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PRZEDMOWA

Poprzednie ogólnokrajowe Sympozjum poświęcone zastosowaniu technik jądrowych i

izotopowych odbyło się po długiej przerwie, w roku 1995. Zastosowanie technik jądrowych

po burzliwym rozwoju w latach siedemdziesiątych uległo pewnemu nasyceniu tak w Polsce,

jak i w innych krajach. Niektóre metody izotopowe zostały zastąpione przez inne rozwijające

się techniki, niektóre zostały ograniczone przez zaostrzające się przepisy ochrony

radiologicznej. W kraju, gdzie panuje gospodarka rynkowa, tylko metody i urządzenia, które

zapewniają ekonomiczną konkurencyjność mogą znaleźć zastosowanie. Poprzednie

Sympozjum, jak też referaty zgłoszone na obecne Sympozjum pokazują, które metody

jądrowe spełniają te kryteria. Oddając w ręce uczestników Sympozjum te materiały pragnę

tyczyć owocnych obrad i przyjemnego pobytu w Krakowie.

Podziękowania należą się instytucjom współorganizującym Sympozjum, a także

Komitetowi Badań Naukowych za wsparcie finansowe.

Prof. Dr hab. Inż. Tadeusz FLORKOWSKI
Przewodniczący Komitetu Organizacyjnego
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ABSTRACT

Belgium pioneered in non energetic applications of nuclear science. In 1970, the
National Institute for Radioisotopes (IRE) was founded on the ground of the experience
acquired at the CEN/SCK, for developing nuclear technics oriented to the well-being of
population.

In 1978 IRE started operation of 2 y-irradiation units with a 2.25 million Ci Co60, source
having a capacity for sterilization of more than 100 m3 of product per day. This
installation is currently operated by Griffith-Mediris (Group Griffith Micro Science) and
has accumulated 20 years of experience for irradiation of foodstuffs, Medical
Appliances and Pharmaceuticals.

In 1986, IRE was producing radioisotopes from accelerators and joined UCL for
founding ION BEAM APPLICATIONS (IBA) company which shortly became the
world leader for design and delivery of cyclotrons. More recently, on the basis of
French CEA patent, IBA developed the RHODOTRON, an e-beam accelerator, with an
X-ray option, which is now facing commercial success in the area of ionization of food
and medical appliances.

IRE developed also expertise for the backend of these activities i.e. final disposal of
radioactive sealed source and dismantling of the installations.
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Historical Background

• Since the middle of the century, in parallel with a strong involvement in the research
and development related to nuclear energy and fundamental..nuclear physics,
Belgium pioneered in industrial and medical applications of nuclear science. In
1971, the National Institute for Radioisotopes (IRE) was founded on the ground of
the experience acquired at the Radioisotopes Department of the Nuclear Research
Center of Mol (CEN/SCK) for developing nuclear technics oriented to the well-being
of population. It focused in particular on production of radioisotopes isolated by
radiochemical processing of HEU targets irradiated in reactors and of target material
activated in reactors or in particles accelerators and started producing a range of
sealed radioactive sources (Ir-192, Cs-137, Co-60,...).

• In 1978, IRE started operation of two independent industrial gamma irradiators with
a combined capacity of 2.25 million curies of cobalt-60 for sterilization of more than
100 m3 of product per day. In 1990, this department was privatized and the
installation is currently operated by Griffith Mediris SA (Group Griffith Micro
Science specialized in sterilization), IRE remaining a minority shareholder. This
installation still unique in Belgium, first specialized for irradiation of foodstuffs,
being a precursor of a technique which is well developed in only a few countries in
Europe. But progressively the range of applications extended to radiosterilization of
Medical Appliances and Pharmaceuticals and such projects as preserving of archives
and antiques were developed. Potential environmental applications was also
investigated with regard to the irradiation potentiality for reducing the bacteriological
hazards from medical wastes or for destroying some chemical contaminants. An
experience of 20 years of operation was accumulated as a contract facility offering to
the customers a radiation sterilization service of certified quality and of uninterrupted
operation ensured through careful maintenance. In addition, through proper design
of safety systems and operation procedures, a unique record of safe operation and
satisfaction of ALARA objectives for radioprotection of workers and populations
have been achieved.

• In 1986, IRE was producing radioisotopes with a 90 Mev proton cyclotron installed
on its Fleurus site and through collaboration with different University departments
when it joined the Leuven University (UCL) for founding Ion Beam Application
(IBA) Company. Then it ordered a second cyclotron, CYCLONE 30, revolutionary
and particularly efficient design developed by IBA for radioisotope production. IBA
became shortly the world leader for design and delivery of cyclotrons in a broad
range of energy and in the early nineties developed on the basis of a French CEA
patent, the RHODOTRON, an high energy/high power electron accelerator with a X-
ray conversion capability, dedicated to sterilization and industrial ionization
applications. Today, 4 installations are under operation and 2 of them are mainly
used for radiosterilization of medical appliances.

14



More recently IRE developed also expertise for the backend of these activities : it
studied the problematic of the management of spent sealed sources and developed a
capacity for their dismantling in view of the final disposal of the radioactive wastes.
Although the Co-60 sources used in y-irradiators are generally recycled by the source
vendors, this approach warranties on the long term the mastering of the
environmental impact of this nuclear application.
IRE also studied the problematic of decommissioning and dismantling nuclear
facilities, including the specific case of cyclotron installations. In this frame, the
current assessment indicates that no significant problem should be faced for
decommissioning of y-irradiators or e-beam accelerators facilities.

Radiosterilisation technologies

Different radiosterilization technics have been developed in Belgium both for the
treatment of food and medical devices. The killing of insects, bacteria and fungis in
packed products hermetically sealed and impermeable to microorganisms provides
products ready for sale without further handling or risk of contamination. The results
are equivalent to these of other classical treatments (heat, fumigation, ethylene oxide,...)
and the sterility of the items can be guaranteed to the users until the opening of the
package: Furthermore, you do not face effects of significant increase of temperature or
modification of the mechanical, chemical or organoleptic properties of the product.

Irradiation is a physical method of processing which consists of exposing items, over a
limited period of time, to ionizing radiations which can be obtained either by energetic
electrons (also convertible in x rays) produced by accelerators or with gamma rays
usually emitted by cobalt-60 and eventually by cesium-137 sealed sources.

Gamma rays and x-rays have an electromagnetic nature, a short wave length and a
higher penetrating power than electrons. The inhibition of multiplication and growing
of microorganisms results from the action of radiations on the DNA molecule. The
radiation induces injuries to the double helix or abnormal bridge-building between basis
arranged along the helix. It affects the survival or the reproduction capability of micro-
organisms. Micro-organisms resistance to irradiation is function of different parameters
as temperature or dry and frozen states. The dose necessary for reducing by a factor 10
the number of germs in a gram of product (D10) can be determined but besides the
microbiological characteristics, the dose of treatment to be selected has also to take into
account the other properties (mechanical, chemical, organoleptic, ...) which could be
altered during irradiation.
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• Gamma irradiation is used for sterilization of many medical devices manufactured
with heat sensitive plastics and prepared in hermetically sealed films (syringes
surgical gloves, compresses, catheter, sutures, implants, ...). In most industrial
plants, cobalt-60 sealed sources are used. The gamma rays emitted by Co60 have two
specific energies, 1.33 and 1.17 MeV, too low for inducing radioactivity in the
exposed material. During many years, the sterilization dose was fixed to 25 KGy,
but now for economic reasons, the trend is to reduce it to lower doses still sufficient
to reach the required sterility level. Irradiation is also used for Food treatment, the
dose being function of the purpose although at such levels no risk for the health can
be generated either by critical modification or by induced radioactivity. For
inhibition of sprouting, insect desinfection or delaying ripening, low doses are
sufficient (up to 1 KGy). For reduction of microbial load and of number of non
sporing pathogens micro-organisms as well as improvement of food properties,
medium doses are used (up to 10 KGy). High doses (between 10 to 50 KGy) are
needed for elimination of virus and commercial sterilization.

• Electron beam sterilization has seen an impressive growth rate since 1990, with a
more than two-fold increase in the number of facilities sterilizing medical devices
and a six-fold increase in global processing capacity.
Industry trends include a shift to higher electron voltages and accelerator beampower.
The electron voltage of an accelerator is determining how deep a beam will penetrate
and effectively sterilize a material of known density.
For surface sterilization or treating thin devices, low to medium voltages (up to 2
MeV) are best suited. About 55 % of all the medical devices currently sterilized by
gamma can be treated with electron of about 4.5 MeV and using the 10 MeV
standard treatment voltage for most general purposes units allows to effectively
sterilize close to 93 % of packaged products.
The electron beam power of an accelerator, the product of beam voltage (e.g. 10
MeV) by beam current (e.g. 1 mA), is defining the processing capacity of the
installation. A 10. kW beam has the processing capacity of 1 MCi of Co-60 source,
or the capacity to sterilize about 75 to 100 m3 of relatively low density and low dose
products.
In recent years, a renewed interest has been shown for X-rays irradiation processing
due to better public acceptance, although its competitiveness has still to be
demonstrated.
For the treatment of food, the maximum X-rays energy allowed has been limited to 5
MeV, as cautious limit for protecting against formation of radioactive isotopes, but
higher values may be acceptable for other industrial processes. High energy X-rays
(5 MeV) are more penetrating than the Co60 or Cs 37 gamma sources but further more
it reduces the max/min dose ratio and increases the photon power utilization and
sterilization homogeneity in thicker and heavier products.
A X-ray generator rated for 500 kW of electron power at an energy of 5 MeV has the
processing capacity of 3 to 4 MCi of Co60 source depending on product thickness.
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Industrial Development in Belgium

• Griffith Mediris SA has a contract facility located on Fleurus Site, offering to the
customers the use of two independent industrial gamma irradiators with a combined
capacity of 2.25 MCi of Co6 . Cobalt-60 is produced by activation in a nuclear
reactor of pellets of Cobalt-59. A sealed gamma source is made of these pellets
encapsulated in stainless steel pencils to prevent any leakage during its use. The
Co60 pencils are delivered to the plant in a specific transport container which is
introduced in the pool and opened under water. In the irradiation cell, the radioactive
source is made up Co60 pencils arranged on a frame according to a geometry that
allows to guarantee the best homogeneity of the dose. The pencils are disposed on
the source frame with specific tools and following a well defined procedure. As Co60

is characterized by his half time 5.26 year, after a period between 15 and 20 years,
the used sources are removed and returned to the supplier.

Gammir I, the first irradiator with a maximum activity of 1.5 MCi, is a Sulzer Unicell
having the capability of continuous processing thanks to a conveyor belt system, or
of processing batches of material to be treated under the same conditions. The
material to be irradiated is loaded in boxes having a useful volume of 200 liters. The
boxes are brought on a roller conveyor and introduced in the irradiation cell through
the lower part of a rotary door. They are moved progressively thanks to pneumatic
jacks, in order to create four passages on both sides of the source holder before
ending up in the irradiated product zone.

Gammir II with a maximum activity of 0.75 MCi, is a batch irradiator using a
« switch tray » conveyor. The material to be irradiated is loaded in baskets having a
useful volume of 525 liters. Twelve baskets make up one batch. The baskets are
brought on a conveyor and introduced in the irradiation cell through a lock room
equipped with a lead door. Thanks to a programmable logic-controller, the twelve
baskets are moved step by step in a closed loop around the source and each basket
will occupy successively and for the same fixed time, the twelve stations located on
all sides of the radioactive source.

IBA's expertise in accelerator development allowed recently the industrialization of
the RHODOTRON, a new type of compact, high-energy/high power electron
accelerator being used in a wide variety of industrial application ranging from
sterilizing medical disposables to cross linking polymer parts. The unique
RHODOTRON technology is based on a simple concept developed by the French
CEA at Saclay. Using a single accelerating cavity resonating with a radial metric
wave, injected electrons recirculate through the system gaining in energy with each
pass across the cavity and tracing out a trajectory in the shape of a stylized rose.
Based on a continuous wave mode of operation, the RHODOTRON delivers an
uninterrupted (non pulsed) stream of electrons and its design provides for unique
flexibility, with options which can be fitted to any system in order to optimize the
balance of versatility and efficiency, i.e. :
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It can be switched from electron mode (10 MeV) to X-ray mode (at 5 MeV)
when deeper material penetration is required.

It can be provided with multiple beam ports including capability for vertical or
horizontal scan.

For optimizing irradiation homogeneity, it makes use of a coherent scanned
beam, with scanning frequency up to 200 Hz. It has also the capability to vary
(between 70-100 %) the beam port energy.

Economical to install (from 2 to 6 million USD) and to operate with an unsurpassed
electrical efficiency (up to 50 %), the RHODOTRON is also extremely reliable and easy
to maintain. Depending on the requirement for penetration depth of the irradiation and
productivity three basic models have been designed with energies ranging from 3 to 10
MeV and power from 80 to 150 kW, with capability for peak power up to 200 kW.

Therefore, this simple and compact design, with such versatile technical capacities and
with a remarkable cost efficiency, is used today in a rapidly growing number of
industrial applications beside the classical use for sterilization of medical appliances.

CONCLUSION

Belgium has been one of the first country contributing to development of
radiosterilization applications and has today gathered a unique experience for the
development of production facilities making use of the different irradiation technics as
well as for mastering all related problems for making radiosterilization a safe, reliable
and beneficiary nuclear application.

oOo
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NON POWER APPLICATIONS OF NUCLEAR TECHNOLOGY:

THE CASE OF BELGIUM

Andre L. Jaumotte1

1. Historical background
On Thursday, 20 April 1995, the ashes of Marie and Pierre Curie were transferred to the
Pantheon in Paris. This well-deserved homage provided an opportunity to recall the discovery
of natural radioactivity.

In 1896, Henri Becquerel was trying to find out whether X-rays, discovered by Wilhelm
Rontgen, were emitted by fluorescent bodies. He inadvertently placed a photographic plate
over the uranium salts he was using. He found that the plate had been affected by what he
called "uranie rays". He had discovered natural radioactivity.'

Pierre Curie and his young wife, the chemist Maria Slodowska, noticed that some uranium
minerals emitted more radiation than others, although they contained less uranium. They
concluded that radiation must come from "impurities" which they then set about isolating.
After two years of work in 1898 they discovered two new highly radioactive elements,
polonium and radium. In 1905'they shared the Nobel Prize with Henri Becquerel. After the
accidental death of Pierre Curie in 1906, Marie Curie went on to isolate radium. In 1911 she
received her second Nobel prize, this time for chemistry.

In 1934, Irene Curie, the daughter of Pierre and Marie, and her husband Frederic Joliot,
discovered artificial radioactivity: the interaction of a target of stable nuclear (boron,
magnesium, aluminium) with alpha particles results in isotopes which are radioactive and
positrons emitters.

In 1939, Otto HAHN, Fritz STRASSMAN, Lise MEITNER and Otto FRISCH discovered the
second fundamental phenomenon, the fission of one uranium core into two lighter cores when
bombarded with neutrons. -

Frederic JOLIOT, Lew KOWARSKI and Hans HALBAN demonstrated that fission was
accompanied by the production of energy. They proved the way for both the atomic bomb and
the production of nuclear electric energy.

In 1942, in the frame of the Manhattan project, Enrico FERMI proved in Chicago the notion of
chain reaction and the one of criticality, which is the condition to sustain the chain reaction.

The first experimental atomic bomb explosed at Alamogordo on July 16, 1945.

' Professor emeritus University of Brussels. Member of the Belgian Royal Academy Honorary Fellow of the European
Nuclear Society. Andre L. Jaumotte has treated the same subject during the International Conference organised in
Brussels in June 1995 by the Belgian Nuclear Society (BNS) on the non energetic applications of nuclear energy and at
the opening session of the ANS/ENS International Meeting 3n vVashington D.C. (November 10-14, 1996).
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2. Belgian radium
The therapeutic properties of radium are discovered at the beginning of this century. France
and Austria are the first countries to extract radium. The demand rises rapidly.

The United States come into the picture in 1913: the Standard Chemical Company (founded in
1910) begins to produce radium. The USA also become the main market.

Uranium is found in the Katanga province of Belgian Congo (Shinkolobwe mine) in 1915; The
war effort (1914-1918) prevents the Union Miniere to exploit immediately the radioactive ore.

The Societe Generale metallurgique de Hoboken is established in July 1919 to process the
nonferrous ore coming from the Congo. It is interested by radium and builds at Olen, in the
Campine region near Antwerp, a plant for radium production.

The ore quality and the production process are such that the price can be substantially
decreased: the American producers close their installations.

A monopoly for radium production is thus realized and goes on till the Second World War;
after the war the importance of radium has quickly diminished.

As an order of magnitude let us point out that the total production of radium was 487 grams for
the period 1922-1932, i.e. an average of 48 grams per year.

The quantity of ore to be processed is about 10 tons per gram of radium.

Since the beginning of the second world war, the Union Miniere uses its commercialization
unit African Metals located in New-York; it is directed by Egard Sengier, one of the top
executives of Union Miniere, who orders the transfer to the USA of 451 tons of ore quite rich
in uranium followed by 1100 tons some time later.

The African Metals and the Manhattan Project sign contracts as early as 1942.

The first atomic bombs will use that uranium.

Jacques Vanderlinden has described these negotiations in a detailed way.

3. Industrial applications
Well known applications are y irradiators using Co60 sources (up to a few Mcuries) for
sterilization purposes: surgical tools, pharmaceutical products, food, spices,... or event
antiques. As the y rays emitted by Co60 are very penetrating, Co60 is well suited for the
treatment of bulk or wrapped up goods.

Other applications are the manufacture of composite wood-polymers, polymerization of resins
or altering the properties of polymers, latex vulcanization.

X-ray generators and gamma sources are used in non destructive testing of parts, welded
structures and engineering works. X-rays are also used for the inspection of baggage and
parcels.

2 See for example "Un demi siecle de nucleaire en Belgique" (a half century of nuclear science in Belgium), BNS
(Belgian Nuclear Society), Presses Universitaires Europeennes, Collection ''Memoires d'Europe", 1994. One of the
pioneers of Belgian nuclear industry, Mr. Guy Tavemier, Director of Belgonucleaire, passed away the 7th October of
1996.
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Electron beams use began in the fifties for' electrical wire .insulation or polyethylene film
reticulation. Presently two main domains have been developed: ' /

• accelerators in the energy domain 0,15 to 0,5 MeV: being of small size they can be
incorporated in a production line. At such energies the range of the electrons is less than
1 m and the applications are mostly surfaces treatment like plastic film reticulation,
finishing layers on paper, wood, plastic materials and metals, silicone coatings, adhesives.

