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Author presented the possibility of the using CCD camera to the surface investigation
of the 63Ni concentration dispersion in different materials (porcelain, SiC"2 hiumic
substances). The liquid scintillation, varnish and scintillation screen were applied to
convert from the P' radiation to the UV-VIS light. 3t was proved that the number of
counts registered by the CCD camera for the varnish or screen samples was proportional
to the 63Ni surface concentration. The radioluminescence of the porcelain, dentine and
enamel tooth can use in analysis of 63Ni, I 4C in these materials. The advantages and
faults of this method were discussed.

Wstęp.
W wielu zastosowaniach medycznych, biologicznych i technicznych konieczne jest

poznanie rozkładu stężeń materiału promieniotwórczego na powierzchni badanych
obiektów. Problem ten dotychczas rozwiązuje się przez zastosowanie autoradiografii lub
jeżeli pozwalają na to warunki doświadczenia, skanera z kolimowanąjednopunktową
głowicą detekcyjną. Od niedawna, tam gdzie interesuje nas rozkład powierzchniowy
stężeń nisko energetycznych emiterów p' można zastosować kamery CCD. Aby
zastosować kamerę CCD do pomiarów skażeń promieniotwórczych trzeba dysponować
metodą konwersji promieniowania jonizującego badanego izotopu na światło. Dla
pomiarów ilościowych aktywności promieniotwórczej trzeba ponadto znać
charakterystykę spektralną światła emitowanego przez konwerter i zależność natężenia
luminescencji układu od aktywności właściwej preparatu.

Współczesne kamery CCD produkowane dla potrzeb pomiarów fotochemicznych
pozwalają obrazować rozkład natężenia światła z zakresu 200 do 1100 ran (UV-VIS-
NIR). Tak szeroki zakres czułości kamery pozwala wykorzystać jako konwertery
promieniowania jonizującego na światło, folie i lakiery scyntylacyjne oraz dla próbek
płaskich ekrany radioluminescencyjne.

Cel pracy.
Celem pracy było sprawdzenie możliwości zastosowania kamery CCD do

obrazowania rozkładu powierzchniowego 6 3Ni i ! 4 C na wybranych materiałach
naturalnych (substancje humusowe, szkliwo zębów) i konstrukcyjnych (porcelana,
szkliwo porcelanowe). Podjęto również próbę obrazowania rozkładu powierzchniowego
soli uranu w minerałach uranonośnych.

Stosowane materiały.
W pracy stosowano: chlorek niklu (63Ni) i aldehyd benzoesowy (14C)

wyprodukowane przez Ośrodek Produkcji i Dystrybucji Izotopów w Świerku, oraz zgład
krystalograficzny rudy uranowej (Uranilit). Pomiary radioaktywności właściwej
roztworów stosowanych radionuklidów wykonano stosując mieszaninę scyntylacyjną
Ready-Solv™ HP Beckman. (10cm3 w kuwetach szklanych). Scyntylatory PBD i POPOP
z których sporządzono lakier scyntylacyjny były wyprodukowane przez firmę SERWA-
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Niemcy. Toluen (POCH) dwukrotnie destylowano i suszono [1]; Lakier scyntylacyjny
przygotowano rozpuszczając 15g PBD, 0.25g POPOP i 330g polistyrenu w 1 dm3

toluenu. Ekran radioluminescencyjny - scyntylator promieniowania a pochodzący
z sondy SSA-21 (POLON). Jako płytkę światłowodową wykorzystano płasko-
równoległy wycinek Ulexytu (minerał, NaCa[B5O6(OH)6]*5H2O). Pozostałe odczynniki
o czystości „cz.d.a." były wyprodukowane przez POCH.

W pracy stosowano zwykłe naczynia i inne wyposażenie laboratoryjne przewidziane
do prac z materiałami promieniotwórczymi. Lakier scyntylacyjny nakładano na próbki
stosując szklany rozpylacz.

Aparatura.
W pracy wykorzystano zastaw pomiarowy „Molecular Light Imager - Night OWL"

wyposażony w wysokoczułą, wolno skanującą kamerę CCD wyprodukowaną przez
EG&G Berthold. Kamera wyposażona jest w ciemną komorę pomiarową. Praca kamery
kontrolowana jest przez komputer PC i oprogramowanie pracujące w systemie Windows
3.11. Budowę kamery i układu pomiarowego przedstawia rys. 1.

Pomiary radioaktywności roztworów stosowanych radionuklidów wykonano
w spektrometrze promieniowania (3", Beckman LS-100.

