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1. Generator radonu w postaci obustron-
nie zamkniętej cylindrycznej obudowy wypo-

^"^sażonej w filtry i zawierającej między nimi 
nośnik radu oraz połączonej z zaworami gazo-
wymi, znamienny tym, że jako nośnik radu 
zawiera piankę poliuretanową (1), przy czym 
wewnętrzne ściany obudowy (2) pokryte są 
ewentualnie warstwą kleju (3). 

2. Sposób, wytwarzania nośnika radu na 
drodze reakcji poliaddycji aromatycznych dwu-
izocyjanianów do polieterów w obecności pre-
paratów silikonowych, katalizatorów amino-
wych, cynoorganicznych i wody, znamienny 
tym, że tworzy się mieszaninę aktywującą w 
postaci roztworu oleju silikonowego, trójety-
lenodiaminy i katalizatora cynoorganicznego 
w toluenie, po czym roztwór ten wprowadza 
się do żywicy polieterowej, a do uzyskanej mie-
szaniny dodaje się roztwór chlorku radowego 
w kwasie solnym. 



GENERATOR RADONU I SPOSÓB WYTWARZANIA NOŚNIKA RADU 

Z a s t r z e ż e n i a p a t e n t o w e 

1. Generator radonu w postaci obustronnie zamkniętej cylindrycznej obudowy wyposa-
żonej w filtry i zawierajęcej między nimi nośnik radu oraz połączonej z zaworami gazowymi, 
z n a m i e n n y t y m , że jako nośnik radu zawiera piankę poliuretanową /l/, przy czym 
wewnętrzne ściany obudowy /2/ pokryte są ewentualnie warstwą kleju /3/. 

2. Sposób wytwarzania nośnika radu na drodze reakcji poliaddycji aromatycznych dwu-
izocyjanianów do polieterów w obecności preparatów silikonowych, katalizatorów aminowych, 
cynoorganicznych i wody, z n a m i e n n y t y m , że tworzy się mieszaninę aktywującą w 
postaci roztworu oleju silikonowego, trójetylenodiaminy 1 katalizatora cynoorganicznego w 
toluenie, po czym roztwór ten wprowadza się do żywicy polieterowej, a do uzyskanej mieszaniny 
dodaje się roztwór chlorku radowego w kwasie solnym. 

* * * 

Przedmiotem wynalazku jest generator radonu i sposób wytwarzania nośnika radu. Genera-
tor ten znajduje między innymi zastosowanie do kalibracji dozymetrów stosowanych w górnictwie 
oraz do badań wpływu radonu i produktów jego rozpadu na żywe organizmy. 

Dotychczas używane są dwa typy generatorów radonu. Pierwszy określany jako "mokry" 
z tego względu, że nośnikiem radu jest wodny roztwór chlorku radowego w kwasie solnym. Drugi 
typ to generatory kanadyjskiej firmy Pylon Electronic Development Company, Ltd. zaliczane do 
generatorów "suchych", ze względu na nośnik radu, którym w tym przypadku Jest suchy proszek. 
Proszek ten wraz ze źródłem radu umieszczony jest w stalowej obudowie pomiędzy dwoma filtrami, 
szklanym i plastykowym. Generatory te mają szereg istotnych wsd. W przypadku generatora "mokre-
go" jest to przede wszystkim szklana obudowa źródła radowego, która łatwo noże ulec stłuczeniu. 
Ponadto w czasie emanacji radonu do komory radonowej poprzez przedmuchiwanie powietrzem istnie-
je niebezpieczeństwo przelania do komory radonowej roztworu ze źródłem radu, co wymaga stałej 
kontroli pracy generatora. Ponieważ w trakcie przedmuchiwania powietrzem następuje równocześnie 
proces odparowywania wody z roztworu, generator ten nie może pracować w sposób ciągły. 

Konstrukcja "suchego" generatora firmy Pylon sprawia, że w przeciwieństwie do genera-
tora "mokrego" jest on bezpieczny w użyciu. Bezpieczeństwo to zapewnia stalowa obudowa chronią-
ca źródło radu. Wadą jego jest Jednak zastosowanie jako nośnoka-proszku , który w przypadku 
kontaktu z wilgocią może ulec zbryleniu i zatkać pory filtrów, wskutek czego emanacjs radonu 
znacznie zmniejszy się. Dlatego generator ten wymaga dodatkowo podłączenia go do komory osucza-
jącej zapobiegającej zawilgoceniu proszku. 

Niekorzystne jest również zastosowanie filtrów szklanych, które w przypadku upadku 
generatora mogą ulec stłuczeniu, wskutek czego nastąpiłoby skażenie środowiska radem. W związku 
z tym generatory te wyposażone są w dodatkowe filtry umieszczone za zaworami gazowymi. Filtry 
te wymagają okresowej kontroli w celu upewnienia się, czy nie nastąpiło uszkodzenie filtrów, 
pomiędzy którymi znajduje się źródło radowe. 

Generator radonu według wynalazku w postaci obustronnie zamkniętej cylindrycznej obudo-
wy wyposażonej w filtry zatrzymujące wszelkie zanieczyszczenia i zawierającej między filtrami 
nośnik radu oraz połączonej z zaworami gazowymi, charakteryzuje się tym, że jako nośnik 
zawiera piankę poliuretanową, a wewnętrzne ściany cylindrycznej obudowy pokryte są ewentualnie 
warstwą kleju zwiększającego przyczepność pianki do ścian obudowy. 

Zastosowanie kleju i jego rodzaju uzależnione jest od materiału^z którego wykonana 
jest cylindryczna obudowa. Może to być stal. aluminium, teflon i inne materiały zapewniające 



321 466 3 

całkowitą szczelność i charakteryzujące się odpowiednim współczynnikiem osłabiania promie-
niowania gamma. 