• accelerators in the-energy domain 0,5 to 10 MeV: such machines must be shielded by 1,5 to
2 m thick concrete. The applications are reticulation of plastic materials (insulators, cables,
polyethylene pipes, foams,...) radio vulcanization of rubber, controlled degradation of bulk
polymers. Other envisaged applications are the decontamination of sludges from waste
water treatment or combustion gases treatment.

There are numerous applications which make use of sealed radioactive sources or X-rays, for
example:

• measuring the thickness of sheets (paper, plastics, metal,...) with beta or gamma rays by
transmission or retrodiffusion

• measuring levels with gamma rays when very accurate values are needed, for opaque
containers, when other methods are inadequate

• measuring soil humidity or density, detecting hydrocarbons in the ground: thermalisation of
neutrons emitted by-Am-Be sources, gamma rays from Cs 137

• measuring the density, concentration and surface weight with gamma rays

• X-ray fluorescence analysis, X-ray diffraction, particle induced X-ray emission

• electron capture detectors in gas chromatography (H3 and NI63)

• smoke detectors (Am 241)

Non-sealed sources are used for various purposes: markers for hydrological studies, process
control in the chemical industry, monitoring wear in mechanical parts, detecting leaks in
pipeworks, in heat exchangers,...

Other applications are isotope dilution analysis, activation analysis with neutrons or charged
particles and carbon dating of objects.

4. Nuclear Medicine
Since the discovery of the principle of radioactive isotopes as tracer elements by G. von
Hevessy, work for which he was awarded the Chemistry Nobel Prize in 1943, the use of
radioactive isotopes has now turned to daily practice and is so natural that many students in the
first undergraduate years in scientific areas at the University use that technique during
laboratory exercises without realizing the revolution that this methodology represented only
two generations ago.

Present first in experimental laboratories, then in a few departments of experimental medicine
using the first fission products of uranium 235 (mainly the isotopes of radioiodine since about
1940) the various elements which constitute today the standard battery of experimental and
clinical nuclear medicine have become in 55 years an established reference in medicine, as that
technique can be considered a major acquisition in our clinical and diagnosis knowledge.

With regard to the classification of the radionuclides according to the radiations emitted, let us
notice that alpha emitters with their high Linear Energy Transfer (LET) have very few practical
applications in biology or in medicine, only for experimental therapeutic purposes.
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Beta emitters are commonly used on the one hand for research, on the other hand in clinical
medicine, either as therapeutic agents, or in the frame of in vitro diagnosis tests.

•Finally gamma emitters are used in medicine and in biology exhaustively as in vivo or in vitro
labelling agents.

In the last years, since 1980, emitters of positrons have gained importance and find their
justification in the PET (positron emission tomography) imagery.

The use of radionuclides is summarized in table I below according to their general indication:

I. Research (fundamental and clinical)

II. Clinical applications:

A. Treatment

B. Diagnosis

1. in vitro

2. in vivo

I. Research

In this domain most often used isotopes are 3-H (tritium) and 14-C.

These 2 isotopes are labelling agents widespread and easy to introduce in any organic molecule
by modem chemistry methods; their use is so general that de facto our present knowledge in
biochemistry and in animal and human physiology is almost with no exception based on the
various dynamic and metabolic tests using molecules labelled with these 2 isotopes.

Let us add a morphological piece of research using for autoradiography these two emitters
bound to a series of very diverse molecules, even at the level of electronic microscopy.

Except for fuiidarnental research in biochemistry and in physiology, the pharmacology industry
bases most of its studies for many decades on the use of different pharmacons labelled either
with 3H or with 14C whose contributions in specific studies, in particular the biodistribution of
different drugs, also become a reference at the industrial level.

II. Clinical applications

For clinical applications, when choosing a well defined isotope with a precise goal, one will
take into account its physical half-life, its biological half-life (de facto its effective half-life),
the nature, the energy and of course the LET of the emitted radiations.

Finally it goes without saying that all metabolic and physiological interactions of the isotope,
either as isolated atom or as labelling agent of a well defined molecule, must be assessed
before using it

A. Therapeutic applications

The use of isotopes under the form of sealed sources (222-Radium, 192-Indium, etc) goes
beyond the scope of this summary. New applications are implant containing Palladium 103
isotope produced in a cyclotron to treat breast and prostate cancers.

Nuclear medicine, within its therapeutical branch, has reserved itself the use of radionuclides
under the form of non-sealed sources.
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The therapeutic aimiiistering of radionuciides can be mainly local (serous cavities),
intravascular (labelled ivIAA), systemic (radio-immunotherapy) or metabolic (use of radio-
iodine)*

Most often used isotopes are pure beta emitters or mixed beta-gamma emitters where the
presence of the gamma radiation allows an accurate localization of the delivered therapeutic
agent, as well as its eventual quantification where fixed.

The isotopes most often used in therapy are the following ones: 131-1, 32-Phosphorus,
89-Strontium, different radiotracing colloids...

B. Diagnostic applications

1. "in vitro " methods

These tests are based on the use of radioimmunological methods which allow an accurate
titration in the different body fluids of the various hormones, proteins, medicaments or other
specific and biologically active molecules with a very high sensitivity and high resolution.

Let us note that these techniques introduced about 30-35 years ago have constituted the first
realistic approach in science history to push quantitative analysis in the nano- and
programmes domain.

Isotopes most often used for in vitro tests are: 125-1, 131-1, 75-Se and 3-H.

2. "in vivo " diagnostic techniques

This ensemble constitutes the widest activity field of nuclear medicine which can subdivided
into three large families: metabolic tests, dynamic tests and the visualization tests of the
different organs or systems of organs with radionuciides or scintigraphy.

The great benefit of these techniques is their very high specificity making the most of the
metabolic mechanisms, the high statistical sensitivity and the reproducibility while they remain
economically attractive.

For morphologic or scintigraphic tests, the detection apparatus is by definition the gamma-
camera, with its various alternatives (classical camera, SPECT camera, camera with whole
body scanning device).

Let us remember that an image obtained through isotopic tracers is in principle not only a
descriptive clinical contribution but above all the morphologic expression of a well determined
functional status.

Most isotopic morphologic and dynamic in vivo tests use 99-m Technetium, or any molecule
labelled with this artificial isotope which has the following characteristic advantages: a single
emission of gamma rays (140 keV) particularly well adapted to the standard thickness of the
crystal in gamma cameras, the absence of contaminating beta emission, a short but clinically
useful half-life of 6 hours, and amphoteric chemical characteristics allowing its use either
under the form of simple pertechnate or bound to a series of various inorganic or organic
molecules.

In that manner 99-m Technetium is used with various diphosphonates for bone scintigraphy
which is the commonest isotopic test, being done routinely like thorax radiography or liver
echography in the frame of general check-ups: the MAA (macro-aggregates of serum-human
albumin) used for lung scintigraphy which is a first class emergency test in case of suspected
pulmonary embolus.

(*) Radioimmunotherapy was developed by Rosalyn Yalow and Salomon Berson; Yalow was
awarded a Nobel Prize for perfecting this technique.

22
S-0757G.DOC/adc



Other complex molecules incorporating Technetium which are of current use are the colloids
(hepatosplenic scincigraphy), the micro-colloids (lympho-scintigraphies-), the pyrophosphate
(in vivo tracing of erythrocytes for functional cardiac studies).

This fundamental functional test for cardiologic investigations constitutes beyond the bone
scintigraphy the second quantitatively most important branch of clinical diagnosis nuclear
medicine. Again linked to Technetium, remember also the MIBI as myocardium tracer.

Among the other radioactive isotopes, gamma emitters or combined beta-gamma emitters, let
us of course point out 131-Iodine (or 123-1) as a diagnosis agent for the functional evaluation
and visualization of the thyroid, under the form of natrium iodide.

5. THE NEED AND EXTENT OF REGULATORY OVERSIGHT
As any other human activity the industrial and medical applications of nuclear energy generate
wastes which must be conditioned and stored in a safe way. Hospital wastes combine risks
from radioactivity and risks from infectious agents or from chemical toxicity, but radioactive
products used have in general quite a short half-life so that a sufficiently long decay period is
first allowed before further waste selection and treatment.

In most countries radioactive waste conditioning and storage is the responsibility of State
Agencies which operate under the control of the public Safety Authorities.

As pointed out recently3, lost sources, out of order equipment and to a lesser degree
misadministrations, have resulted into irradiation of members of the public and in some cases
into deaths. The same is true for lost or stolen sources used in industrial applications as
exemplified by the Goiana accident. It is therefore necessary that the public Safety Authorities
establish a regulatory regime aimed at minimizing the occurrence of such events.

Taking the Belgian regulations as an example, one distinguishes four classes of installations,
according to the radionuclides quantities handled:

• class 1 installations are nuclear power plants, fuel cycle facilities (fuel assemblies
manufacturing, reprocessing plant,...), radionuclides production, waste storage facilities,...:
they are subject to a permanent regulatory control

• for class 2 installations the risk involved corresponds to external and internal exposure:
particle accelerators, nuclear medicine installations exercising therapeutic activity,
radiotherapy and highly active or radiotoxic sealed sources; they are subject to a regulatory
control at least four times a year (status of the installation, inventory of the sources,
operating conditions of equipment,...)

• for class 3 installations the risk involved is practically only external exposure: medical
radiology diagnostic, dental radiology, nuclear medicine departments with in vivo activity
and low-activity sealed sources; the regulatory control is at least once a year

• for class 4 installations the risk is quite limited: smoke detectors and similar instruments,
laboratories with only in vitro nuclear medicine activity and using very small quantities of
radioactive products; such installations do not need a licence and no periodic regulatory
control is required.

In Belgium the public Safety Authorities delegate the technical'part of the regulatory
supervision to non profit technical safety organizations they license for that work. Association
Vincotte Nuclear (AVN) and AV Controlatom (AVC) are such organizations.'

3Dr. A. J. Bishop '
Protection of patients and safety of sources in medical applications of radiation
Senior Regulators meeting, IAEA, September 1996, V i f ^
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Thanks are due for their contribution to the update of this paper to:

Mr. Pierre GOVAERTS, Director of AVN, Brussels

Prof. James Friihling, Medical Director of the Bordet Institute, Brussels
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5. IBA - Ion Beam Applications
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THE MAIN ACTIVITIES OF SCK'CEN,
THE BELGIAN NUCLEAR RESEARCH CENTRE.

Paul Govaerts
General manager

The Belgian Nuclear Research centre, SCK'CEN, has been funded in 1952 as a
multidisciplinary laboratory for applied research, with a nuclear infrastructure. It is a company
of public utility under tutorship of the federal minister for economic affairs, employing about
600 qualified agents.

The initial mission of SCK>CEN was to enable the introduction of the peaceful applications of
nuclear energy in Belgium and to contribute to the development of a national nuclear industry.
In 1991 the authorities shifted the emphasis of research activities to the main issues of public
concern in the nuclear domain :
- the safety of nuclear installations;
- the safe treatment and disposal of radioactive waste;
- the protection against ionizing radiations;
- the protection against the proliferation of strategic materials;
- the resistance of nuclear installations against aggressions.
Besides those priority issues for research SCK'CEN is asked to contribute to training
activities, to manage the nuclear documentation and to use its infrastructure in the best
possible way for scientific and technical services to nuclear industry.

The reactor safety programme studies the behaviour of fuel at high burn-up, in particular of
Mox-fuel. Belgium played an historical role in the development, qualification and production
of Mox-fuel by Belgonucleaire, common daughter of SCK'CEN and the Belgian utilities
Tractebel-Electrabel. Moreover the programme has set up a project on the embrittlement of
reactor vessel materials and on the irradiation assisted stress corrosion cracking of in-core
structural materials. Both activities combine services to industry with rather fundamental
research.

The radiation protection programme covers a broad spectrum of activities from radiobiology
and the experimental study of terrestrial transfers and the exposure to radon up to the
development of tools for radiation management, i.e. complex measurement techniques,
consequence assessment and optimisation softwares. An important effort is spent to services
to the authorities for the radiological survey of the Belgian territory and supporting the public
nuclear emergency plan.

The radioactive waste and clean-up programme emphasizes on the disposal of high level
waste in deep clay formations and on the decommissioning of nuclear installations. The waste
disposal research aims primarily to find an acceptable solution for Belgian waste, in
collaboration with NIRAS/ONDRAF, the Belgian public company for the management of
radioactive waste. The underground laboratory in the centre of a clay layer 220 m under the
SCK'CEN presents unique opportunities for experiments in realistic conditions. This
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laboratory is also used as host for many European research projects and for foreign countries,
envisaging storage in clay.

The decommissioning activities are focused on the dismantling of .the BR3 power'plant, which
has been operated as first PWR outside the USA until its shut-down in 1987. The dismantling
of BR3 is recognized as European pilot project. The main objectives are waste minimisation"
radiological optimisation and realistic cost prediction.
The experience on decommissioning, waste disposal studies, terrestrial transfer and
consequence assessment is combined to a muitidisciplinary task force for site- and
environmental restoration, applied for European programmes such as Phare and Tacis.

SCK-CEN has an extensive experimental infrastructure, such as 3 research reactors, the
underground laboratory, shielded and a-tight cells for materials and fuel research, a plutonium
laboratory, analysis and calibration laboratories, experimental greenhouses and animal farm.
The BR2-reactor is one of the most performant high flux reactors of the world. BR2 is used
for fuel and materials research and for the production of radioisotopes and the nuclear doping
ofsilicium.

SCK'CEN organizes training courses at a national' and international level. Recent
international courses'were related to off-site emergency response to nuclear accidents, internal
dosimetry and nuclear transports. The European communities and the International Agency
for Atomic Energy are often offering support to participants of those courses.
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NIRAS/ONDRAF AND RADIOACTIVE WASTE

MANAGEMENT IN BELGIUM.

Freddy Decamps,
General Manager.

Radioactive waste management in Belgium is carried out by NIRAS/ONDRAF, the national agency
for radioactive waste and enriched fissile materials management. The agency is a public body set up
by the law of 08.08.1980, and operates under the supervision of the Minister of the Economy, who
acts as tutor. Its missions and competencies were defined by the royal decree of 30.03.1981. A law
enacted on 11.01.1991 extended its missions to include enriched fissile materials management and
the follow-up of the decommissioning of nuclear facilities (nuclear power plants excluded). The
procedures for these new missions were defined in the royal decree, of 16.10. 1991.

NIRAS/ONDRAF is in charge of: collecting radioactive waste at the producer's site, transporting
the waste to either the centralized processing-conditioning fzcilities or the interim storage buildings,
processing and conditioning of the waste from producers who do not have the necessary
installations to that end, storing all conditioned waste in the interim storage buildings, and finally
disposing of all conditioned waste either at surface or in the deep underground. The agency's
responsibilities also include c.ie management of the nuclear liabilities of the former Eurochemic
pilot reprocessing plant in Dessel and of the former «Waste-department» of CEN (the Belgian
nuclear research center) in Mol. Besides, its competencies cover the management of enriched fissile
materials, the follow-up of the decommissioning of the Belgian nuclear facilities (nuclear power
plants excluded) and the management of all radioactive waste produced by it.

y.r

Finally, the agency is also responsible for research, quality assurance and control, and for the
development of new techniques and facilities in the field of radioactive waste management, as well
as for the inventory of all known and potential nuclear liabilities related to nuclear installations and
radioactive waste production sites.

The industrial activities related to the various competencies of NIRAS/ONDRAF are performed by
its subsidiary company BELGOPROCESS, located in Dessel and in Mol. BELGOPROCESS is the
nuclear operator of the centralized processing-conditioning installations and of the interim storage
buildings. It is also in charge of the industrial decommissioning of the former Eurochemic pilot
reprocessing plant in Dessel. BELGOPROCESS is a private company the shares of which are held
by NIRAS/ONDRAF.

The law by which NIRAS/ONDRAF was created provides that all expenses related to radioactive
waste management are to be financed by the various radioactive waste producers. All actvities,
applied research and investments included, are assessed at cost price and entirely paid by the
producers in proportion to their share in the overall radioactive waste volume generated. The
financing of the long-term operations, mainly associated with radioactive waste disposal, is
guaranteed by a special fund constituted to that end and known as Long-Term Fund, to which the
various radioactive waste producers transfer yearly provisions according to the waste volume and
the type of waste they produce. Finally, the law also provides for an insolvency fund, the aim of
which is to guarantee NTRAS/ONDRAF the necessary financial means to take over a producer's
responsibilities in case of bankruptcy or insolvency. This fund is also financed proportionally by the
radioactive waste producers.
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Fleurus Site - The Isotope Valley created by
the National Institute for Radioisotopes (IRE)

Henri Bonet

IRE was founded in 1971 by the Belgian Government as a public interest institute
ruled by private law with the mission to develop nuclear technics oriented to the well-being of
populations. IRE's facilities was set up in Fleurus and its activities first incorporated those of
the Radioisotopes Department of the CEN/SCK (Nuclear Research Center of Mol) before
developing rapidly a broad range of activities focused on the use of radiations both for
medical and industrial applications as well as on the protection of populations against the
radiations.

In 1989, Belgium became a federal state by constitutional reform and the Government
decided to transfer to the Walloon region the IRE's activities not directly related to the
recovery of fission products from high enriched uranium (Safeguards Concern for HEU) and
to the protection of environment and people (Public Interest). Then the Walloon region
decided to privatize its heritage, which results to have today 5 companies operating on the
Fleurus site for continuing the development of the former business areas.

• IRE remains the owner of Fleurus site for a large part and has been entrusted to provide
other companies with such services as security and radioprotection control, maintenance of
the installations, and waste management.

IRE has pursued the development of its production of bulk radioisotopes from reprocessing
of HEU targets irradiated in 4 research reactors located within a 300 km radius from
Fleurus. IRE has consolidated its position as a major worldwide producer of I131, Xe1 J

and Mo". This later isotope is decaying in Tc99m to be used in more than 80 % of Nuclear
Medicine diagnostics of cancer tumors or dysfonctionning of human body. IRE is
currently performing R&D and developing projects for having its own irradiation facility
and improving or diversifying production of radioisotopes.

