośnie szybciej, gdy impregnacje prowadzi się z roz-
tworu o większym stężeniu.

%Cs

10 -

30

Liczba impregnacji

Rys.33. Wpływ stężenia CsNO^ na przebieg impregnacji kształtek
zeolitowych cezem.

Dla obydwóch badanych stężeń zawartość cezu w kształtkach była
nieco większa gdy impregnacje prowadzono w podwyższonej temperaturze,
co ilustrują rys.34 i 35.
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Rys.34. Wpływ temperatury na impregnację prowadzoną w 20%
roztworze CSNO3.

30

го

10

10 го 30
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Rys.35. Wpływ temperatury na impregnację prowadzoną w 5%
roztworze CSNO3.
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Ksztaltki uformowane z zeoliiu /Na-Н/А, skalcynowanc w бОО°С,
zaimpregnowane eezem i wypalone w H83°C, przechodzą w polucyt
zmieniając jedynie swoje wymiary. Kształt nadany w procesie prasowa-
nia nie ulega zmianie. Rozkład cezu jest równomierny w całej kształtce,
co potwierdzają badania autoradiograficzne, przodstawionę na rys.36,

Rys,36. Autoradiogram kształtki radioaktywnego polucytu.

Lotność cezu zawartego w otrzymanym poluc3'cie oznaczono, podda-
jąc kształtki wygrzewaniu w temperaturach l000*1300°C, w czasie 2
godzin, jak to widać z wyników podanych na rys.37, straty cezu spowo-
dowane jego palcowaniem nie przekraczają 1%.

V.Cs

30
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-Ь-

1000 1100 1200 1300 T°C

Rys.37. Zależność zawartości cezu w kształtkach polucvtowych
od temperatury wygrzewania w czasie 2 godzin.
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Wymywałność cezu z otrzymanego polucytu badano umieszczając każdą
z badanych kształtek o aktywności około 3 t 3 kBq w 5 ml wody. Do po-
miaru pobierano po 2,5 ml roztworu, który następnie zawracano do na-
czyńka z kształtką. Naczynia okresowo wstrząsano. Pomiary zakończono
po 336 godzinach, nic stwierdzając mierzalnej w liczniku studzienkowym
Nal/Tl/ aktywności próbek wody.

Niewątpliwą zaletą otrzymanej ceramiki jest również to, że kształtki
nawet po ich długotrwałym przechowywaniu w atmosferze powietrza nie
gazują podczas ich hermetyzacji przez spawanie w obudowach metalowych
bez tzw. wolnej przestrzeni.

Kształtki walcowe a wymiarach lxlmm hermetyzowano w tytanowych
obudowach sferycznych o średnicy zewnętrznej 2,5 mm. Pochłanianie
promieniowania przez taką obudowę wynosiło 8%.

Pewną szansę na ograniczenie liczby impregnacji upatrywano w zoo-
licie Y, który ma podobną do polucytu zawartość krzemionki. Stwierdzono,
że w istocie 30% cezu inkorporujo się już po około 10 impregnacjach.
Miałoby to pozytywne ?. praktycznego punktu widzenia znaczenie, gdyby
nie fakt, że uzyskany po wypale produkt nie przedstawiał sobą U-wałej,
w znaczeniu wytrzymałościowym, ceramiki. Także badania termoanali-
tyczno nie wskazywały na tworzenie się nowego indywiduum w obszarze
do 1200°C.

5.5. Porównawcza ocena praktycznej przydatności metod stabilizacji
radionuklidó w

Stosowane w produkcji zamkniętych źródeł promieniotwórczych metody
stabilizacji radionuklidów bazują na praktycznym wykorzystaniu osiągnięć
wielu gałęzi chemii, a także innych nauk pokrewnych. Są to często dzie-
dziny, w których największa intensywność badań poznawczych przypadła
na czasy dość dawne, ale również i te, w których nagromadzona wiedza
jest jeszcze niewystarczająca dla ich praktycznego wykorzystania.
Nie zawsze też własności chemiczne radionuklidów pokrywają się z tymi,
które wykazują ich nuklidy stabilne. Te i inne czynniki powodują, że
próby wykorzystania zjawisk i procesów, zdawałoby się dość dobrze
znanych, zawodzą i wymagają uzupełniających badań o charakterze poz-
nawczym, lecz już na ogól wyraźnie ukierunkowanych.