Stosowany według wynalazku jako nośnik piankę poliuretanową wytwarza się na drodze 
reakcji poliaddycji aromatycznych dwuizocyjanianów do polieterów w obecności preparatów 
silikonowych, katalizatorów aminowych, cynoorganicznych i wody, przy czym sposób ten charak-
teryzuje się tym, że tworzy się mieszaninę aktywującą w postaci roztworu oleju silikonowego, 
trójetylenodiaminy i katalizatora cynoorganicznego w toluenie, po czym roztwór ten wprowadza 
się do żywicy polieterowej, a do uzyskanej mieszaniny dodaje się roztwór chlorku radowego w 
kwasie solnym. 

Generator według wynalazku wyglądem zewnętrznym niewiele różni się od generatora 
firmy Pylon, posiada jednak wiele zalet. Przede wszystkim cechuje go zwiększona prostota 
obsługi nie wymagająca, dzięki zastosowaniu jako nośnika radu-pianki poliuretanowej, stoso-
wania dodatkowych filtrów za zaworami gazowymi oraz ich okresowej kontroli. Wewnątrz generato-
ra według wynalazku nie ma żadnych elementów, które mogę ulec uszkodzeniu podczas użytkowania. 
Nie ma również możliwości wydostania się pianki ze źródłem radu na zewnętrz cylindrycznej 
obudowy. 

Generator według wynalazku charakteryzuje się również większę elastycznością pracy, 
umożliwiającą stosowanie znacznie większego zakresu objętościowych prędkości przepływu powie-
trza. Większe prędkości przepływu umożliwiają generowanie odpowiednio mniejszych stężeń radonu. 

Sposób wytwarzania nośnika radu według wynalazku upraszcza w znacznym stopniu techno-
logię wytwarzania pianki w warunkach laboratoryjnych. Zapewnia on również powtarzalność i 
odtwarzalność syntezy pianki. 

Oziękl trwałemu związaniu chlorku radowego w objętości pianki, niemożliwe jest prak-
tycznie jego wypłukanie, gdyby generator został przypadkowo zalany wodę. 

Przedmiot wynalazku uwidoczniony jest w przykładzie wykonania na rysunku przedstawia-
jącym generator radonu w półwidoku i półprzekroju. 

P r z y k ł a d I. Nośnik radu-pianka poliuretanowa 1 umieszczona jest w stalowej 
cylindrycznej obudowie 2 wykonanej ze stali kwasoodpornej. Wewnętrzne ściany obudowy 2 pokryte 
są warstwą 3 kleju epoksydowego. Na końcach obudowy 2 z jej obu stron znajdują się oprawy 4 z 
filtrami 5 z mikrowłókniny syntetycznej /FPP-15/, całość natomiast zamknięta Jest obustronnie 
nakręconymi szczelnie końcówkami 6 w kształcie stożka z zamontowanymi zaworami gazowymi 7. 
Miejsce styku końcówek stożkowych 6 ze stalową obudową 2 wyklejone jest na całym obwodzie kle-
jem epoksydowym. 

Sposób wytwarzania pianki ilustrują, nie ograniczając jego zakresu, niżej podane przy-
kłady. 

P r z y k ł a d II. W celu wytworzenia pianki dla generatora o aktywności 10 ^iCi 
chlorku radowego, do pokrytej od wewnątrz klejem epoksydowym 3 i zakrytej z jednej strony gumo-
wym korkiem obudowy 2 wlewa się 3 g żywicy polieterowej Rokopol 330 i przy dokładnym mieszaniu 
dodaje 0,068 g mieszaniny aktywującej. Mieszaninę tą przygotowuje się wstępnie przez rozpusz-
czenie w 1 ml toluenu 1,2 g oleju silikonowego Polyurax SC-240, 1,0 g trójetylenodiaminy TEDA 
33L oraz 0,36 g oktanianu cynawego SO. Do całości wprowadza się 0,05 ml roztworu chlorku rado-
wego, pobranego ze źródła radu o aktywności 100 jjCi chlorku radowego w 0,5 ml 1 normalnego 
kwasu solnego i 0,05 ml wody destylowanej, po czym intensywnie miesza przez około 20 sekund. 
Następnie dodaje się 0,94 ml dwuizocyjanianu tolilenu Izocyn T-80 i powtarza proces mieszania 
rozpoczynając go jednak przy wolnych obrotach mieszadła. Z chwilą wystąpienia intensywnego 
pienienia obroty mieszadła zwiększa się i kontynuuje mieszanie jeszcze przez 10 sekund. Teraz 
obudowę 2 z pianką 1 przenosi się do suszarki wygrzanej do temperatury 50°C. Po upływie 2 go-
dzin ostrożnie usuwa się gumowy korek z obudowy 2 i pozostawia ją w suszarce na okres 12 godzin. 
Sposobem opisanym w powyższym przykładzie można wytworzyć piankę dla szeregu generatorów o 
różnych aktywnościach. Dalsze kolejne przykłady wykonania wynalazku tym sposobem, w przeliczeniu 
na 3 g żywicy polieterowej ilustruje tabela. 
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1 Objętość roztworu pobieranego 1 
i ze źródła radu i 
• /ml/ . 

Masa mieszaniny 
aktywującej 

/ 9/ 

1 Aktywność generatora ' . / pa / 

1 0,005 1 0,061 i 1 i 
' 0,025 ' 0,064 ' 5 1 

i ° ' 0 4 , 
, 0.075 , 

0,067 
0,073 

i 8 

i 1 5 

i 0,10 i 0,077 i 20 i 

Zakład Wydawnictw UP RP. Nakład 90 egz. 
Cena 5000 zł. 