In the area of Radioprotection of the environment both for normal survey and emergency
response, IRE operates a low level activity metrology laboratory accepted by the W.H.O.
as a reference and makes available 24h by 24h, mobile radiological survey teams for
responding to public and private demands. Since fifteen years, IRE has developed and
operated automatic monitoring networks for air, rivers and even oceans, showing
outstanding availability (99,9 %) and having demonstrated unique efficiency during
accident survey (Chernobyl). IRE's experience helped first the development of networks
in Europe, in particular for Hydroteleray in France and Telerad in Belgium. For this later
national network, IRE together with CEN/SCK, first proposed the design bases of a
monitoring system covering the whole Belgian territory and are now expected to play a key
role for routine operation and in the frame of emergency planning.
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In the area of radioactive waste, IRE acquired considerable know-how in decontamination
of facilities and for collecting, handling, characterizing, storing and transporting wastes. It
collaborates with ONDRAF, both in the frame of facility decommissioning and for finding
a solution to the final disposal of low activity wastes. IRE is also very busy in the field of
retrieval and dismantling of used sealed radioactive sources under contracts with ONDRAF
and the European Commission.
Besides these activities IRE has key missions as adviser for Nuclear safety and
Radioprotection and is deeply involved in education and information to the Public.

MDS NORDION SA, a Canadian company which is the first worldwide producer of
several key radioisotopes, has taken over at Fleurus the cyclotron production of
radioisotopes such as I123, the production of sealed radioactive sources such as Ir192 and the
production of radiopharmaceuticals including the manufacturing of Mo"/Tc 9tn generators
with the associated kits as well as the conditioning of I131 and Xe133, making use of the
bulk radiochemical products sold by IRE. MDS NORDION SA pursue development of
new radioisotopes products and application in synergy with its parent company in Canada.

BIOSOURCES SA, a Califomian company which recently decided to move to a non
nuclear site because of the limited activities still related to I labeling, took over the
production of biomedical analysis kits for jn vitro diagnostics especially in the field of
radioimmunology. The C14 and H3 labeling activities was not pursued.

GRIFFITH MEDIRIS SA, in which IRE kept a minority share, is a subsidiary of the
worldwide Griffith Micro Science Group and took over the two cobalt-60 gamma
irradiators installed at Fleurus for pursuing the development of food and medical
appliances sterilization as well as such projects as preserving of archives and antiques.

TRANSRAD SA, a joint venture between IRE and NCT has developed services for
worldwide transportation of radioactive materials related not only to the activities of the
Fleurus site (irradiated targets, radioisotopes, wastes,...) but including also services for the
whole Nuclear Energy Industry.

Therefore, more than 25 years after its creation, Fleurus site remains a fast developing isotope
valley devoted to promoting non power applications of Nuclear Technology for the well being
of populations.

oOo
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AVN: its regulatory activities

Pierre GOVAERTS

Director General

By delegation of the Safety Authorities, AVN performs a number of regulatory tasks related to
the surveillance of Belgian nuclear installations, within the frame of the Belgian laws and
regulations.

AVN is mostly involved in the class 1 installations (nuclear power plants, fuel cycle facilities,
nuclear research centres, radio-isotopes production installations, waste facilities) and in some
class 2 installations (Universities, hospitals, irradiation facilities, radio-isotopes conditioning).

With a staff of about 50 University engineers or physicists, AVN is able to make a critical
safety analysis of the proposals made by the licensees for new installations, to report its
findings to the Belgian Nuclear Safety Commission and propose specific conditions for the
authorization, to follow the commissioning tests and to deliver at each step the corresponding
licences. As part of its supervision during operation, AVN examines and eventually approves
modifications to the installation proposed by the licensee; it also assesses the contents of
periodic safety reviews (every 5 or 10 years) required for class 1 installations. For smaller
installations the work of AVN consists more in verifying the respect of the licence conditions,
the correct status of safety equipment, and the correct application of the radioprotection
principles.

In this way a consistent approach to safety is maintained during the whole life of the
installations: from the design and construction phases, during operation, till the end of life
through assessment and follow up of the dismantling operations.
Let us underline that feedback of operating experience is essential for improving nuclear
safety.

AVN has also close work relationships with the national waste agency NIRAS/ONDRAF for
the characterization of wastes produced in the different nuclear installations and for the safety
analysis of future near surface or deep geological repositories of various kinds of wastes.

As a further assistance to the Belgian Safety Authorities, AVN participates to the national
emergency preparedness plan, via the national evaluation cell and via its own assessment of
possible radiological consequences.

AVN also represents Belgium in international organizations, chairing committees like the
Nuclear Regulatory Working Group of the European Communities, the NUSSAC committee
of IAEA for the supervision of nuclear safety standards and guides, and working groups of the
OECD/Nuclear Energy Agency. It is also the Belgian representative in the IRS and INES
committees.

Since 1991 AVN has participated to many Phare and Tacis projects of nuclear assistance to the
Regulatory Bodies of Central and Eastern Europe countries.

AVN devotes a substantial part of its budget to documentation and survey of the technical
literature, to the training of its own personnel, and to the participation to R&D confirmatory
regulatory projects through multinational (OECD/NEA) or bilateral collaboration (mostly with
France).
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Let us finally note that Regulatory Bodies can also be confronted with the inadvertent,
production of radiation and contamination, such as:

• unwanted X-rays, produced in electron microscopes, electron probes, and in high-voltage
equipment.

• concentration of a natural radionuclide in a chemical process, like absorption of Ra-226 in
pipes and vessels of a phosphoric acid plant

• The radiological risk from using thorium in the optical and lighting industry and from
radioactive ores in the fabrication of metals such as titanium, rare earths and niobium.
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ION BEAM APPLICATIONS S.A,
Chemin du Cyclotron 3, B -1348 Louvain-Ia-Neuve, Belgiuni

INTRODUCTION

ION BEAM APPLICATIONS (abbreviated IBA), a Belgian registered company, is a world leader in
accelerator systems for medicine and industry. The company is based in the Scientific park of
Louvain-la-Neuve,. Belgium, and employs a staff of 130. In 12 years, IBA has sold 60 accelerator
based systems in 20 countries spread over 4 continents.
IBA was founded in 1986 by members of the Cyclotron Research Center (CRC), an inter-university
institution created by a federation of Belgian universities for conducting fundamental research in
nuclear physics. The founders of IBA were supported by the University of Louvain (UCL) as well as
by the National Institute for Radio-Elements (IRE), both pioneering institutions in the development,
operation and application of particle accelerators and related equipment.
IBA was founded to commercialize the CYCLONE 30, a new cyclotron which was soon to
revolutionize the market of medical and industrial accelerators. Two years after its foundation, IBA
was already market leader in medical cyclotrons for nuclear medicine and since, controls 90% of the
world market of 30 MeV accelerators. Expanding on its initial successes, IBA then applied the
innovation to develop a number of other accelerator based systems: for positron emission
tomography (PET), for proton therapy, for the production of radjoisotopes for brachytherapy, and
finally, for the industrial ionization and sterilization markets.
IBA also develops specific custom-made systems or subsystems, which sometimes need to involve
significative research programs in new fields of applied physics. One of IBA's objectives is to
remain the center of excellence in the field of particle accelerators and their applications. This is
achieved through the fact that the company today represents the strongest industrial group of experts
ever assembled in the field of particle accelerators for medical and industrial applications.

MARKETS & PRODUCTS

1. Radioisotope Production for Nuclear Medicine

Radioactive isotopes are used in a large variety of techniques. In agriculture, breeding, food, insect
control, hydrology, environmental activities and in industry, radioisotopes are in frequent use. It is in
human health applications, however, and especially in nuclear medicine, that radioisotopes have led
to the most striking advances.
To this market, IBA offers the CYCLONE 30, specifically designed for industrial-scale production of
radioisotopes. Based on the negative ion technology, this system is characterized by a very low
activation, an easy energy variability and simultaneous extraction of two beams. Fully automated, of
straightforward design, Cyclone 30 is a system whose reliability and stability are proven by the
many units functioning all over the world. Today, all major industrial producers of
radiopharmaceuticals in the world operate one or more Cyclone 30 cyclotrons.

2. Positron Emission Tomography (PET)

PET is the leading-edge technology in medical imaging. It provides « in vivo » information of
biological processes and for certain types of examinations, in particular neurological and
cardioiogicai, PET provides the clearest images of the functioning of the organs. PET is based on
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images of me distribution of positron emitting radioisotopes in the human body. These short-lived'"
radioisotopes belong to the chemical elements which make up almost the total mass of the body.
They can therefore participate in all of the body's biochemical reactions with negligible dose to the
patients. Low-energy cyclotrons (<20 MeV) produce the most popular PET radioisotopes.
By applying to smaller models the technological innovations developed for CYCLONE 30, the R&D
department of IB A created a range of 3 compact PET-dedicated cyclotrons which cover the needs of
every segment of the market. The IBA auxiliary equipment includes liquid or gas target systems,
beam transport lines, and automated radiochemistry modules. IBA has also made collaborative
agreements with a number of users of PET and with PET centers to ensure that its state-of-the-art
equipment keeps up with the requirements of an ever evolving technology.

3. Proton Therapy

Proton therapy is a technologically advanced modality of achieving precise radiation dose
distribution within the entire volume of a cancer tumor. Due to its ballistic property, the proton
penetration range in matter is finite. Healthy tissues upstream from a targeted tumor receive only a
small dose and those located around the tumor and behind receive virtually none. This means that
curative doses of radiation can be delivered, without harm, to tumors in close proximity to critical
healthy structures.
In spite of its proven effectiveness, the development of proton therapy has been hampered by the
complexity, size and cost of proton therapy equipment. Indeed, to be medically effective, protons

;-require high energy accelerators not adapted to hospital envi-onr.-.- ••..
IBA was the first company to put forward the concept of a marketable, turnkey, proton therapy
center designed for in-hospital operation. This system was* first selected in 1994 by the
Massachusetts General Hospital, a world renowned pioneering institution in proton therapy, for
equipping its new Northeast Proton Therapy Center. More recently, the same technology was also
selected by the Nippon Cancer Center for equipping the National Cancer Hospital East, Kashiwa,
Japan. And on October 1, 1997, TENET Healthcare Corporation of Santa Barbara, California, the
second largest chain of acute care hospital in the USA, has signed an exclusive agreement with IBA
to the effect of creating a number of proton therapy centers across the USA and Mexico. The
equipment for the first center is in the production stage.

4. Brachytherapy

Brachytherapy is a technique for performing radiation therapy in which the radiation source, or seed,
is placed inside the tumor to destroy the malignant cells from within. This technique has been
considerably revitalized with the introduction of seeds charged with palladium-103. To serve this
efficient cancer therapy modality, which experiences incredibly growing success in the USA, IBA
has developed a new type of cyclotrons. The IBA palladium producing cyclotrons are designed for
the economical, industrial-scale production of palladium-103 by using, as basic material, rhodium, a
commonplace metal. Several cyclotrons were sold around the world for this purpose.

5. Sterilization / Industrial Irradiation

In collaboration with the French Commission of Nuclear Energy (CEA), IBA has developed and
industrialized a new type of electron beam accelerator called RHODOTRON. Integrating a number of
innovative features, the RHODOTRON outperforms all competing systems presently on the market.
The RHODOTRON main field of applications includes sterilization of medical supplies and disposable
items, food treatment, polymerization,... One of the RHODOTRON prime markets is service centers
which treat, in large volumes, a variety of products for their clients. But the new system is also of
interest to manufacturers wanting to integrate irradiation processes into their lines of production.

33



RADIACYJNE TECHNOLOGIE
OCZYSZCZANIA SPALIN



SESJE PROBLEMOWE



Badania procesu radiacyjnego usuwania zanieczyszczeń z gazów
spalinowych w skali pilotowej

Andrzej G. Chmielewski, Bogdan Tymiński PL0000411
Instytut Chemii i Techniki Jądrowej
ul Dorodna 16, 03-195 Warszawa

In pilot plant at Kawęczyn flue gas from combustion of bituminous coal were
dedusted in ESP and conditioned in spray tower by evaporation of water droplets. In the
process of evaporation of water temperature of gas was reduced to 60 -f 80°C and
humidity increased. If temperature of gas after ESP is enough high it is possible to obtain
enough humidity by evaporation of water by heat of gas only but if temperature of gas
was too low the proper humidity was obtained by evaporation of circulated heated water
or by introduction of steam. Next into flue gas gaseous NH3 was added and gas was
irradiated by two accelerators of electron of power 50 kW each. Electron beams with
energy of electrons 700 keV in stream of flue gas produces very active radicals which
oxidize S02 to S03. N0x is partialy oxidized to N02 and partialy reduced to N2. It was
prooved that two stage irradiation allows to save up 20% of energy for irradiation. The
products of oxidation of S02 and N0x reacts with NH3 and forms (NH4)2S04 and NH4NO3
in form very fine aerosols. Aerosols was separated in bag filter and in wet gravel bed
filter. Filtration in bag filter is very efficient and give dry solid product and temperature
of outlet gas is about 70°C. Efficiency of wet filtration in gravel bed filter is of order 80
to 90%, product is collected in solution and temperature of gas is about 40°C and it is
saturated with water vapour.

Wstęp
Pozytywne wyniki badań usuwania S02 i N0x z gazów spalinowych przy pomocy

wiązki elektronów spowodowały większe zainteresowanie tym procesem i rozwinięto
badania w skali pilotowej. Instalacje pilotowe zbudowano w Indianapolis (USA),
Badenwerk (Niemcy), Nagoya (Japonia) i Kawęczynie (Polska). Obecnie istnieje tylko
instalacja w Kawęczynie. Poprzednie po wykonaniu programu badań zostały
zlikwidowane. Wstępne badania na instalacji pilotowej w Kawęczynie rozpoczęto w roku
1991. W następnych latach wzbogacano wyposażenie zarówno technologiczne jak i
analityczne

Opis instalacji
Schemat instalacji przedstawiono na Rys. 1.

Gazy spalinowe z kotła w palenisku którego spalany jest pył węgla kamiennego odpylane
są w elektrofiltrze i odprowadzane do komina. Część strumienia tych gazów (5 do 20
tys. m /h) kierowana była do instalacji oczyszczania spalin. Spaliny te przepływały przez
kolumnę nawilżająco-chłodzącą. Nawilżanie i chłodzenie spalin odbywało się poprzez
odparowanie wody rozpylonej na szczycie kolumny. Spaliny te schładzano do
temperatury 60 do 75°C w zależności od eksperymentu. Schłodzenie spalin nie
przedstawiało trudności, lecz nie zawsze wraz z uzyskaniem założonej temperatury
osiągano odpowiednią wilgotność spalin. Dlatego też w szeregu eksperymentach proces
ten prowadzono przy niepełnym odparowaniu wody wraz z jej cyrkulacją i
dogrzewaniem oraz przez doprowadzenie pary wodnej. Gazowy amoniak do spalin
doprowadzano przed komorą reakcyjną. Następnie spaliny były napromieniowywane w
komorze reakcyjnej. Komora reakcyjna ma postać pustego cylindra o średnicy 1.6 m i
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długości 7 m. W górnej części komory znajdują się dwa okna wykonane z folii tytanowej
o grubości 50 (im, przez które wprowadzane są wiązki elektronów z akceleratorów. W
Kawęczynie zainstalowano dwa akceleratory typu ELV-3A produkcji radzieckiej o
mocy do 50 kW każdy. Akceleratory i komora reakcyjna umieszczone są w betonowym
bunkrze wykonanym z ciężkiego betonu o grubości ścian 70 cm.

Spaliny t»100 - 130°C
H»4-6%voi

Rys. 1. Schemat pilotowej instalacji do usuwania S02 i N0x przy użyciu wiązki elektronów
w Kawęczynie.

Bezpośrednio po napromieniowaniu powstają aerozole składające ń^ z siarczanu
amonu i azotanu amonu, których ilość i wielkość w miarę upływu czasu stopniowo
narasta. Aerozole te oddzielano od spalin na drodze filtracjŁ W Kawęczynie badano dwa
rodzaje filtrów: workowy i złożowy mokry. Schemat filtra workowego przedstawiono
na rys.2.

04

Rys.2. Schemat filtra workowego.
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Instalacja do filtracji składała się z czterech komór. W każdej z 4 komór
znajdowało się po 128 worków o łącznej powierzchni filtracyjnej ok. 150 m2. Przez trzy
komory filtracyjne przepływały spaliny z aerozolami, a czwarty podlegał regeneracji W
czasie regeneracji kolejno następowały etapy jetowania, przepływu wstecznego gorącego
powietrza oraz napylania na worki warstwy pomocy filtracyjnej. Po jej zregenerowaniu
komora filtracyjna była włączona do pracy i operacji czyszczenia poddawana była
następna komora. Komora czysta każdego z filtrów podzielona była na równe części Na
każdej z tych części zainstalowany był manometr różnicowy pozwalający na pomiar
oporów filtracji oraz zwężka umożliwiająca pomiar ilości spalin płynących przez daną
część filtra. Umożliwiało to porównawcze badania różnych worków w tym samym
filtrze.

Na rys.3 przedstawiono schemat mokrego filtra złożowego. Filtrację prowadzono
na 2 złożach o wysokościach ok. 0,9 m oraz 1,8 m. Zbiornik pierwszego stopnia filtracji
podzielono na 5 równoległych komór. Służyły one do mycia złoża z nagromadzonego w
porach złoża nierozpuszczalnego w wodzie popiołu lotnego. Gaz przepływał przez złoże
z góry w dół. Ponad złożem w gazie rozpylano cyrkulujący roztwór wodny związków
wymytych z gazu. Po spłynięciu ze złoża roztwór zbierano w zbiorniku 2, gdzie
następowała separacja nierozpuszczalnych zanieczyszczeń od roztworu. Klarowny
roztwór przelewał się górą do dolnego zbiornika skąd był pompowany do dysz
rozpylających. Gaz po przejściu przez pierwsze złoże przepływał przez złoże drugiego
stopnia filtracji Badania przeprowadzono na złożu z granulek wypalanej porowatej gliny
o średniach ziaren od 2 do 4 mm oraz od 4 do 8 mm.

Rys.3. Schemat mokrego filtra złożowego.
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Wszystkie istotne dla przebiegu procesu parametry były mierzone w sposób
ciągły i rejestrowane w komputerze. Najważniejsze punkty pomiarowe zaznaczono na
rys. 1. Przepływ spalin, przepływ amoniaku oraz temperaturę spalin po nawilżaniu mozaa
było też regulować automatycznie.