Główne czynniki, decydujące o praktycznej przydatności poszczegól-
nych metod stabilizacji, wynikają z wymagań stawianych zamkniętym
źródłom promieniotwórczym, a te z kolei są różne dla różnych dziedzin
zastosowań, a także zależą od stopnia radiotoksyczności nuklidu.
Tak więc przy ocenie metod stabilizacji należy brać pod uwagę głównie
takie czynniki, jak trwałość związania radionuklidu w rozumieniu che-
micznym i mechanicznym, efektywną aktywność źródła tj. stosunek
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intensywności emitowanego promieniowania do ilości /aktywności/
nuklidu promieniotwórczego inkorporowanego w źródle, wydajność pro-
mieniowania na jednostkę objętości lub powierzchni źródła, a także
takie własności jak stopień zapewnienia bezpieczeństwa radiologicznego
w produkcji i eksploatacji, tochnologiczność metody oraz jej okonomicz-
ność.

Większość współczesnych producentów źródeł promieniotwórczych
stosuje metody utrwalania radionuklidów oparte na takich samych zasa-
dach, różne natomiast są szczegóły rozwiązań technologicznych, których
nowoczesność jest często uzależniona od poniesionych kosztów.

Oceniając praktyczną przydatność poszczególnych metod stabilizacji
trzeba też mieć na uwadze zakres ich wykorzystania w produkcji źródeł.
Metoda adsorpcji na anodowanym aluminium została opracowana i wdro-
żona do praktyki produkcyjnej wyłącznie w Polsce. Kiedyś stosowana na
dość szeroką skalę, dziś wykorzystywana jest prawie wyłącznie do
produkcji źródeł wzorcowych. Inni producenci poszli w kierunku otrzymy-
wania folii walcowanych. Та technika zapewnia wprawdzie większe wydaj-
ności emitowanych cząstek /. jednostki powierzchni, jest jednak dużo bar-
dziej skomplikowana pod względem technologicznym i wymaga stosowania
precyzyjnych i drogich urządzeń, ulegających często znacznej kontaminacji.
W zastosowaniu do źródeł wzorcowych, gdzie nic są wymagane duże
aktywności, metoda adsorpcyjna pozostaje więc konkurencyjną przez swoją
prostotę i zapewnienie dobrej trwałości wiązania radionuklidu.. Należy
pamiętać, że jeśli chodzi o źródła promieniowania alfa, to w foliach
walcowanych utrwala się obecnie najczęściej ameryk-241, a czasem
polon-210. Nie stosuje się tej metody do plutonu. Folie amerykowe mają
maksymalną aktywność 7,4-MBq/cm^ i są używane do celów jonizacyj-
nych, a czasom zamiast 210po t a k z c w urządzeniach antystatycznych.
Zastąpienie w metodach adsorpcyjnych i innych plutonu-239 amerykiem-24-1
lub, co jest obecnie praktykowane, plutonem-238 pozwalana uzyskanie
efektywnych aktywności porównywalnych lub nawet konkurencyjnych w
stosunku do folii walcowanych.

Metoda sorpcji spolimeryzowanego plutonu-IV jest wprawdzie trudna
pod względom technologicznym, lecz w wielu przypadkach niezastąpiona,,
a prawidłowo wykonana daje wyjątkowo trwałe związanie plutonu z podło-
żem metalicznym. Należy przypuszczać, że gdyby dysponowało się odpo-
wiednią aparaturą, zainstalowaną wewnątrz komór plutonowych, pozwala-
jącą na wyodrębnienie spolimeryzowanych form ^39pU j m o żna by osiągnąć
jeszcze wyższe wydajności otrzymywanych w ten sposób źródeł. Metoda
ta jest stosowana w Polsce do produkcji źródeł o specjalnym przezna-
czeniu. Poza Polską, o ile wiadomo, jest wykorzystywana w ZSRR,
choć nie są to źródła katalogowe.

Szkliwa nieorganiczne znajdują najbardziej wszechstronne zastosowa-
nie do utrwalania nuklidów promieniotwórczych. Dzięki swojej trwałości
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chomicznej zapewniają one jedno z najważniejszych wymagań, stawianych
zamkniętym źródłom promieniotwórczym. Jak to wykazano w poprzednich
rozdziałach, nadają się również do stabilizacji emiterów promieniowania
alfa, mimo że najcieńsza nawet warstwa emalii jest gruba w stosunku
do malej przenikliwości promieniowania alfa. Okazało się jednak, że ilość
radionuklidu w warstwie powierzchniowej jest na tyle duża, żu zapewniona
jest znaczna emisja cząstek. Poza tym, jak to wykazano w oryginalnych
badaniach własnych 1Ю,112,115), wydajność jonizacyjną źródeł promie-
niowania alfa, stabilizowanych w szkliwach, można zwiększyć znacznie
poprzez odpowiedni dobór składu fazy szklotwórczej. Zaletą szkliw jest
również to, że tworząc przed zeszkleniem fazę chtonną; umożliwiają stoso-
wanie radionuklidów w postaci roztworów. W przypadkach występowania
chromatograficznych efektów rozdzielczych można stosować techniki elek-
troforetycznego wprowadzania substancji radioaktywnej, co, gdy jest
konieczne, stanowi pewną komplikację technologiczną, lecz w żadnym ra-
zie nie dyskwalifikuje metody.