Rys.l. Budowa urządzenia „Molecular Light
Imager -Night Owl".
1- próbka, 2 - obiektyw, 3 - sensor CCD,
4 - chłodziarka termoelektryczna, 5 - kamera,
6 - wentylator, 7 - zasilacz, 8 - termostat,
9 - kontroler kamery i interface,
10 - komputer z oprogramowaniem,
11 - monitor, 12 - linia transmisji sygnałów
sterujących kamerą, 13 - Unia transmisji
obrazu.

Opis przeprowadzonych eksperymentów.
Przygotowanie roztworów: Firmowe roztwory izotopów rozcieńczano tak by uzyskać
roztwory o aktywności właściwej 80 MBq/cm3 (roztwór A).
Przygotowanie próbek: Na płytkę z polewanej porcelany nałożono krople 10, 20, 30
i 40 uJ roztworu A. Rozmieszczenie kropli na płytce przedstawia rys.2.
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Rys.2. Rozmieszczenie kropli
63Ni na płytce porcelanowej.

Na drugą płytkę porcelanową, z której wcześniej usunięto przez szlifowanie część
szkliwa (rys.3a) naniesiono 4 porcje po lOul roztworu A, dwie w górnym rzędzie na
obszarze pozbawionym szkliwa i dwie w dolnym rzędzie na szkliwie.

Na płytki pokryte żelem krzemionkowym i kwasami humusowymi (HS) naniesiono
po 10 JLXI roztworu A.

Ząb bydlęcy zanurzono w 5 cm3 dziesięciokrotnie rozcieńczonego roztworu A na
okres 5 minut, a następnie przemyto trzykrotnie wodą destylowaną i wysuszono.
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Wyniki i ich omówienie.

Uzyskane obrazy rozkładów powierzchniowych stężeń 63Ni przedstawiono na
rysunkach 3 do 6.

Obrazy wykorzystujące radioluminescencję nie polewanej porcelany można
wykorzystać jedynie do lokalizacji skażeń i pomiarów ich powierzchni. Nie znaleziono
związku naniesionej aktywności z wielkością sygnału luminescencyjnego (rys.3, górna
część płytki). Spowodowane może to być przez absorbcję emitowanego przez porcelanę
światła wewnątrz porowatej struktury materiału. Natężenie emisji promieniowania
luminescencyjnego pochodzącego od plam 6 3Ni naniesionych na szkliwioną porcelanę
zależy liniowo od naniesionej aktywności.
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Rys.3. Obrazowanie radioluminescencji spowodowanej różnymi stężeniami 63Ni
nałożonego na płytkę porcelanową. Na zdjęciu(a) pokazano obszary na które
naniesiono 63NiCl2 (kołami zaznaczono obszary pozbawione szkliwa). Obrazy (b) i (c)
przedstawiają odpowiednio powierzchniowy rozkład stężeń i stereogram rozkładów
uzyskanych przy wzmocnieniu 100, (d) i (e) odpowiednio rozkład powierzchniowy
i stereogram dla wzmocnienia 500.

Wydajność konwersji rejestrowanego promieniowania radio luminescencyjnego
oceniono przez porównanie z wynikami pomiarów aktywności roztworu A techniką
ciekłych scyntylatorów na 4%. Próbki pokrywane lakierem scyntylacyjnym wykazywały
lepszy współczynnik konwersji (13%).
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Rys.4. Dynamika zmian rozkładu powierzchniowego 63NiCl2 na płytce z polewanej
szkliwem porcelany pokrytej lakierem scyntylacyjnym w trakcie wysychania lakieru.
Czas rejestracji jednego obrazu lh.

Stosowanie lakieru do wizualizacji skażeń pociąga za sobą możliwość zafałszowania
obrazu. Spowodowane to jest, długim czasem wysychania lakieru i obserwowaną
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migracją skażenia (dyfuzja 63Ni w lakierze, patrz rys.4) Analiza rys. 4. la i 4.20a
wskazuje na rozmywanie się skażenia w czasie wysychania lakieru.
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Rys. 5. Obrazowanie miejsc wbudowywania się 63Ni w ząb bydlęcy uszkodzony
mechanicznie, (a) fotografia zęba, (b) lokalizacja radioluminescencyjna wbudowanego
w zębinę 6 3Ni (matematycznie odcięto sygnały o intensywności mniejszej niż 30%
wartości maksymalnej). Obraz uzyskano bez użycia konwerterów promieniowania.