Wyniki badań
Podstawową wielkością charakteryzującą efektywność procesu był stopień

usunięcia S02 i N0x ze spalin. Stwierdzono, że na stopień usunięcia tych składników
wpływ mają następujące parametry:

Usunięcie S02

- temperatura
- wilgotność spalin
- dawka
- stechiometria NH3

Usunięcie N0x

- dawka
- stężenie początkowe N0x

- temperatura
- stechiometria NH3

- zawartość SO2
- podział dawki

Przykładowo wpływ temperatury na usunięcie N0x i S02 przedstawiono na rys. 4.
Jak z tego rysunku widać ze wzrostem temperatury usunięcie S02 maleje podczas gdy
usunięcie N0x wzrasta.

eo go

Temperatura °C

Rys.4. Wpływ temperatury na usunięcie S02 i N0x.

Wpływ mocy dawki na usunięcie N0x i S02 w tych samych warunkach
eksperymentu przedstawiono na rys. 5. W eksperymencie tym zmieniono stopniowo moc
akceleratorów, co jest wielkością proporcjonalną do dawki. Przy zerowej mocy
akcelratorów obserwuje się pewne usunięcie S02, będące skutkiem reakcji chemicznych
zachodzących między S02 i NH3. Natomiast N0x w tych warunkach nie ulega usunięciu.
Przy niewielkim już zwiększeniu mocy akceleratorów usunięcie S02 wzrasta bardzo
szybko, podczas gdy usunięcie N0 x jest dużo wolniejsze. Ponadto usunięcie NO* zależy
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też od jego początkowego stężenia. Ze wzrostem stężenia N0x niemalże proporcjonalnie,
wzrasta dawka konieczna do uzyskania takiego samego usunięcia. Okazało się, że jeżeli
tą samą dawkę doprowadzi się do gazu w 2 porcjach to przy ok. 20% niniejszym
nakładzie energetycznym można uzyskać ten sam efekt usunięcia N0 x (rys. 6). Przy
dalszym podziale na 3 i więcej stopni napromieniowania oszczędności te szybko maleją.

so,
100-

20

Rys.5. Wpływ mocy akceratorów na usunięcie SO? i N0x.
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Wilgotność % obj.

Rys. 6. Wpływ dwustopniowego napro- Rys. 7. Wpływ wilgotności spalina ua
mieniowania na usunięcie N0x. usunięcie S02.
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Zawartość pary wodnej w spalinach ma istotny wpływ zwłaszcza na usunięcie
S02. Przykładowo przedstawiono tą zależność na rys.7. Przy wilgotności powyżej 10 do
12% obj. już nie obserwuje się dalszego wzrostu usunięcia SO2. Wpływ wilgotności spalin
na usunięcie N0x jest znacznie mniejszy. Obserwuje się jedynie niewielkie polepszenie
usunięcia N0x ze wzrostem wilgotności.

Dość dodawanego amoniaku ma stosunkowo niewielki wpływ na usunięcie N0x.
Nieco większy wpływ ma amoniak na usunięcie S02. W obydwu przypadkach wpływ ten
jest pozytywny. Jednak zmniejszenie ilości NH3 może być niekorzystne "ze względu na
jakość produktu, który może zawierać wolne kwasy.

Filtracja produktu.
Filtracja na filtrze workowym.

W trakcie filtracji badania prowadzono na workach z 7 różnych włóknin
osadzonych na pięciu rodzajach koszy. Sprawność filtracji na wszystkich rodzajach
worków była bardzo wysoka ponad 99%. Napotkano jednak pewne trudności ze
skutecznym usuwaniem pyłów z powierzchni worków. Usuwanie pyłów prowadzono
metodą jetowania po wyłączeniu filtra z pracy. Usuwanie to zachodziło z różną
skutecznością w zależności od rodzaju worków. Jak stwierdzono również muszą być
odpowiednie rzędu 4 - 6 nim luzy między workiem a koszem. Przy zbyt małych luzach
oczyszczanie worków było mniej skuteczne.

Niedostateczne usuwanie pyłów z powierzchni worków prowadziło do
stopniowego narastania oporów filtracji. Produkt odbierany z filtra workowego był w
postaci pylistej i jak wykazały badania może być stosowany jako nawóz azotowy.
Filtrację prowadzono w temperaturze ok. 80°C.

Filtracja mokra na filtrze złożowym.
Skuteczność filtracji na filtrze złożowym była mniejsza niż na workowym.

Przykładowe wyniki badań przedstawiono w Tabeli 1. Podczas filtracji mokrej zachodzą
i inne procesy jak nawilżanie i schładzanie gazu oraz znaczne usunięcie S02, który uległ
usunięciu podczas napromieniowania. Produkt rozpuszcza się w wodzie i cyrkuluje w
postaci roztworu. Jak wykazały badania pH roztworu jest niskie rzędu 2 do 3 przez co
jest on silnie korozyjnym. Zaobserwowano też w drugim filtrze tworzenie się aerozoli
ciekłych, które częściowo są unoszone ze spalinami.
Tabela 1. Usunięcie pyłów SO2 i N0x na złożu 4 - 8 mm (w %).

Pomiar
Nr
1
2
"i

j

4
5
6
7
8
9

10
11
12
13
14

Przepływ
spalin

in3/h
5150
5200

5200
5200
5100
5100
5250
5250
5200
4950
4250
5200
5200

Reaktor
S02

84,6
70,3
64,3
65,9
61,1
65,3
61,1
71,1
65,0
76,3
62,2
75,0
62,5
74,2

N0x

51,2
50,2
44,9
53,3
44,6
74,5
72,7
74,6
69,7
69,4
71,0
68,3
55,9
55,0

Filtr 1
Pyl
42,6
39,45
16,5
32,96
36,81
32,99
26,95

-
51,93
35,52
32,12
30,62
41,92
24,43

Pyl
6,96
54,38
63,66
67,36
14,82
78,13
76,84

-
63,29
69,12
61,41
62,68
65,47
80,60

Filtr 2
S02

98,6
96,2
95,0
85,6
83,1
96,7
93,6
98,6
95,8
97,5
92,4
98,0
.98,6
99,7

N0T

52,6
51,7
50,0
55,5
48,4
77,4
74,6
78,0
72,0
71,8
74,2
73,8
58,8
57.3

Całkowite
Pyl

46,6
72,38
69,66
87,12
46,17
85,35
83,08

_
82,36
80,09
73,8
74,1
79,95
85,34
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DEMONSTRACYJNA PRZEMYSŁOWA INSTALACJA
JEDNOCZESNEGO USUWANIA S021NOX Z GAZÓW

ODLOTOWYCH PRZY UŻYCIU WIĄZKI ELEKTRONÓW
W ELEKTROWNI POMORZANY

Andrzej G. Chmietewski, Edward Jller
Instytut Chemii i Techniki Jądrowej

ul Dorodna 16, 03-195 Warszawa

The electron beam dry scrubbing process has been employed at Pomorzany
Electric Power Station - Szczecin for simultaneous removal S02 and N0 x from flue gases
emitted by Benson boilers. The e-b installation will be treated 270 000 Nm3/h stream of
flue gases. The parameters of e-b process are chosen so as to guarantee efficiency
removal of N0 x up to 80% and removal of up to 70% of S02 for normal operation. Such
conditions for flue gases purification will assure, that after mixing of untreated and
treated of flue gases, the permissible emission and imission limits of S02 and N0x will not
trespass.

The by-product collected in electrostatic precipitator is saleable an agricultural
fertilizer which agricultural application has been confirmed by investigations carried out
in IUNG - Puławy, SGGW - Warszawa, AR - Szczecin.

1. Fizykochemiczne podstawy procesu usuwania SO2 i NOx z gazów odlotowych
przy wykorzystaniu energii wiązki elektronów

Wysokoenergetyczne elektrony poruszając się w gazie wytwarzają wzdłuż drogi
swego przebiegu setki jonów i wolnych rodników. Absorpcja energii elektronów przez
różne składniki mieszaniny gazowej jest proporcjonalna do ich ułamka masowego.
Dlatego też w przypadku gazów spalinowych ponad 99 % energii elektronów jest
absorbowane przez azot, tlen, parę wodną oraz dwutlenek węgla.

W interesującym nas przypadku oczyszczania gazów odlotowych z SO2 i NOX

oba te zanieczyszczenia występują w niewielkich ilościach (SO2 do 3000 ppm, NOX do
500 ppm), proces przekazywania energii jest procesem pośrednim, co ilustruje schemat:

e" reakcja jon - cząsteczka
gazy matrycowe (N2, O2, H2O, CO2) * jony, rodniki > rodniki

reakcje z gazami śladowymi
• produkty

Stadia reakcji chemicznych prowadzących do jednoczesnej eliminacji SO2 i NOX z gazów
odlotowych przedstawić można następująco:
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GAZY
SPALINOWE

Cząstki aerozolu

r (NH 4 ) 2 SO 4

Rys. 1. Stadia reakcji chemicznych prowadzących do usunięcia SO2 i NOX z gazów
odlotowych w trakcie ich ekspozycji wiązką elektronów.

Na sumaryczną sprawność eliminacji SO2 składa się wydajność zachodzących
reakcji termicznych i radiochemicznych.

T1S02 = T]i (<f>, T ) + TI2 ( D , CCNH3, T )

O wydajności reakcji termicznej tli decyduje temperatura procesu oraz zawartość
pary wodnej w gazie. Wydajność reakcji radiochemicznej T\2 zależy od ilości energii
dostarczonej do gazu (dawka), temperatury oraz ilości wprowadzonego do układu
reakcyjnego amoniaku. W odróżnieniu od procesu usuwania SO2, eliminacja NOX

zachodzi głównie na drodze reakcji radiochemicznych. Głównym parametrem
decydującym o efektywności tego procesu jest ilość energii dostarczonej do gazu.
Temperatura, ilość dodawanego amoniaku i wilgotność gazu nie mają znaczącego
wpływu na stopień usunięcia NO* ze spalin. W pływ na efektywność usunięcia NOX ma
SO2 w gazach wchodzących do komory reakcyjnej, wraz z jego wzrostem rośnie
efektywność usunięcia NOX, przy tej samej dawce energii elektronów.

Reasumując, można stwierdzić, że do optymalnego przebiegu procesu eliminacji
SO2 i NOX z gazów odlotowych przy wykorzystaniu energii wiązki elektronów
wymagane są określone warunki: temperatura procesu 65-70°C, wilgotność gazów
reakcyjnych 10-11% obj. wody, stechiometria amoniaku 0,8 - 0,9, dawka 10-12 kGy.
Tak prowadzony proces, przy zastosowaniu wielostopniowej ekspozycji gazu wiązką
elektronów (w stacji pilotowej na terenie EC Kawęczyn mamy dwustopniowe
napromienianie, w stacji w EC Chubu - Nagoya zastosowano trzystopniową ekspozycję),
pozwala na jednoczesne usunięcie SO? i NOX z wydajnością 90-97% dla SOT i 70-85%
dla NOx.
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2. Założenia techniczno-procesowe instalacji oczyszczania gazów odlotowych
2.1. Projektowe parametry gazu odlotowego

Technologia wykorzystująca energię elektronów do jednoczesnej eliminacji S02 i
NOX ze strumienia gazów odlotowych, zostanie zastosowana do oczyszczania spalin z
kotłów Benson w EL Pomorzany, ZE „Dolna Odra".
Kotły te są obecnie opalane węglem kamiennym o następujących uśrednionych
parametrach:
wartość opałowa 22930 U/kg
zawartość siarki w węglu ~0,8%
zawartość popiołu w węglu 22%.

Spaliny opuszczające kotły Benson przechodzą przez wysokosprawne
elektrofiltry, tak że zawartość popiołu lotnego w spalinach nie przekracza 50 mg/Nm3.

Zgodnie z przeprowadzonymi w EL Pomorzany okresowymi pomiarami
zawartości substancji szkodliwych i popiołów lotnych w gazach odlotowych z kotłów
Benson uzasadnione wartości ich stężeń przedstawiają się następująco:
S02 l , l - l , 4 g / N m 3

N0x 0,6 - 0,7 g/Nm3

popiół lotny 0,08 g/Nm3

0i 7 - 8%
C02 8%
CO 0%
H 2 0 5 %
N 2 do bilansu
Temperatura gazów zawiera się w przedziale 145° - 165°C.

2.2. Opis procesów przebiegających w poszczególnych węzłach instalacji
oczyszczania gazów odlotowych
Projektowana instalacja oczyszczać będzie strumień gazów odlotowych o

objętościowym natężeniu przepływu 270 000 Nm3/h. Efektywność usunięcia S0 2

wyniesie 70 %, N 0 x eliminowane będzie w 80 %. Okresowo poprzez zmianę
parametrów pracy instalacji możliwe będzie podniesienie skuteczności eliminacji S0 2 do
ponad 90 % przy utrzymaniu eliminacji N0 x na poziomie 80 % [1,2].

Wysokie stężenie t lenków azotu w gazach odlotowych z kotłów Benson, przy
stosunkowo niskiej zawartości S0 2 powoduje ustalenie parametrów ciągłej pracy
instalacji, tak aby zapewnić wysoki stopień usunięcia tlenków azotu przy jednoczesnej
eliminacji S0 2 sięgającej 70 %. Wartości tych parametrów różnią się od parametrów
pracy instalacji w warunkach optymalnej jednoczesnej redukcji S0 2 i N 0 x wynoszącej
ponad 90 % dla S0 2 i 80 % dla N 0 x .
Proces realizowany będzie w instalacji, której schemat przedstawia rys.2.
Składa się ona z czterech zasadniczych jednostek:
1. kondycjonowanie gazów odlotowych,
2. przygotowanie i podawanie reagenta - amoniaku,
3. układu reakcyjnego,
4. układu odbioru i magazynowania produktu ubocznego.
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Rys. 2. Schemat instalacji.

Strumień gazów odlotowych (270 000 Nm3/h) po usunięciu z niego stałych
lotnych zanieczyszczeń w elektrofiltrach kierowany jest do układu kondycjonowania. Tu
poprzez wymianę ciepła i masy z rozpylonymi kroplami wody, obniża swą temperaturę z
150°C do 80°C, a zawartość pary wodnej w gazie podnosi się z 5 % obj. do 11 % obj.
Woda wprowadzana jest do kolumny zraszającej za pomocą dysz wodno-powietrzaych
w ilości zapewniającej jej całkowite odparowanie na długości drogi opadania kropel. Nad
wylotem gazu z kolumny wprowadza się do niego parę wodną uzyskując w ten sposób
żądane nawilżenie. Następnie do tak przygotowanych spalin wprowadzany jest gazowy
amoniak w ilości podstechiometrycznej w stosunku do ilości wynikającej z równania
jego reakcji z S02 i N0x. Amoniak podawany jest ze stacji przygotowywania, gdzie
dostarczana cysternami woda amoniakalna podlega rektyfikacji na wodę i gazowy
amoniak. Po dozowaniu amoniaku, gazy przepływają do układu reakcyjnego. Tu
następuje podział strumienia gazu na dwa ciągi reakcyjne o objętościowym natężeniu
przepływu gazu 142 000 Nm3/h w każdym z nich. W dwu reaktorach rurowych
następuje ekspozycja gazów wiązką elektronów o energii 800 keV emitowaną z dwu
akceleratorów o mocy 300 kW każdy. Dostarczona do gazu energia umożliwia inicjacje
reakcji radiochemicznych, co w konsekwencji prowadzi do eliminacji SO2 i N0x oraz
powstania stałego produktu będącego mieszaniną siarczanu amonowego i azotanu
amonowego. Część tlenków azotu jest redukowana do azotu atmosferycznego tak, że
stężenie azotanu amonowego w produkcie stałym jest niższe od wynikającego z bilansu.
Produkt ten odbierany jest w elektrofiltrze o specjalnej konstrukcji, granulowany i
magazynowany. Pozbawiony S02 i N0x gaz miesza się z częścią gazu nieoczyszczonego i
uchodzi do komina. Parametry procesowe i skład gazów w kluczowych punktach
instalacji w czasie jej ciągłej pracy podano w tabeli 1.
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Tabela 1
Praca ciągła instalacji, parametry procesowe i skład gazów w kluczowych punktach
instalacji.

0 ,

CO,

SO2

NO,

NH,

H,0

(NH,),SO,

NH,NO,

Popió} lotny

Produkt

Gaz odlotowy

Temp. gazów

Wlot
do instalacji

80 % vol.

7 % vol.

8 % vol.

1,1 g/Nm3

0,6 g/Nm'

0

S % vol.

0

0

0.08 g/Nm3

270 000 Nm'/h

14S°C

Wieża
kondycjonowania

75 % vol.

6,6 % vol.

7,4 % vol.

1.03 g/Nm5

0,57 g/Nm'

0

1 1 % vol.

0

0

0,06 g/Nm!

285 000 Nm'/li

80°C

Wylot
z reaktora

75 % vol.

6,6 % vol.

7,4 % vol.

0,31 g/Nm3

0,12 g/Nm3

0,03 g/Nm3

11 % vol.

490 kg/h

175 kg/h

2,45 g/Nm3

285 000 NmVh

90'C

Wylot
z instalacji

75 % vol.

6,6 % vol.

7,4 °/» vol.

0,31 g/NmJ

0,12 g/Nm3

0,03 g/Nm3

11 % vol.

0,02 g/Nm1

285 000 NnvVh

90°C

Zapotrzebowanie głównych czynników:

Wieża kondycionowania spalin
woda 14,6 t/h
sprężone powietrze 3200 NmVh
para wodna max. 4,5 t/h

Węzeł dozowania amoniaku
gazowy amoniak 180 kg/h

Odbiór produktu
produkt uboczny 700 kg/h

3. Rolnicze wykorzystanie produktu
Produkt wytwarzany w procesie oczyszczania spalin z SO2 i NOX przy użyciu

wiązki elektronów jest mieszaniną dwóch soli amonowych - siarczanu i azotanu. W
zależności od stężenia dwutlenku siarki i tlenków azotu w spalinach, zawartość azotu w
produkcie waha się od 19 do 22% wag. Jest on pełnowartościowym nawozem
sztucznym o własnościach zbliżonych do powszechnie stosowanych soli amonowych,
potwierdzają to badania agrotechnicznej użyteczności produktu. Próbki produktu
pochodzące z pilotowej stacji pracującej w EC Kawęczyn zostały przebadane przez
Centrum Naukowo-Wdrożeniowe SGGW - Katedra Rekultywacji Środowiska
Przyrodniczego.