Układy szkliwne, w miarę postępu badań nad ich praktycznym wyko-
rzystaniom, stwarzają coraz szersze możliwości utrwalania radionuklidów.
Zamierzonym kierunkiem dalszych prac jest wykorzystanie szkliw jako
czynnika wiążącego dla ceramiki radioaktywnej, składającej się głównie
z tlenku zawierającego nuklid promieniotwórczy.

Opracowany sposób otrzymywania ceramiki polucytowoj ' " ^ ma tę
zasadniczą przewagę nad innymi metodami, stosowanymi w tego rodzaju
praktyce 2,3,b3,o4) f z e wszystkie operacje związane z uformowaniem
kształtu rdzenia aktywnego przeprowadza się na materiale "zimnym".
Operacje zdalne, wymagające osłon, ograniczone są do stosunkowo pros-
tych czynności impregnowania kształtek cezem-137 i ich wypału w l l83°C.
Metoda umożliwia wytwarzanie kształtek o wymiarach nawet poniżej lmm,
czego nie zapewniały inne, znane techniki. Dzięki zastosowanemu sposo-
bowi impregnacji wielokrotnej z rniędzyoperacyjną dehydratacją, zawartość
cezu w ceramice udało się zwiększyć ponad dwukrotnie w stosunku do
tej, którą uzyskano we wcześniejszej pracy, poświęconej temu proble-
mowi °5) , Otrzymany polucyt charakteryzuje się też większą gęstością
/2,60g/cm3/, bliższą wartości cechującej minerał naturalny /2,90 g/cm^/

Mimo, że dotychczas nie udało się ograniczyć liczby impregnacji,
koniecznych do osiągnięcia maksymalnego nasycenia zcolitu cezem, islotno
znaczenie z praktycznego punktu widzenia ma to, że - jak stwierdzono
eksperymentalnie - zarówno kalcynację, impregnację jak i wypał można
prowadzić w masie obejmującej dużą liczbę kształtek, umieszczonych
w odpowiednim naczyńku nawet wielowarstwowo dzięki temu, ż.e nie ule-
gają one w tych procesach zlepianiu się.
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Przeprowadzone badania wdrożeniowe wykazały, że uzyskiwane
aktywności na jednostkę objętości rdzenia aktywnego są o rząd wielkości
wyższe od tych, które osiągano w procesie technologicznym, stosowanym
dotychczas w Polsce "3) .

Rozpoczęto zostały już badania nad wykorzystaniem zeolitów do otrzy-
mywania ceramiki zawierającej także inne izotopy stosowane w źródłach
zamkniętych, takie jak 24lAm, 147pm f 9 0 s r 13T) t Ceramika glinokrze-
mianowa z amerykiem byłaby szczególnie interesująca z punktu widzenia
źródeł do fluorescencji rentgenowskiej, gdyż żaden z pierwiastków
tworzących fazę ceramiczną nie powinien zniekształcać w znaczniejszym
stopniu widma energetycznego promieniowania emitowanego przez ten
izotop.

Niezależnie od opisanych tu technik, warto zwracać baczną uwagę na
postępujący rozwój innych dziedzin nauki i techniki, które mogłyby
znaleźć zastosowanie do stabilizacji radionuklidów, W świetle ostatnich
osiągnięć nad elektrolitycznym wydzielaniem stopów i układów wieloskład-
nikowych, powrót do zaniechanych kiedyś metod elektrochemicznych może
przynieść dalszy postąp w technologii produkcji zamkniętych źródeł pro-
mieniotwórczych.

Praktyczne wykorzystywanie promieniowania jonizującego jest już dziś
faktem nieodwracalnym. Obowiązkiem producenta źródeł promieniotwór-
czych jest dbałość o to, ażeby ich stosowanie stanowiło minimalne zagro-
żenie dla ludzi i środowiska. Dlatego też badania, mogące przyczynić
się do dalszego postępu i rozwoju metod stabilizacji radionuklidów, są
niezbędne i ze wszech miar użyteczne.
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