Dobierając parametry odcinania małych sygnałów można przeprowadzić „separację"
skażeń. Stosując tę technikę analizy obrazu wyseparowano obszar uszkodzeń
mechanicznych szkliwa powstałych w czasie cięcia zęba (rys.5b). Wykorzystano różnice
w sorbcji 63Ni na nieuszkodzonym szkliwie, spękanym i na odsłoniętej zębinie.

Analizowano również obrazy skażeń analogicznymi ilościami roztworów A
(63Ni i 14C) materiałów porowatych (SiO2 i HS - obrazy niepublikowane w pracy).
Zauważono wyraźny wpływ rozdrobnienia i barwy preparatu na uzyskiwane wyniki.

Podjęto również próby obrazowania rozkładu powierzchniowego stężeń materiałów
a-promieniotwórczych. Uzyskane rozkłady emiterów promieniowania a w próbce rudy
uranowej przykrytej ekranem scyntylacyjnym przedstawiono na rys. 6.
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Rys.6. Obrazowanie rozkładu uranu w próbce rudy uranowej z zastosowaniem ekranu
scyntylacyjnego. (a) fotografia, (b) rozkład powierzchniowy, (c) stereogram rozkładu
powierzchniowego. Czas zbierania obrazu 10 min.

Uwagi o stosowaniu kamery CCD do obrazowania skażeń promieniotwórczych:
Stosując lakiery scyntyłacyjne i ekrany radioluminescencyjne uzyskujemy rozkłady

stężeń radioizotopów stanowiące uśrednioną informację o stężeniu izotopu w warstwie
przypowierzchniowej o grubości równej maksymalnemu zasięgowi cząstek
w obserwowanym materiale. Stosowanie kamery CCD do wizualizacji rozkładu
powierzchniowego emiterów (3" znacznie przyspiesza (w stosunku do autoradiografii)
uzyskanie wyniku i całkowicie eliminuje czynności związane z wywołaniem
autoradio gramów. Uzyskiwane obrazy są rejestrowane jako pliki komputerowe. Ułatwia
to numeryczną analizę wyników, sprzyja wykorzystaniu szeroko rozumianych

281



matematycznych metod analizy obrazu [2, 3] pozwala na stosowanie technik grafiki
komputerowej do prezentacji uzyskanych wyników [4].

Stosowanie tej techniki analizy rozkładu stężeń wymaga starannego wyciemniania
stosowanych materiałów (wygaszenie indukowanej światłem luminescencji próbek
i konwerterów promieniowania). Pomiary bardzo małych stężeń (radioaktywności) mogą
być zakłócane szeroko występującą, ultra słabą chemiluminescencją - dotyczy to
zwłaszcza materiałów pochodzenia biologicznego i wielu układów w których
obserwujemy wzbudzone stany elektronowe [5, 6, 7]. Zastosowanie lakieru
scyntylacyjnego do obrazowania rozkładu stężeń materiałów ulegających nawet słabemu
rozpuszczeniu w lakierze prowadzi do zniekształcenia obrazu. Rozwiązaniem tego
problemu może być stosowanie folii scyntylacyjnych przygotowanych np. przez pokrycie
lakierem scyntylacyjnym polietylenowej folii adhezyjnej. Rozwiązanie to pozwala
odzyskać niezmienioną próbkę do dalszych prac.

Ze względu na występowanie efektu światłowodowego do tego typu obrazowania nie
można stosować roztworów scyntylacyjnych. Efekt światłowodowy komplikuje
interpretację wyników w przypadku przykrycia próbki dowolnym roztworem lub
przezroczystą przesłoną. Z tego powodu lakier scyntylacyjny powinien być matowy (nie
można stosować grubych warstw). Ogranicza to pozornie metodę do obrazowania
rozkładu stężeń niskoenergetycznego promieniowania beta. Rozwiązaniem może tu być
zastosowanie ekranów luminescencyjnych, szczególnie z warstwą światłowodów
kapilarnych FOS (np. scyntylator i Ulexyd) poprawiających ostrość obrazu [8, 9].
Zastosowanie konwerterów typu FOS uniemożliwia dobre odwzorowanie stężeń na
obiektach wypukłych.

Wniosek.
Stosując kamerę CCD wraz z scyntylacyjnymi konwerterami promieniowani a i (3" na

światło UV-VIS, w postaci lakierów i ekranów luminescencyjnych można uzyskać
obrazy rozkładu natężenia luminescencji co w połączeniu z technikami cyfrowej analizy
obrazu pozwała oceniać stężenia powierzchniowe skażeń.
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