Produkt z japońskiej stacji pilotowej uzyskał świadectwo nawozu sztucznego w
Japan Fertilizer Control Act., podobne świadectwo otrzymał produkt ze stacji pilotowej
w Indianapolis wydane przez producenta nawozów sztucznych na terenie USA - C.F.
Industries.

Produkt z polskiej stacji pilotowej odpowiada polskiej normie na handlowy
siarczan amonowy PN-85/C-87002. Jest on chemicznie czystszy od siarczanu
amonowego uzyskiwanego w procesie produkcji kaprolaktamu czy w procesie
odsiarczania gazów koksowniczych (zawierającego smoliste związki organiczne).
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Zawartość inetaK ciężkich w produkcie wynosiła:

ppm
ppm

Pb
26,0

6,0

Cd
3,0

Cr
3,6

13,7
(wg IUNG)
(wg SGGW)

W próbkach kontrolnych produktu, których analizy wykonano w Zakładzie Chemii
Analitycznej IChTJ, stwierdzono następujące ilości metali ciężkich:

Pb -
<5

Cd
0,5-0,6

Cr
1-24

Hg
0,025-0,05

As
0,25-0,39ppm

Jak wynika z podanych danych zawartość metali ciężkich w otrzymanym
produkcie jest 5-50 razy mniejsza od dopuszczalnej ich zawartości w nawozach
sztucznych i wielokrotnie niższa od dopuszczalnej ich zawartości w kompostach.
Odpowiada ona normom obowiązującym dla spożywczego siarczanu amonowego.

Po pozytywnych testach agrarnych, chcąc nadać handlową postać powstającemu
w trakcie oczyszczania gazów odlotowych produktowi ubocznemu, Instytut Chemii i
Techniki Jądrowej zwrócił się do KiZPS Siarkopol Tarnobrzeg o wykonanie prób jego
przydatności do wytwarzania granulowanych nawozów NP i NPK. Wykonano
odpowiednie próby technologiczno-łaboratoryjne, stosując otrzymany produkt uboczny
jako składnik dwu nawozów sztucznych cieszących się dużym zainteresowaniem
rolników: Superfosamon W (NP 12,2 - 6,5) oraz Unifoska W (NPK 8,5 - 8,5 - 8,5).

4. Perspektywy dalszego rozwoju technologu usuwania SO 2 i NOx z gazów
dlotowych przy wykorzystaniu energii wiązki elektronów
Projektowana obecnie, a mająca powstać w Elektrociepłowni Pomorzany,

demonstracyjna przemysłowa instalacja oczyszczać będzie strumień gazów odlotowych
o objętościowym natężeniu przepływu 270 000 Nm /h.

Instalacja oczyszczająca od S02 strumień gazów o objętościowym natężeniu
przepływu wynoszącym 300 000 Nm3/h pracuje od początku 1998r. w Elektrociepłowni
Chengdu, znajdującej ńą w prowincji Sichuan w Chinach.

Stopień usunięcia S02 wynosi 85% przy jego początkowym stężeniu
dochodzącym do 1500 ppm, eliminacja N0x zachodzi tylko w nieznacznym stopniu.

Gazy eksponowane są wiązką elektronów w dwustopniowym układzie,
składającym się z dwu akceleratorów o mocy 320 kW (400 mA x 800 keV). Otrzymany
produkt uboczny to głównie siarczan amonowy z niewielką domieszką popiołu i azotanu
amonowego.

W projektowaniu znajduje się instalacja oczyszczająca gazy odlotowe z bloku
energetycznego o mocy 220 MW, pracującego w Elektrowni Chubu w Nagoya
(Japonia).
Z opalanego ciężkim olejem bloku, oczyszczaniu podlegać będzie 620 000 Nm3/h gazu
zawierającego 1600 ppm S02 i 160 ppm N0x. Projektowana efektywność eliminacji S02

wynosi 92% przy jednoczesnym usunięciu N0x sięgającym 60%. Wiązki elektronów
wytwarzane będą przez 6 jednostek akceleracyjnych umieszczonych symetrycznie po
obu stronach komory reakcyjnej. Moc pojedynczego akceleratora określono na 400 kW
(500 mA x 800 keV).

Opracowanie w skali przemysłowej procesu jednoczesnego usuwania S02 i N0x z
gazów odlotowych przy wykorzystaniu energii wiązki elektronów pozwoli na dalsze
powiększanie skali budowanych instalacji.
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Następnym zasadniczym etapem będzie budowa dużej przemysłowej instalacji
pozwalającej na oczyszczanie 2 x 450 000, 900 000 lub 2 x 900 000 Nm3/h gazów
spalinowych tj. na budowę instalacji zdolnej usunąć jednocześnie SO2 i N0x z gazów
spalinowych wytwarzanych przez blok energetyczny o mocy rzędu 200 - 400 MWe
pracujący w elektrowni zawodowej. Wykonanie tak zasadniczego skoku jakościowego
jaki dzieli przemysłowe demonstracyjne instalacje od stacji przystosowanej do
oczyszczania dużych ilości spalin powstających w blokach 200 - 400 MWe będzie
możliwe dzięki zebraniu doświadczeń z różnych etapów projektowania, budowy i
eksploatacji instalacji demonstracyjnych.
Budowane w przyszłości duże przemysłowe stacje oczyszczania spalin charakteryzować
będzie:
1. Duża zwartość zabudowy na niewielkiej powierzchni
2. Możhwość jednoczesnej eliminacji S02 i N0x w jednej instalacji
3. Możliwość rolniczego wykorzystania powstającego w wyniku procesu usuwania S02 i

N0x produktu ubocznego będącego nawozem sztucznym
4. Konkurencyjność kosztów inwestycyjnych i operacyjnych w stosunku do dotychczas

stosowanych metod odsiarczania i odazotowania gazów odlotowych.
Podkreślić należy, że zwartość zabudowy instalacji ma zasadnicze znaczenie dla

elektrowni dysponujących małą powierzchnią przeznaczoną pod zabudowę instalacji
oczyszczania spalin.
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Wyznaczanie modeli empirycznych efektywności usuwania NOX i S02

dla dwustopniowego systemu napromieniania spalin w oparciu o wyniki
uzyskane w pilotowej stacji w EC Kawęczyn.

Andrzej Grzegorz Chmiełewski, Bogdan Tymiński, Andrzej Dóbr owolski, Janusz Licki*
Instytut Chemii i Techniki Jądrowej, Dorodna 16, 03 - 195 Warszawa

* Instytut Energii Atomowej, Świerk k/Otwocka

Summary
A multidimensional regression method has been applied to construct empirical

models equations of NOX and SO2 removal efficiency in e-b process for two stage
irradiation system basing on results achieved for EPS Kawęczyn pilot plant. Models
equations describe with satisfactory accuracy experimental results, therefore obtained
models equations can be used for prediction of NOX and SO2 removal efficiency in e-b
process during two stages irradiation of flue gases particulary in case of scale up.

1. Wstęp

Tematem niniejszej pracy jest określenie równań modeli efektywności usuwania
NOX i SO2 w procesie e-b dla komory dwustopniowego napromieniowania spalin w
oparciu o wyniki pomiarów (eksperyment bierny) zebranych w trakcie badań na
pilotowej instalacji odsiarczania spalin w EC Kawęczyn. Schemat badanej komory
dwustopniowego napromieniowania spalin zamieszczono na rys.l. Schemat dróg reakcji
usuwania NOX i SO2 zaczerpnięty z pracy [1] został przedstawiony na rys.2.

Rys. 1. Schemat komory napromieniowania

emoval

HNO 2 O H ^ H O 2 N O 2

N0CZI^NO2 °" ' HNO-3 *---'-*
H V , { t

N 2 O NO3X"!

SQj Removal

••S O z - 2 ^ HSO3 ̂ ^ ^ SO3—••H2SO4

Rys. 2. Główne reakcje prowadzące do usuwania NOX i S0 2
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Na rys.2 strzałkami ciągłymi oznaczono przebieg reakcji radiochemicznych a
strzałkami przerywanymi przebieg reakcji termochemicznych prowadzących do
usunięcia SO2 i NOX.
W przypadku wielostopniowego napromieniowania spalin w procesie e-b obserwowany
jest wpływ następujących parametrów na usuwanie NOX i SO2 [1,2,3,4]:

- dawka promieniowania zaabsorbowanego przez spaliny w komorze
napromieniowania, kGy - D

- stężenie NOX na wlocie do komory napromieniania, ppm
[NOX]0

- temperatura spalin na wlocie do komory napromieniania, °C - Tpn

- procent objętościowy pary wodnej w spalinach na wlocie do komory
napromieniowania, % - H
- średni czas przebywania spalin w komorze napromieniowania, sek - T

Wyniki eksperymentów wykonanych w pilotowych stacjach odsiarczania spalin w kraju i
za granicą w systemach dwu i trójstopniowego napromieniowania [1,2,3,4] potwierdzają
wpływ wyżej wymienionych parametrów wskazując na ich nierównocenny wpływ na
usuwanie NOX i SO2.
Największy wpływ na usuwanie NOX wywiera dawka promieniowania zaabsorbowanego
przez spaliny (D) oraz stężenie NOX na wlocie do komory napromieniowania ([NOx]o).
Wzrost dawki zaabsorbowanej oraz spadek stężenia wlotowego NOX prowadzi do
wzrostu efektywności usuwania NOX . Najważniejsze znaczenia dla usuwania NOX ma
reakcja radiochemiczna. Wpływ pozostałych parametrów na usuwanie NOX jest
mniejszy.
W przypadku usuwania SO2 decydujące znaczenie ma temperatura spalin oraz zawartość
pary wodnej w spalinach na wlocie do komory. Zmniejszenie temperatury spalin i
wzrost wilgotności gazu na wlocie do komory napromieniowania prowadzi do wzrostu
efektywności usuwania SO2. Fakt ten związany jest z dominującym wpływem reakcji
termo chemicznej na usuwanie SO2- W mniejszym stopniu wzrost efektywności usuwania
SO2 zależy od wzrostu dawki promieniowania zaabsorbowanego przez spaliny oraz
wzrostu średniego czasu przebywania spalin w komorze napromieniowania.
Do wyznaczenia równań aproksymujących dane doświadczalne efektywności usuwania
NOX i SO2 zastosowano metodę regresji wielowymiarowej [5] oraz metodę
optymalizacji Hooka - Jeevesa [6].

2. Wyniki modelowania

Do obliczeń wybrano eksperymenty spełniające dwa kryteria: jednakowego
podziału dawki na oba stopnie napromieniowania przeprowadzone przy współczynniku
stechiometrii dozowanego przed komorą napromieniowania amoniaku CCNH3 W zakresie
0.87-0.93.

Parametry procesu zawarte były w następujących przedziałach:
- temperatura spalin na wlocie do komory - Tpn (53.67 - 103.2) [°C]

- % obj. pary wodnej w spalinach na wlocie do komory - H (5.13 - 12.39) [% obj.]
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- dawka zaabsorbowana przez spaliny - D (2.89-14.65) [kGy]
- stężenie NOX na wlocie do komory - [NOx]o (119 - 253) [ppm]
- średni czas przebywania spalin w komorze - T (3.56 - 14.43) [sek]

Eksperymenty wykonano przy przepływie objętościowym spalin Qsp w zakresie
(4216-fl7082)[m3/h].
Uzyskano następujące formuły modeli empirycznych:

Efektywność usuwania NOX (yT ), [%]
INOx

rfmx = 80.417 (1- exp (-0.25876D))(1.03495-0.00007[NOx]o) (1)
tn

Efektywność usuwania SO2(T| X [%]

i = 0.96(144.9787-1.12341Tpn+ 0.00267Tpn
2)(0.85732+0.01423H)

(0.98528+0.00226D)(l. 1777-0. 79092/T) (2)

Obliczone w oparciu o równania (1,2) efektywności usuwania NOX i SO2 porównano z
wynikami eksperymentów poprzez wyznaczenie dla poszczególnego eksperymentu
względnej odchyłki wg. zależności:

(3)

gdzie: r\ i - efektywność usuwania, wynik i-tego eksperymentu

r\f - efektywność usuwania obliczona z modelu

Przykłady wyników eksperymentów zamieszczono w tabeli 1. Przykłady porównania
wyników obliczeń wg modeli z eksperymentem zamieszczono w tabeli 2.
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Tabela 1. Wyniki eksperymentów efektywności usuwania NO, i SO2 - przykłady.

L/l
L/l

nr
eksp.

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20

Ipn

(°C)

58.63

59.19

60.37

54.89

60.3

78.8
55.1
55.8
78.8
61.2
62.3
59.8
59.1
59.53
60.9

60.82
59.02

60.59

59.8

61.8

H
(%obj.

)
12
10.73

8.56

8.21

7.71

6.91
7.9
8
6.75
8.15

7.8
7.79
9
8
8.16

9.82

12.39

10.7

7.72

7.67

D
(kGy)

10.05

10.05

10.22

9.97

10.08

10.1

12.47
12.75
10.06
7.09

5.13
2.85
8
10.43
10.23

10.14
11.42

12.09

12.12

10.24

X
(sek.)

14.43

14.36

4.11

13.4

4.05

6.02
3.56
3.63
5.99
4.37
4.41
4.22
4.03
4.13
4.11
11.94

13.78

14.36

4.08

4.13

Qsp
(m3/li)

4216

4235

14786

4544

15030

10108

17082
16779
10151
13900

13785
14388
15100
14726
14810

5096

4413
4235

14900

14740

[NOx]o
(ppm)

127
171
161
129
196
216
157
159
216
181
186
182
146
158
194
175
181
168
190
185

[SO2]0

(ppm)

383
364
673
359
467
430
465
484
421
427
515
510
462
624
443
314
358
377
386
398

CCNH3

0.92

0.89

0.89

0.88

0.88

0.9
0.91
0.88
0.91
0.87

0.91
0.87
0.93
0.91
0.89

0.91
0.9

0.87

0/9
0.9

T|NOx

(%)

77.9

72.5

82.12

81.03

74
74.1

73.9
77.3
74.1
74.6
65.6
47.3
63.7

75.08
79.4

80.8

74.6

76.7

86.8

83.2

11SO2

(%)

93.2

99.24

80.98

98.6

74.1

67.7
89.2
81

74.3
84.8

85.4
89

77.9
84.56
74.3

93.3

97.4

99.29

73.6

78.6



Tabela 2. Porównanie wyników efektywności usuwania NO* i SO2
z modeli z wynikami elisperymentow - przykłady.

nr
eksp.

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20

Efektywność usuwania NOX

Eksperyment
T|NOx

(%)

77.9
72.5

82.12
81.03

74
74.1
73.9
77.3
74.1
74.6
65.6
47.3
63.7

75.08
79.4
80.8
74.6
76.7
86.8
83.2

Model
m
NOx

76.39
76.16
76.47
76.25
76.07

76
78.07
79.29
75.94
69.08
60.39
42.88

72
76.8

76.31
76.28
77.93
78.68
78.58
76.19

qiso2

(%)

1.9
-5

6.9
5.9

-2.8
-2.6

-7
-2.6
-2.5
7.4
7.9
9.3
-13

-2.3
3.9
5.6

-4.5
-2.6
9.8
8.4

Efektywność usuwania SO2

Eksperyment

T|SO2

(%)

93.2
99.24
80.98

98.6
74.1
67.7
89.2

81
74.3
84.8
85.4

89
77.9

84.56
74.3
93.3
97.4

99.29
73.6
78.6

Model

(%)
98.62
96.37
81.13
96.31

79.9
70.65
82.18
82.16
70.44

80.4
78.95
79.73
81.86

81.2
80.24
92.79
98.87
95.53
80.78
79.08

qiso2

(%)

-5.8
2.9

-0.2
2.3

-7.8
-4.4
7.9

-1.4
5.2
5.2
7.6

10.4
-5.1

4
-8

0.5
-1.5
3.8

-9.8
-0.6



Wnioski

1. W oparciu o badanie przeprowadzone na stacji pilotowej w EC Kawęczyn
opracowano równania empiryczne wiążące efektywność usuwania SO2 i NOX z
parametrami procesu.

2. Wyznaczone formuły modeli mogą znaleźć zastosowanie do wstępnych prognoz
efektywności usuwania NOX i SO2 dla systemów dwustopniowego napromieniowania w
pracach projektowych przy powiększaniu skali procesu.
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TECHNOLOGIE RADIACYJNE W
PRZEMYŚLE ŻYWNOŚCIOWYM I
KOSMETYCZNYM



RADIACYJNA DEKONTAMINACJA SUROWCÓW ZIELARSKICH I
FITOPREPA RATO W

W. Migdał, II.B. Owczarczyk, K.Malec-Czechowska
Instytut Chemii i Techniki Jądrowej, 03-195 Warszawa, Dorodna 16

Abstract
Several thousand tons of medical herbs are produced annualy by pharmaceutical

industry in Poland. This products should be of highest quality and microbial purity. Recently,
chemical methods of decontamination recognozed as less safe, thus irradiation technique can
effectively replaced them. .

In the Institute of Nuclear Chemistry and Technology the National programme on the
application of irradiation on the decontamination medicinal herbs is in progress now. The first
aim of the programme is to study the effect of ionizing radiation on microbial purity herbal
raw materials and medicinal herbs.

Wstęp
Problem uzyskania odpowiedniej czystości fitopreparatów wynika z naturalnego

pochodzenia surowców stosowanych do ich produkcji. Mogą one być w znacznym stopniu
zanieczyszczone drobnoustrojami pierwotnie i wtórnie.

Radiacyjna mikrobiologiczna dekontaminacja surowców zielarskich i fitopreparatów
ma szansę być metodą z wyboru, ponieważ inne metody takie jak: ozonowanie, wysokie
ciśnienie hydrostatyczne czy ekstruzja są mało skuteczne. Tlenek etylenu okazał się mutagenny
i toksyczny i dlatego kraje Wspólnoty Europejskiej od dnia 01 stycznia 19991 roku
wprowadziły zakaz jego stosowania. Od roku 2000 będzie obowiązywał również zakaz
stosowania bromku metylu , ze względu na niszczące działanie warstwy ozonowej w
atmosferze.

1. Część eksperymentalna.
W Doświadczalnej Stacji Radiacyjnego Utrwalania Płodów Rolnych IChTJ

przeprowadzono badania nad wykorzystaniem wiązki elektronów do mikrobiologicznej
dekontaminacji wybranych surowców zielarskich i fitopreparatów. Ponieważ dawka
potrzebna do eliminacji drobnoustrojów uzależniona jest nie tylko od radiacyjnej tolerancji
pojedynczego organizmu lecz w dużym stopniu zależy od wyjściowej populacji
mikroorganizmów w określonej masie produktu , proces dekontaminacji przeprowadzono
stosując dawki 5 i 10 kGy. Napromieniowanie prowadzono w akceleratorze ELEKTRONIKA
10-10.

Określenie liczby bakterii tlenowych, pałeczek jelitowych , paciorkowców kałowych ,
przetrwalników laseczek tlenowych i beztlenowych oraz zarodników grzybów pleśniowych
wykonano w Instytucie Roślin i Przetworów Zielarskich w Poznaniu.

PL0000414
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2. Wyniki.

Stopień zanieczyszczenia mikrobiologicznego surowców zielarskich oraz wpływ
napromieniowania dawką 5 kGy na liczbę bakterii tlenowych, grzybów, pałeczek jelitowych,
przetrwalników laseczek tlenowych i beztlenowych przedstawiają tabefe 1 i 2.

Tabela 1. Wpływ napromieniowania dawką 5 kGy na liczbę bakterii tlenowych, grzybów i
pałeczek jelitowych w badanych surowcach zielarskich (jtk/g).

Badane
surowce

Herba
Hyperici
Folium
Digitalis
lanatae
Antho-
dium
Chamo-
mille
Flos
Calendulae
Fructus
Capsici
Cortex
Salicis
Radix
Glycy-
rrhizae
Radix
Valerianae
Rhizoma
Tormen-
tillae

Bakterie tlenowe

OkGy
2.020.000

500.000

1.800.000

85.000

23.000

110.000

18400.000

1.940

390.000

5 kGy
140

<10

300

20.400

8.000

500

30.000

150

10

Grzyby pleśniowe

OkGy
40

28.000

24.000

3.200

28.000

<10

162.000

17.000

<IO

5 kGy
<10

<10

<10

<10

<10

<10

32.000

80

<10

Pałeczki
Enterobacteriaceae
OkGy
<10

10

100

<10

<IO

<10

1.000

10

<1-

5kGY
<10

<10

<10

<10

<I0

<10

<10

<10

<10

Jak wynika z tabeli 1 spośród badanych surowców zielarskich największym skażeniem
mikrobiologicznym charakteryzowały się następujące surowce zielarskie. Radix Glycyrrhizae
(korzeń lukrecji), Radix Valerianae (korzeń kozłka) i Anthodium Chamomillae (koszyczek
rumianku ). Wyniki badań przedstawione w tabeli 1 i 2 wskazują, że po napromieniowaniu
surowców zielarskich dawką 5 kGy liczba drobnoustrojów obniża się o 99,611%. Oznacza
to, że z każdego 1.000.000 drobnoustrojów obecnych w lg surowca, po napromieniowaniu
pozostaje w nim 3890 drobnoustrojów.
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Tabela 2. Wpływ napromieniowania dawką 5 kGy na liczbę paciorkowców kałowych oraz •
przetrwalników laseczek tlenowych i beztlenowych w badanych surowcach zielarskich (jtk/g).

Badane
surowce

Herba
Hyperici
Folium
Digitalis
lanatae
Antho-
dium
Chamo-
millae
Flos
Calendulae
Fructus
Capsici
Cortex
Salicis
Radix
Glycy-
rrhizae
Radix
Valerianae
Rhizoma
Tormen-
tillae

Paciorkowce
Enterococcus
OkGy
<J0

<10

140

<10

<10

<10

<10

<10

<10

5 kGy
<łO

<10

<10

<10

<10

<10

<10

<!0

<10

przetrwalniki Bacillus

OkGy
150

5.100

2.700

2.000

8.700

40

18.800

64.000

400

5 kGy
<10

70

<10

<10

1.400

<10

200

30

<10

przetrwalniki
Clostridium
OkGy
<10

30

140

<10

10

<10

80

300

<10

5 kGy
<10

<10

20

<10

<10

<10

<10

10

<10

Na ogólną liczbę 9 badanych próbek surowców zielarskich napromieniowanych dawką
5 kGy, w dwóch próbkach surowców liczba bakterii tlenowych była wyższa od 10.000 w lg.
W większości surowców przeżywały przetrwalniki bakterii tlenowych Bacillus i w niektórych
bakterii beztlenowych Clostridium . Pod wpływem zastosowanej dawki ginęły natomiast
wszystkie pałeczki jelitowe z rodzuny Enteriobacteriacae.

Spośród surowców poddanych działaniu promieniowania jonizującego dawką 10 kGy
(tabela 3 i 4 ) , największym zanieczyszczeniem mikrobiologicznym charakteryzowały się
następujące surowce: Folium Menthae sp. (liść mięty), Cortex Hippocastani (kora
kasztanowca), Herba Abrotani (ziele bylicy bożego drzewa), Folium Salviae (liść szałwii) i
Herba Thymi (ziele tymianku). Z fitopreparatów Normogran i Cholegran . Napromieniowanie
dawką 10 kGy obniżało liczbę drobnoustrojów w surowcach zielarskich o 99,998%. Z
teoretycznego punktu widzenia można przyjąć, że na 1.000.000 drobnoustrojów obecnych w
lg surowca przed napromieniowaniem, po napromieniowaniu pozostaje w nim 20
drobnoustrojów .
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Tabela 3. Wpływ napromieniowania
jelitowych w wybranych surowcach

dawką 10 kGy na liczbę bakterii, grzybów i pałeczek
zielarskich i fitopreparatów (jtk/g).

Materiał

Herba
Abrotani
Herba
Thymi
Folium
Menthae
piperite
Folium
Saliviae
Flos
Calendulae
Fructus
Juniperi
Cortex
Frangulae
Cortex
Hippo-
castani
Rhizoma
Calami
Bulbus
Allii
Urogran

Reumo-
gran
Normo-
gran
Cholegran
Betagran

Bakterie tlenowe

OkGy
3140000

5500.000

47200.000

6200.000

75.000

450

3.000

44400.000

235.000

200

500

8.500

102.000

150.000
70.000

10 kGy
65

10

550

75

<10

<10

100

410

10

<10

10

30

40

50
70

Grzyby pleśniowe

OkGy
790000

270.000

480.000

1.600

250.000

<10

200

810000

51.000

<100

20

40

<IO

3.100
30

10 kGy
<10

10

45

<10

<10

<10

30

<10

,10

<10

<10

<10

<10

<10
<10

Pałeczki
Enterobacteriaceae
OkGy
100

100.000

100.000

1.000

<10

<10

<10

.000

<10

<I0

<10

<10

150

1.000
<10

10 kGy
<10

<10

<IO

<10

<10

<10

<10

<10

<10

<10

<10

<10

<10

<10
<10

Liczba bakterii tlenowych po napromienieniu surowców zielarskich i fitopreparatów
dawką 10 kGy była niższa od 1.000 w Ig, a grzybów pleśniowych od 100 w Ig. W surowcach
przeżywały głównie przetrwalniki laseczek tlenowych bacillus. Przetrwalniki Clostridium
spotykano sporadycznie. Pałeczek jelitowych z rodziny Enterobacteriaceae i paciorkowców
kałowych z rodziny Enterococcus nie stwierdzono.
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Tabela 4. Wpływ napromieniowania dawką 10 kGy na liczbę paciorkowców kałowych oraz
przetrwalników laseczek tlenowych i beztlenowych w badanych surowcach zielarskich i
fitopreparatach.

Materiał

Herba
Abrotani
Folium
Menthae
piperitae
Folium
Saiviae
Flos
Calendulae
Fructus
Juniperi
Cortex
Frangulae
Cortex
Hippo-
castani
Herba
Thymi
Rhizoma
Calami
Bulbus
Allii
Urogran
Reumo-
gran
Normo-
gran
Cholegran
Betagran

Paciorkowce
Enterococcus
0
<10

27.000

<10

<10

<10

<10

<10

<10

<10

<10

<10
<10

150

1.100
<10

10 kGy
<10

<10

<10

<10

<10

<10

<10

<10

<10

<10

<10
<10

<10

20
<10

Przetrwalniki bacillus

0
120

21.000

200

1.800

10

<10

24.000

<10

300

<10

50
4.400

47.000

76.000
<10

10 kGy
10

130

20

20

<10

<10

350

<10

40

<10

<10
<10

<10

<10
<10

Przetrwalniki Bacillus

0
70

<10

<10

<10

<10

<10

<10

<10

<10

<10

<10
<10

330

700
<10

10 kGy
10

<10

<10

<10

<10

<10

<10

<10

<10

<10

<10
<10

<10

<10
<10
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3. Wnioski

Radiacyjna dekontaminacja surowców zielarskich i fitopreparatów oferuje unikalne
korzyści przekraczające możliwości metod konwekcjonalnych. Są to:

- gwarancja poziomu czystości mikrobiologicznej;

- prostota procedury i realizacja dekontaminacji w temperaturze pokojowej;

- szybkość operacji dekontaminacji i możliwość pracy w systemie ciągłym;

- stosowanie całkowicie szczelnych opakowań jednostkowych i zbiorczych, co zapobiega
wtórnemu skażeniu mikrobiologicznemu;

- znaczne wydłużenie trwałości produktu.
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Summary
Microbiological purity of cosmetics is a problem of today because of growing hygienic
requirements to these products. The demand for high hygienic purity from one side and
the limitation in the use of conservants to cosmetics from the other side stimulate the
research activity, the aim of which is to satisfy present requirements in this field. The
application of radiation decontamination (hygienisation) seems to be one of solutions.
In present report we present the results of the study on the effect of electron beam
irradiation on microbial contamination of selected cosmetics and some raw materials
used in cosmetic industry. Radiation doses applied were not higher than 6.0 kGy. The
level of microbial contamination in both unirradiated and irradiated samples was
determined by applying the standard microbiological methods. In addition, the quality
and usefulness of irradiated cosmetics ware examined by methods used in cosmetic
industry. The results obtained show conclusively that radiation treatment can be
succesfully used for the decontamination (hygienisation) of cosmetics and some of raw
materials used in their production, without changing the quality and the usefulness of the
product released.

1. Wstęp
W przemyśle kosmetycznym powszechnie stosowane są surowce pochodzenia

naturalnego takie jak: talk, żelatyna, agar-agar oraz zioła i wyciągi ziołowe. Użycie tych
surowców będących źródłem zanieczyszczeń mikrobiologicznych jest jednym z
powodów, że problem czystości mikrobiologicznej kosmetyków jest zagadnienim wciąż
aktualnym. Gotowe wyroby kosmetyczne stanowią bowiem dogodne środowisko do
rozwoju bakterii, grzybów i pleśni, co w konsekwencji może stworzyć zagrożenie dla
zdrowia użytkowników tych wyrobów. Z tych względów w praktyce produkcyjnej
stawiane są coraz wyższe wymagania mikrobiologiczne surowcom oraz gotowym
wyrobom kosmetycznym. W celu zapobiegania zmianom mikrobiologicznym w trakcie
przechowywania oraz użytkowania wyrobów w technologii produkcji kosmetyków
stosowane są środki konserwujące. Środki konserwujące są substancjami, które w
mniejszym lub większym stopniu działają na organizm ludzki, w związku z powyższym
ich zastosowanie zarówno jakościowe, jak i ilościowe musi być zgodne z
ustawodawstwem danego kraju. W Polsce instytucją powołaną do kontroli i oceny
kosmetyków oraz decydującą o dopuszczeniu wyrobów na rynek polski jest Państwowy
Zakład Higieny (Zakład Badania Żywności i Przedmiotów Użytku). Ogólne wytyczne
mające zastosowanie przy wprowadzaniu do obrotu wyrobów kosmetycznych zostały
ujęte w normie PN 93/C-77026 "Wyroby kosmetyczne i perfumeryjne. Wytyczne
ogólne wprowadzania do obrotu wyrobów kosmetycznych". Powyższa norma została
opracowana na podstawie Dyrektywy Rady Europejskiej Wspólnoty Gospodarczej nr
76/768/EEC z 27 lipca 1976 r. W aneksie nr VI do w.w. Dyrektywy wyszczególniona
jest lista dopuszczonych konserwantów. Decyzją PZH wymienione w powyższym
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dokumencie środki konserwujące zostały dopuszczone do stosowania w wyrobach
kosmetycznych produkcji polskiej oraz pochodzących z importu.

W przemyśle kosmetycznym w ciągu dziesięcioleci jego istnienia jako czynniki
sterylizujące i higienizujące stosowane były para wodna, gorące powietrze, tlenek etylenu
oraz różne środki chemiczne. Każdy z tych sposobów może być stosowany tylko do
niektórych surowców i wyrobów. Ograniczenia wynikają ze specyfiki składu
chemicznego bądź stanu fizycznego surowca czy gotowych wyrobów np. niskiej
odporności termicznej, złej penetracji lub trudności w desorpcji czynnika sterylizującego,
a także możliwości powstawania szkodliwych produktów w reakcji ze składnikami
środowiska [1].

Ograniczenia ilościowe i jakościowe dotyczące stosowania konserwantów,
ograniczenia stosowania tlenku etylenu i innych środków chemicznych, oraz ograniczone
możliwości pozostałych metod higienizacji z jednej strony, zaś wysokie wymagania
mikrobiologiczne stawiane wyrobom kosmetycznym z drugiej strony są powodem że
producenci kosmetyków poszukują nowych metod rozwiązania tego problemu.

Pozytywne wieloletnie osiągnięcia w dziedzinie sterylizacji wyrobów i materiałów
medycznych oraz coraz powszechniejsze stosowanie promieniowania jonizującego do
higienizacji artykułów rolno-sp ożywczych wskazują na możliwość zastosowania tej
techniki do dekontaminacji (higienizacji) surowców i wyrobów kosmetycznych.

2. Wymagania mikrobiologiczne i fizyko-chemiczne dla wyrobów kosmetycznych
Lista wyrobów kosmetycznych wg statystycznego wykazu wyrobów obejmuje niżej

wymienione grupy: środki do pielęgnacji jamy ustnej, środki do mycia włosów, kremy
kosmetyczne, środki do oczyszczania i zmywania skóry, oliwy zwykłe dla dzieci, oliwy
witaminizowane dla dzieci, płyny do pielęgnacji skóry, maseczki kosmetyczne do
twarzy, środki kosmetyczne do kąpieli, pudry kosmetyczne, kredki do warg, róże do
twarzy, środki do upiększania oprawy oczu, olejki do paznokci, środki do polerowania
paznokci, środki do ochrony paznokci, zasypki kosmetyczne, kremy do golenia.

Według przepisów obowiązujących w Polsce wymienione wcześniej grupy wyrobów
kosmetycznych muszą spełniać odpowiednie wymagania mikrobiologiczne, które
zawarte są w normie PN-85/C-77023 „Wyroby kosmetyczne i perfumeryjne.
Wymagania mikrobiologiczne". Wymagania te dotyczą obecności drobnoustrojów
chorobotwórczych (Tabela 1) oraz dopuszczalnego stopnia zanieczyszczeń
drobnoustrojami niechorobotwórczymi (Tabela 2).

Tabela 1. Wymagania mikrobiologiczne dotyczące wszystkich wyrobów kosmetycznych
wymienionych w normie.
Rodzaj drobnoustrojów
Gronkowce chorobotwórcze
Pseudomonas aerusinosa
Escherichia coli i bakterie
z grupy coli
Laseczki beztlenowe
(Clostridium)
Salmonella

Wymagania
nieobecne w 0,1 g
nieobecne w 0,1 g

nieobecne w 0,1 g

nieobecne w 0,1 g
nieobecne w 25 g

Metody badań wg
PN-80/C-77022
PN-80/C-77022

PN-80/C-77022

PN-80/C-77022
PN-80/C-77022
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Tabela 2.Dopuszczalny stopień zanieczyszczenia
Rodzaj kosmetyków

1
a) Do upiększania oczu

b) Dla dzieci do stosowania do jamy ustnej
i pielęgnacji ciała:
pasty do zębów, zasypki, kremy, oliwki,
zmywacze, mleczka

c) Dla dzieci - inne: płyny do kąpieli,
szampony, środki kosmetyczne

d) Dla dorosłych do stosowania do jamy ustnej:
pasty do zębów, płyny do płukania i
odświeżania jamy ustnej itp.

e) Dla dorosłych do stosowania do pielęgnacji
twarzy i ciała:
kremy kosmetyczne, mleczka, zmywacze,
płyny odżywcze, kremy do golenia itp.

f) Dla dorosłych do stosowania do upiększania
twarzy: w postaci sypkiej, prasowanej, ciekłej
i stopów

g) Dla dorosłych do stosowania do pielęgnacji
i upiększania warg: kredki do warg,
błyszczek itp.

h) Dla dorosłych szampony i preparaty do
kąpieli

i) Dla dorosłych do stosowania: do pielęgnacji
nóg i paznokci (bez lakierów i emalii do
paznokci)

drobnoustrojami niechoroborwórczymi.
Dopuszczalny stopień zanieczyszczeń

w 1 g lub 1 ml
2

< 1000 bakterii
< 100 zarodników pleśni

< 1000 bakterii
< 100 zarodników pleśni
< 10000 bakterii
< 100 zarodników pleśni

< 10000 bakterii
< 100 zarodników pleśni

< 10000 bakterii
< 100 zarodników pleśni

< 10000 bakterii
< 100 zarodników pleśni

< 10000 bakterii
< 100 zaro dników pleśni
< 10000 bakterii
< 100 zarodników pleśni

< 10000 bakterii
^ 100 zarodników pleśni

Metody wykonania badań mikrobiologicznych podane są w normach:
PN-80/C-77022, PN-91/C-77025/01do/06. Inne wymagania dotyczące wyrobów
kosmetycznych specyficzne dla danego wyrobu np. badania fizyko-chemiczne, które
obejmują badania oranoleptyczne, oznaczenie odczynu pH, oznaczenie zawartości wody,
oznaczenie wskaźnika konsystencji, oznaczenie liczby kwasowej wydzielonych substancji
woskowo-tłuszczowych i inne, zawarte są we właściwych normach branżowych lub
zakładowych.

3. Ocena możliwości zastosowania obróbki radiacyjnej jako metody dekontaminacji/
higienizacji kosmetyków

Dotychczasowe, wieloletnie już stosowanie obróbki radiacyjnej w różnych
dziedzinach wykazało szereg pozytywnych cech tej techniki, które są istotne również z
punktu widzenia wykorzystania jej w przemyśle kosmetycznym.
- Obróbka radiacyjna jest metodą, "zimną", a więc można sterylizować / higjenizować
surowce i wyroby kosmetyczne wrażliwe na podwyższone temperatury. W nielicznych
tylko przypadkach sterylizacji w źródłach Co-60 wzrost temperatury może wymagać
chłodzenia określonych preparatów.
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- Nie powstają produkty gazowe wymagające usunięcia przed użyciem surowca lub
wyrobu można go więc wykorzystywać bezpośrednio po wysteryhzowaniu/higienizacji.
- Dzięki przenikliwości promieniowań wytwarzanych w urządzeniach radiacyjnych
procesowi higienizacji poddawane mogą być wyroby w opakowaniach końcowych, co
zapobiega zakażeniu wtórnemu.
- Po prawidłowym opracowaniu technologu napromieniowania danego wyrobu oraz
ustaleniu odpowiedniej dawki, jedynym parametrem wymagającym kontroli jest czas
napromieniowania.
-Szczególnego podkreślenia wymaga fakt, że w materiałach poddanych obróbce w
urządzeniach radiacyjnych nie powstaje promieniotwórczość wzbudzona, a więc są one
bezpieczne radiologicznie.

Rozważając możliwość niszczenia drobnoustrojów w kosmetykach metodą radiacyjną
należy pamiętać, iż likwiduje ona skażenie wstępne preparatu. Jest to bardzo ważny
efekt, gdyż w ten sposób konserwanty obecne w kompozycji mogą być chronione przed
zużyciem na ten cel. Pozwolić to może na stosowanie niższych stężeń konserwantów
oraz na przedłużenie okresu bezpiecznego użytkowania kosmetyków [2,3].

Rozpoczęte w latach sześćdziesiątych badania nad możliwością zastosowania techniki
radiacyjnej do sterylizacji kosmetyków ukierunkowane były na stosowanie dawek
promieniowania wymaganych w sterylizacji sprzętu medycznego (najniższa
dopuszczania dawka 25 kGy ). W wielu preparatach kosmetycznych zachodziły
wówczas zmiany fizyko-chemiczne ( zmiana barwy, zapachu, stabilności itp ), które
dyskwalifikowały te wyroby a więc i metodę sterylizacji. W latach siedemdziesiątych
obszerne badania obejmujące wpływ promieniowania jonizującego na jakość
mikrobilogiczną i właściwości fizyko-chemiczne kilkudziesięciu różnych rodzajów
kosmetyków wykonano w Zakładzie Chemii Radiacyjnej IB J. Stosowano dawki od
6,5 kGy do 60 kGy [4], Badania mikrobiologiczne testowanych metodą radiacyjną
kosmetyków prowadzone były przez dr.Czerniawskiego z Uniwersytetu Łódzkiego[5].
Wyniki tych prac wykazały, że najbardziej skażone spośród badanych wyrobów były
cienie do powiek (maksymalne skażenie 1x10 jednostek koloniotwórczych w 1 g
preparatu), które już po dawce 6,5 kGy były jałowe i ich stan podczas 12-tu miesięcy
przechowywania w opakowaniach fabrycznych nie uległ pogorszeniu. Zatem znaczne
obniżenia skażenia mikrobiologicznego preparatów a nawet uzyskanie stanu jałowego
jest możliwe przy zastosowaniu dawek znacznie niższych niż sterylizacyjne.

W ostatnim czasie zostały wykonane w Samodzielnej Pracowni Radiacyjnego
Utrwalania Płodów Rolnych - IChTJ badania obejmujące zastosowanie dawek
promieniowania e" w zakresie od 1,5 do 6,0 kGy do dekontaminacji (higienizacji)
mikrobiologicznej srowców oraz nowej generacji wyrobów kosmetycznych. Wyniki
badań przedstawiono w tabelach 3 i 4.
Tabela 3. Wpływ promieniowania e' na czystość mikrobiologiczną wybranych surowców
naturalnych.
L.p

1
2
3
4
5

Rodzaj produktu

Miel. skorupy orzecha wł.
Żelatyna
Talk
Agar - agar
Rumianek pospolity

Ilość
próbek

6
5
4
->
8

Ogólna ilość
drobnoust. w lg

15000 - 50000
4500 - 6000
1600 - 2500
220 - 1500

60000 - 150000

Dawka (kGy)
2,5
p.n.
z.n.
p.n.
p.n.
p.n.

3,0
p.n.
z.n.
p.n.
z.n.
p.n.

4,0
p.n.
z.n.
p.n.
z.n.
p.n.

5,0-6.0
z.n.
z.n.
z.n.
z.n.
z.n.
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Tabela 4. Wpływ promieniowania e' na czystość mikrobiologiczną wyrobów
kosmetycznych.
L.p

1
2
3
4
5
6
7
8
9

Rodzaj produktu

Tonik bezalkocholowy
Mleczko kosmetyczne
Peeling
Śmietanka migdałowa
Mleczko do opalania
Emulsja do opalania
Krem nawilżający z wit. A
Krem do cery wrażliwej
Krem do cery trądzikowej

Dość
próbek

8
12
16
7
4
5
15
10
20

Ogólna ilość
drobnoust. w lg

10000 - 60000
68000 - 500000
14400 - 120000
13600 - 80000

150000 - 300000
70000 - 110000
35000 - 240000
50000 - 90000

70000 - 140000

Dawka (kGy)
1,5

p.n.
p.n.
p.n.
p.n.
p.n.
z.n.
z.n.
p.n.
p.n.

2,0
z.n.
p.n.
z.n.
p.n.
p.n.
z.n.
z.n.
z.n.
z.n.

2,5
z.n.
p.n.
z.n.
p.n.
p.n.
z.n.
z.n.
z.n.
z.n.

3,0 - 6,0
z.n.
z.n.
z.n.
z.n.
z.n.
z.n.
z.n.
z.n.
z.n.

p.n. - powyżej normy
z.n. - zgodne z normą (< 10000 bakterii w lg lub ml)

Zastosowanie dawki 5,0 kGy doprowadziło do dekontaminacji mikrobiologicznej
wszystkich badanych surowców do poziomu wymaganego normą PN-85/C-77023
(w praktyce produkcyjnej wymagania stawiane surowcom są takie same jak dla
wyrobów).Obniżenie poziomu zanieczyszczeń mikrobiologicznych gotowych wyrobów
uzyskano stosując dawki 1,5 - 3,0 kGy. Dla niektórych wyrobów przeprowadzono ocenę
organoleptyczną zamieszczoną w tabeli 5.
Tabela 5. Ocena organoleptyczna wyrobów kosmetycznych napromieniowanych
promieniowaniem e"

L.p

1

2

3

4

Nazwa wyrobu

Tonik
bezalkoholowy
Śmietanka
migdałowa
Krem nawilżający
z witaminą A
Krem nawilżający
dla cery wrażliwej

Dawka (kGy)
1,5 - 3,0

bar.
bez
zm.
bez
zm.
bez
zm.
bez
zm.

zap
bez
zm.
bez
zm.
bez
zm.
bez
zm.

stab
bez
zm.
bez
zm.
bez
zm.
bez
zm.

4,0
bar.
lek.
zm.
bez
zm.
bez
zm.
bez
zm.

zap
bez
zm.
bez
zm.
bez
zm.
bez
7m,

stab
bez
zm.
bez
zm.
bez
zm.
bez
zm.

5,0
bar.
bez
zm.
bez
zm.
bez
zm.
bez
zm.

zap
lek.
zm,
bez
zm.
bez
zm.
bez
zm.

stab
bez
zm.
bez
zm.
bez
zm.
bez
zm.

6,0
bar.
bez
zm.
bez
zm
bez
zm
bez
zm.

zap
lek.
zm,
bez
zm.
bez
zm.
bez
zm.

stab
bez
zm.
bez
zrn.
bez
ZJTI.

bez
zm.

Obserwacje przeprowadzono po 24 godzinach i po 5 dniach. Stabilność badano w temp.
pokojowej, -3°C i +30°C. (Skróty: bar. -barwa, zap. -zapach, stab, -stabilność).

W obszarze dawek l,5-6,0kGy nie stwierdzono zmian badanych cech
organoleptycznych testowanych wyrobów, poza zapachem toniku, który po
napromieniowaniu dawką 4-6 kGy uległ lekkiej zmianie.

W podsumowaniu przytoczonych prac należy stwierdzić, że metoda radiacyjna może
być stosowana jako jeden ze sposobów dekontaminacji mikrobiologicznej surowców
oraz wyrobów kosmetycznych. W celu prawidłowej oceny przydatności techniki
radiacyjnej do dekontaminacji (higienizacji) kosmetyków należy uwzględnić następujące
czynniki:
- rodzaj i poziom wstępnego skażenia mikrobiologicznego wyrobu,
- dopuszczalny poziom skażenia wymagany odpowiednimi przepisami,
- maksymalną dawkę promieniowania po której nie występują niekorzystne zmiany

wyrobu istotne z punktu widzenia przeznaczenia tego preparatu,
- rodzaj opakowania i ewentualny jego wpływ na produkt.
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4. Wnioski
Praktyczne zastosowanie techniki radiacyjnej w przemyśle kosmetycznym datuje się

od wielu lat np. we Francji, już w latach siedemdziesiątych w IX wydaniu Farmakopei
Francuskiej, w rozdziale dotyczącym napromieniowania jako metody wyjałowienia,
wymienia się także szereg kosmetyków, które można traktować tą metodą. Ostatnio
zastosowanie te] techniki w przemyśle kosmetyczno-farmaceutycznym obserwuje się w
Indonezji i Malezji. W Indonezji np. w 1993 roku napromieniowywano 10 m3/dobę
różnego rodzaju wyrobów kosmetycznych (maseczki, tusze do rzęs i inne) oraz
surowców (talk, skrobia, zioła) [7]. W Malezji higienizacji radiacyjnej poddawane są
szampony i kosmetyki ziołowe [8].
Na podstawie doniesień literaturowych i badań przeprowadzonych w ICHTJ można
stwierdzić, że metoda radiacyjna może być metodą z wyboru w zastosowaniu do
dekontaminacji (higienizacji) surowców i wyrobów kosmetycznych.
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Because of multiplicity of invertebrate pests of fresh and durable agricultural
products which are traded internationally there are frequent instances where products
are unacceptable without an approved prior disinfestation treatment. The majority of
these pests are regulated by quarantine inspections at the ports of exit and entry.
Where there is a risk of rejection of products if quarantine pests are found at
inspection it is frequently prudent to apply a disinfestation treatment. Control of these
pests in agriculture produce by fumigation is no longer desirable from the points of
human health and global environment. Irradiation could be a feasible and practical
alternative with a broad applicability to commodities and pests. Quarantine
disinfestation of most agricultural products seems to be achievable at the
recommended generic dose of 300 Gy. Because irradiation applied at doses ranging
around 300 Gy does not cause immediate mortality of all insects, mites or nematodes,
live pests could be present after treatment of agricultural produce intended for
international trade. In such a case a marker of irradiation that is easily applied may be
very useful in allaying concerns of some quarantine inspectors that inevitably occur
when a living insect of quarantine importance is found in a shipment.

Już 37 krajów (1995 r.) zaakcepowało napromieniowywanie żywności jako jedną
z metod utrwalania i poprawy jej jakości. Przodujące kraje to RPA, USA, Wielka
Brytania i Izrael, w których dozwolone jest napromieniowywanie ponad 40 różnych
produktów spożywczych, m. in. zboża i ich przetwory (mąka), owoce (awokado,
papaja, daktyle), suszone owoce i warzywa, nasiona strączkowych, orzechy,
przyprawy i używki, suszone ryby. Obecnie na świecie jest 58 obiektów mających
licencje na napromieniowywanie żywności. Najwięcej ich mają Chiny (10), Francja
(8), RPA (6) i Stany Zjednoczone (6) [1]. W Warszawie-Włochy znajduje się
pilotowa stacja radiacyjnego utrwalania żywności, wyposażona w akcelerator liniowy
o dużej mocy, pozwalający uzyskać wiązkę elektronów o energii 10 MeV i mocy
średniej do 10 kW. Parametry te pozwalają na prowadzenie procesu radiacyjnego w
skali komercyjnej [2].

Międzynarodowa Grupa Konsultatywna ds. Radiacji Żywności (ICGFI)
opracowała i opublikowała kodeksy dotyczące napromieniowywania następujących
produktów: zboża, mięso drobiowe, przyprawy i zioła, owoce mango, banany,
papaja, ziemniaki, cebula i czosnek, surowe i świeże ryby, żabie udka i skorupiaki.

Różne są cele napromieniowywania żywności. Cebula, czosnek i ziemniaki są
napromieniowywane w celu zahamowania kiełkowania, owoce w celu opóźnienia
procesów dojrzewania, a przyprawy w celu dekontaminacji [3]. Najczęściej
napromieniowywane są przyprawy, których roczny obrót w handlu
międzynarodowym szacuje się na 450 tysięcy ton o wartości 1,5 mld dolarów.
Napromieniowywanie warzyw, owoców i przypraw niszczy też częste w nich
szkodliwe owady i roztocze.

Możliwe jest też stosowanie promieniowania jonizującego w celu dezynsekcji
różnych produktów rołno-spożywczych. Znaczne ilości zbóż napromieniowywano w
porcie Odessa, przed złożeniem w ogromnych silosach [4]. W zabiegach
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radiacyjnych wykorzystywano elektrony przyśpieszane w akceleratorach, które ze
względu na małą ich przenikliwość nadają się tylko do dezynsekcji materiałów
sypkich (ziarno zbóż) lub opakowanych w bardzo cienką warstewkę.

Produkty rolno-spożywcze znajdujące się w obrocie międzynarodowym muszą
być wolne od obiektów kwarantannowych. W zabiegach kwarantannowych, których
celem jest dezynsekcja porażonego produktu, techniki radiacyjne mogą znaleźć
szerokie zastosowanie.

Kwarantanna roślin

Ochrona roślin zajmuje się nie tylko zwalczaniem szkodników, chorób i
chwastów już występujących, ale także zapobieganiem rozprzestrzenianiu się ich na
sąsiednie obszary lub na nowe kontynenty. W poszczególnych krajach, na podstawie
oceny panujących tam warunków klimatycznych i rolniczych, ustala się listy
gatunków szkodników, chorób i chwastów (= listy obiektów kwarantannowych),
które po przedostaniu się do tych krajów znalazłyby odpowiednie warunki dla swego
rozwoju i stałyby się groźnymi agrofagami.

Zadaniem kwarantanny jest więc (a) uniemożliwienie przedostawania się
inwazyjnych agrofagów z innych krajów (kwarantanna zewnętrzna) lub też (b)
ograniczenie ich rozprzestrzeniania się w kraju na nowe obszary (kwarantanna
wewnętrzna).

Kontrolą fitosanitarną materiału roślinnego, wwożonego do kraju i wywożonego,
zajmują się inspektorzy służby kwarantannowej w punktach granicznych.
Sprawdzają, czy przesyłki zostały zaopatrzone przez nadawcę w świadectwa
fitosanitarne, przeglądają towar, badają w laboratorium pobrane próbki w celu
wykrycia obiektów kwarantannowych i w końcu wydają orzeczenia fitosanitarne,
zezwalające na wwiezienie towaru lub na jego zatrzymanie.

Również wszystkie eksportowane produkty rolne oraz przesyłki roślin są badane
na obecność niepożądanych i szkodliwych organizmów. Przesyłki bez obiektów
kwarantannowych są zaopatrywane w świadectwa zdrowotności, natomiast produkty
porażone np. przez owady z listy kwarantannowej są poddawane zabiegom
kwarantannowym, zanim podjęta będzie decyzja na wywiezienie ich do kraju
importującego. Stosowane są następujące zabiegi kwarantannowe: (a) gazowanie
bromkiem metylu lub fosforowodorem; (b) stosowanie niskich lub wysokich
temperatur; (c) przetrzymywanie produktów w zmodyfikowanej atmosferze; (d)
zanurzanie produktów (np. owoce) w roztworze pestycydu; (e) stosowanie
promieniowania jonizującego [5].

Gazowanie (fumigacja), czyli stosowanie pestycydów w formie gazowej, jest
najbardziej skuteczną metodą zwalczania szkodników kwarantannowych. U nas
dozwolone jest gazowanie produktów tylko bromkiem metylu i fosforowodorem.
Ostatnio stwierdzono, że bromek metylu i inne lotne związki bromu niszczą bardzo
skutecznie ozon w stratosferze [6]. Bromek metylu będzie całkowicie zakazany w
USA po roku 2000, a u nas po 2015 r.

Gdy w zabiegach kwarantannowych i w ochronie produktów przed szkodnikami
magazynowymi są stosowane tylko dwa gazy (bromek metylu i fosforowodór),
wówczas szybko dochodzi do wykształcania się ras szkodników odpornych na te
fumiganty. Z podobnego powodu, w wielu krajach fosforowodór nie może być
stosowany, gdyż już „nie działa" [7]. Alternatywą dla gazowania może być
stosowanie promieniowania jonizującego.
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Zabieg kwarantannowy polegający na napromieniowaniu produktów
rolniczych

Zabieg kwarantannowy polegający na napromieniowaniu produktów rolniczych i
ogrodniczych został uznany przez Międzynarodową Agencję Energii Atomowej
(IAEA) w Wiedniu jako technicznie możliwy, skuteczny i w określonych
przypadkach jako jedyny sposób dezynsekcji, który z powodzeniem może zastąpić
fumiganty. Tylko promieniami jonizującymi można np. zniszczyć larwy ryjkowca
Sternochetus mangiferae Fab., żerujące głęboko w pestce owocu mango.

Promieniowanie jonizujące wywołuje szybką śmiertelność szkodników tylko
wtedy, gdy jest stosowane w stosunkowo wysokich dawkach, ponad 3000 Gy.
Stosowanie promieniowania jonizującego w wysokich dawkach powodujących
natychmiastowe zabicie występujących w produkcie owadów, roztoczy i nicieni jest
drogie, a tym samym nie opłacalne. Zabieg taki może też uszkadzać
napromieniowane produkty [5].

Dawki promieniowania zalecane w zabiegach kwarantannowych nie powinny być
fitotoksyczne dla ciętych kwiatów, warzyw, świeżych ziół, owoców. Wyniki
szczegółowych badań przeprowadzonych w ramach programu badawczego
FAO/IAEA pt."Use of Irradiation as a Quarantine Treatment of Mites, Nematodes
and Insects other than Fruit Flies" [8] potwierdziły zróżnicowaną reakcję materiału
roślinnego na promieniowanie jonizujące i pozwoliły na następujące uszeregowanie
świeżych produktów pod względem ich wrażliwości na napromieniowanie:

(a) produkty o wysokiej tolerancji na promieniowaniae jonizujące (do 1000 Gy):
owoce - papaja, rambutan, karamboia, litchi, mango; cięte rośliny ozdobne -
paprocie, liście Phoenix, narcyze, Limonium, Helichrysum;

(b) produkty tolerujące promieniowanie jonizujące (do 700 Gy): świeże zioła -
rozmaryn, tymianek, oregano, pietruszka; cięte rośliny ozdobne - tulipany, goryczki,
goździki, gipsówka,' dzwonek, statys, frezja;

(c) produkty średnio tolerujące promieniowanie jonizujące (do 500 Gy): świeże
zioła - mięty, liście taro; cięte rośliny ozdobne - mieczyki, Oncidium, alstromeria,
nagietek, gloriosa, lewkonia, tuberoza, Callistephus;

(d) produkty wrażliwe na promieniowanie jonizujące (poniżej 200 Gy): owoce:
awokado odm. Shaewil; świeże zioła - koper, bazylia, arugula; cięte rośliny ozdobne
- złocienie, róże, lilie, kalie, Anthurium, strelicje, jaskry, Dendrobium, Heliconia,
gerbery.

Stwierdzono jednak, że wrażliwość świeżych produktów ogrodniczych na
promieniowanie jonizujące zależy od ich jakości. Niskiej jakości materiał był
bardziej wrażliwy na napromieniowanie jednakową dawką niż produkt wyborowy. O
popromiennych uszkodzeniach materiału roślinnego decydują również warunki
termiczne przed zabiegiem, w czasie napromieniowania i po zabiegu. Wysokie
temperatury przyśpieszają procesy starzenia się roślin i potęgują uszkodzenia
popromienne, chociaż zmiany te mogą ulec złagodzeniu po zastosowaniu
odpowiednich wodnych odżywek np. dla ciętych roślin ozdobnych.

Dawki promieniowania jonizującego w zabiegach kwarantannowych

Wrażliwość wielu produktów na promieniowanie jonizujące determinuje zakres
dawek, które polecane będą w zabiegach kwarantannowych. Wydaje się, że
stosowane będzie napromieniowywanie produktów najniższymi dawkami, które
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hamują wylęgalność jaj, rozwój larw, przepoczwarczanie się, wylot osobników
dojrzałych lub wywołują ich sterylność płciową.

Szkodniki należące do różnych gatunków, czy nawet ras jednego gatunku, różnią
się wrażliwością na promieniowanie jonizujące. Oddziaływanie promieniowania na
owady i roztocze zależy też od ich wieku, płci, pokarmu, temperatury i wielu innych
czynników. Im młodsze jest stadium rozwojowe szkodnika, tym wyższa jest jego
wrażliwość na promieniowanie jonizujące. Otrzymanie sterylnych osobników
dorosłych muchówek, chrząszczy czy roztoczy wymaga zastosowania różnych dawek
promieniowania [9].

Bardzo wrażliwe na promieniowanie jonizujące są larwy, poczwarki i osobniki
dorosłe much owocowych (Tephritidae). W tabeli 1 podano najniższe dawki
promieniowania, hamujące rozwój larw i zapobiegające wylotom form dorosłych
much owocowych. Aby to kryterium skuteczności zabiegu kwarantannowego zostało
spełnione, owoce zasiedlone przez larwy tych much wystarczy napromieniować
dawką 150 Gy, a w wielu wypadkach nawet dawką niższą.

Tabela 1. Dawki promieniowania gamma hamujące rozwój larw much owocowych
(Tephritidae) i zapobiegające wylotom osobników dorosłych

Gatunek szkodnika

Anastrepha ludens
Anastrepha sus pensa
Bactrocera dorsalis
B. cucurbitae
B. jarvisi
B. tryoni
B. tryoni
Ceratitis capitata
Rhagoletis indifferens

Wiek larw

dojrzałe larwy
różne larwy
różne larwy
różne larwy
larwy 5 dniowe
larwy 5 dniowe
dojrzałe larwy
różne larwy
różne larwy

Roślina
żywicielska

grejpfrut
grejpfrut
mango

różne owoce
mango
mango

pomarańcze
papaja
wiśnie

Wielkość
testowanej
populacji

82
1.285

197.041
18.000

153.814
138.635
4.705
19.000
84.369

Dawka (Gy)
zapobiegająca

wylotom
osobników
dorosłych

50
25
150
100
101
101
75
25
97

Wołki (Sitophilus sp.) i strąkowce (Bruchidae) są również bardzo wrażliwe na
sterylizujące działanie promieniowania jonizującego, natomiast inne chrząszcze są
bardziej odporne na promieniowanie niż muchówki.

Napromieniowywanie fasoli zasiedlonej przez strąkowca fasolowego już dawką
60 Gy może być zabiegiem zapewniającym akceptowany poziom bezpieczeństwa
kwarantannowego, ale najbardziej odporne chrząszcze (np. Palorus subdepressus
Woli.) zachowują jeszcze płodność po napromieniowaniu dawką 300 Gy, jednak
dawki nieco wyższe wywołują całkowitą lub prawie całkowitą ich bezpłodność.

Dawka w granicach od 200 do 330 Gy promieniowania gamma niszczy prawie
wszystkie stadia rozwojowe ryjkowca Sternochetus mangiferae w owocach mango.
Dorosłe chrząszcze, które przeżyją ten zabieg, są sterylne płciowo. Dlatego
przyjmuje się, że napromieniowanie porażonych owoców mango dawką 300 Gy
gwarantuje bezpieczeństwo kwarantannowe (Tabela 2) [8].

Szkodniki należące do rzędu motyli (Lepidoptera) są znacznie bardziej odpore na
działanie promieni jonizujących niż chrząszcze. Napromieniowanie daktyli
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porażonych przez larwy mklika daktylowca dawką 715 Gy było zabiegiem mniej
skutecznym niż gazowanie bromkiem metylu. Po dwóch tygodniach stwierdzono w
napromieniowanych daktylach żywe gąsienice mklika, które jednak nie zakończyły
rozwoju i zginęły przed osiągnięciem stadium poczwarki [5], Często jednak dawka
1,0 kGy promieniowania gamma nie sterylizuje wszystkich sarnie i samców, chociaż
znacznie obniża ich płodność [9].

Tabela 2. Dawki promieniowania gamma hamujące rozwój różnych szkodników
kwarantannowych i zapobiegające wylotom osobników dorosłych [8].

Szkodnik

Coleoptera
Sternochaetus mangiferae
Diptera
Liriomyza trifolii

Homoptera
Myzus persicae
Pse-jdococcus comstocki
Coccus virdis

Lepidoptera
Conopomorpha sinensis
Spodoptera litura
Cydia pomonella
Thysanoptera
Frankliniella schutzei
Retithrips syriacus
Thrips tabaci
Thrips palmi

Acarina
Panonychus ulmi (jaja)
Tetranychus cinnabarinus
Tetranychus urticae
Oligonychus biharensis
Inne szkodniki

Najważniejsze rośliny
żywicielskie

owoce mango

warzywa liściaste, cięte
rośliny ozdobne

warzywa, rośliny ozdobne
rośliny ozdobne, owoce
rośliny ozdobne, owoce

owoce litchi i longan
cięte rośliny ozdobne
owoce

owoce
cięte rośliny ozdobne
cięte rośliny ozdobne
warzywa, cięte rośliny
ozdobne

owoce
warzywa, rośliny ozdobne
warzywa, rośliny ozdobne
cięte rośliny ozdobne
różne produkty

Minimalna dawka
(Gy)

300 (brak wylotu)

100 (brak wylotu)

200 (sterylność)
400 (sterylność)

750-1000 (częściowa
śmiertelność dorosłych*)

250 (brak wylotu)
100 (brak wylotu)
250 (brak wylotu)

250-300 (sterylność*)
200 (sterylność)
400 (sterylność)

1000 (śmiertelność larw);
400 (sterylność)

150 (brak wylęgu larw)
320 (sterylność)
320 (sterylność)
200 (sterylność)
300 (sterylność)

*) wyniki wstępnych badań.

Szkodniki są płciowo sterylne po napromieniowaniu niskimi dawkami, które są
zalecane w zabiegach kwarantannowych, ale mogą żyć po zabiegu nawet przez kilka
tygodni. Dezynsekcja z zastosowaniem niskich dawek promieniowania jonizującego,
po której w produkcie pozostają żywe, chociaż sterylne szkodniki, stwarza poważny
problem. Służby kwarantannowe po stwierdzeniu żywych szkodników w produkcie,
mogą taki produkt zdyskwalifikować, albo muszą być pewne, że zabieg
kwarantannowy został poprawnie wykonany, a znajdujące się w produkcie żywe
owady lub roztocze nie stanowią zagrożenia kwarantannowego. Potrzebne są więc
testy pozwalające odróżnić owady napromieniowane od nienapromieniowanych.
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Wykrywanie napromieniowanych szkodników

Test służący do wykrywania napromieniowanych szkodników powinien być
prosty, szybki i nie wymagający zastosowania drogiej i skomplikowanej aparatury i
procedury. Do tej pory zaproponowano nieliczne testy [10], z których tylko test
oparty o zahamowanie pośmiertnej melanizacji ciała larw szkodników może znaleźć
szerokie zastosowanie w granicznych punktach kwarantannowych.

Ostatnio stwierdzono [11, 12] obniżoną melanizację ciała larw muchy owocowej
Anastrepha suspense (Loew) i owocanki południówki (Ceratitis capitata (Wied.))
jako skutek zabiegu napromieniowania larw niskimi dawkami promieniowania
gamma (>20 Gy). Podobne wyniki uzyskano w doświadczeniach z larwami
chrząszczy i motyli, szkodników magazynowych [13-15]. Pośmiertna melanizacja
ciała młodych larw tych szkodników była znacznie obniżona już po pierwszym
tygodniu po napromieniowaniu i prawie całkowicie zahamowana w drugim i trzecim
tygodniu. Stopień zahamowania melanizacji u napromieniowanych larw był wprost
proporcjonalny do czasu, jaki upłynął od zabiegu do momentu oceny. Nie zależał
jednak od wielkości dawki stosowanej w granicach od 100 do 500 Gy [13].

Test identyfikacji napromieniowanych owadów oparty o melanizację ich ciała jest
testem prostym i szybkim [11-15]. Polega na umieszczeniu larw w niskiej
temperaturze (poniżej -18°C) w celu ich zabicia, przeniesieniu do temperatury
pokojowej i obserwacji stopnia ciemnienia ich ciała. Jeśli proces melanizacji
przebiega bez zakłóceń, oznacza to, że badane larwy nie były napromieniowane. Jeśli
ciało larw zachowuje zabarwienie osobników żywych, czyli nie ciemnieje, wtedy
można uważać, że badane larwy były poddane działaniu promieni jonizujących.
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OPRACOWANIA W INSTYTUCIE PROBLEMÓW JĄDROWYCH
AKCELERATORÓW ELEKTRONÓW
DLA TECHNOLOGII RADIACYJNEJ

Jerzy Bigolas, Stanisław Kuliński, Marian Pachan, Eugeniusz Pławski
Instytut Problemów Jądrowych im. A. Sołtana

05-400 Świerk

Abstract. PL0000417

Existing and continuously emerging new applications of electron beam processing
technologies, evoke constant interest in elaboration and design of accelerators'
solutions, matched to definite requirements of most needed treatment procedures. In
close collaboration of the Institute of Nuclear Chemistry and Technology, and the
Andrzej Sołtan Institute for Nuclear Studies, the proposal for two types of
technological accelerators has been formulated. In the presented paper, basic features of
these accelerators - 10 MeV, 10 - 20 kW and 10 MeV, 20 - 50 kW - are briefly
described.

1. Wstęp

Z inicjatywy Państwowej Agencji Atomistyki zespół specjalistów z IChiTJ oraz IPJ
przygotował opracowanie pt. "Studium akceleratorów dużej mocy dla potrzeb chemii i
techniki radiacyjnej".

Zawarto w nim przegląd aktualnego stanu i kierunków rozwojowych technologii
radiacyjnych w różnych zastosowaniach, w skali światowej i na tym tle sytuację w
kraju, z uwzględnieniem zarówno procesów technologicznych jak i źródeł
promieniowania. Analiza sytuacji światowej wskazuje na intensywny rozwój metod
obróbki radiacyjnej i jej wysokie znaczenie gospodarcze, a jednocześnie na ciągły
stopniowy wzrost ilości instalacji z akceleratorami w stosunku do instalacji
wyposażonych w źródła izotopowe (głównie Co60). Wynika to z rosnących cen kobaltu
oraz problemów z transportem, przeładunkiem i składowaniem źródeł wysokiej
aktywności.

W Polsce, (poza nielicznymi źródłami laboratoryjnymi) prace w dziedzinie
technologii radiacyjnej zarówno badawcze jak i wdrożeniowe oparte były na
wykorzystaniu wiązek przyśpieszonych elektronów z akceleratorów. Pozwoliło to na
dobre opracowanie przez IChTiJ procesów technologicznych, metrologii
dozymetrycznej i monitoringu oraz przygotowanie infrastruktury i aparatury
pomocniczej.
Dzięki temu technologia radiacyjna została wdrożona na skalę użytkową i istnieje
realne zapotrzebowanie na jej dalszy rozwój, w szczególności w następujących
zastosowaniach:

sterylizacja materiałów medycznych (opatrunki, implanty, strzykawki itp.)
- modyfikacja materiałów (polimeryzacja, sieciowanie, wyroby

termokurczliwe itp.)
- ochrona radiacyjna produktów rolniczych (przyprawy, zioła, zboża itd.)

higienizacja ścieków i wód komunalnych
kwarantanna graniczna produktów z możliwością skażeń patogenami
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Zadania te stwarzają nowe zapotrzebowanie na źródła promieniowania nowej generacji,
dostosowane do bieżących wymagań.
Określono, że dla zaspokojenia potrzeb na najbliższe dziesięciolecie niezbędne są dwa
typy akceleratorów:

- 10 MeV, 10-20 kW .
- 10 MeV, 20-50 kW

Analiza cen światowych, terminów dostaw oraz spraw instalacji i serwisu wyraźnie
wskazuje, że optymalnym i tańszym rozwiązaniem jest opracowanie krajowe oparte o
długoletnie doświadczenia IPJ.
Biorąc za punkt wyjścia powyższe wymagania oraz istniejące doświadczenia i potencjał
naukowy, koncepcyjny i produkcyjny w dziedzinie akceleratorów w IPJ i IChiTJ,
proponujemy następujące rozwiązania:

1. Dla akceleratora o energii do 10 MeV i mocy do 20 kW - akcelerator liniowy
typu PŁOT/PLUS na częstość w paśmie 3 GHz (Pasmo S)

2. Dla akceleratora 10 MeV, (20-50) kW -kaskada pojedynczych jedno wnękowych
rezonatorów w paśmie częstości ~ (200 - 400) MHz

2. LINIOWY AKCELERATOR ELEKTRONÓW
PILOT/PLUS 10 MeV (10-20) kW

Podstawą do budowy tego akceleratora jest akcelerator PILOT I - 10 MeV, 1 kW
pracujący z powodzeniem w Doświadczalnej Stacji Radiacyjnej Ochrony Produktów
Rolnych we Włochach k/Warszawy.

Podstawowe parametry akceleratora

Energia elektronów - 10 MeV

Średnia moc wiązki - 10-20 kW

Wyrzutnia elektronów:

Typ - trioda z geometrią Pierce'a
Prąd maksymalny - W < 1 A
Napięcie przyśpieszające - U (45 -s- 50) kV
Czas trwania impulsu - t = (5 •*• 10) us
Częstość repetycji - regulowana do 200 Hz max
Struktura przyśpieszająca:

Biperiodyczna z falą stojącą typ 7t/2
Długość - L = (1.2-5-1.4) m
Efektywna impedancja równoległa Zef = ZrT = 75 MQ./m
Dobroć - Q ~ 12 000 - 14 000
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Opis podstawowych zespołów akceleratora . ' . •
System przyśpieszający:

Podstawowymi elementami systemu przyśpieszającego akceleratora są
a. Wyrzutnia elektronów (działo elektronowe)
b. Struktura przyśpieszająca

a. Wyrzutnia elektronów
Źródłem elektronów w akceleratorach jest wyrzutnia (działo).

Ponieważ w akceleratorach dla zastosowań konieczna jest możliwość niezależnej
regulacji wielkości prądu, momentu startu impulsu prądowego i jego długości
konieczne jest użycie wyrzutni trójelektrodowej.
Prototyp wyrzutni triodowej na prąd 1.2 A przy napięciu (40 + 50 kV) został
zbudowany w Zakładzie Fizyki i Techniki Akceleracji Cząstek IPJ. Rys. 1.
Geometria wyrzutni została zoptymalizowana przy pomocy programu E-Gun
Hermansfeldta.

b. Struktura przyśpieszająca
Jest to najważniejszy element systemu przyśpieszającego. Korzystając z wielo-

letnich doświadczeń proponujemy użycie struktury biperiodycznej. Jest to struktura z
falą stojącą, typu 7t/2. Struktura jest biperiodyczna ponieważ składa się z ciągu
przemiennego wnęk- przyśpieszających (większych objętościowo) i sprzęgających, w
których pole elektromagnetyczne w pierwszym przybliżeniu jest bliskie zera. Jest typu
7t/2 ponieważ zmiana fazy elektrycznego osiowego pola przyśpieszającego wielkiej
częstości między dwoma sąsiednimi rezonatorami wynosi 7i/2.

Zaletą biperiodycznych struktur przyśpieszających typu n/2 z falą stojącą jest to, że
łącza one wysoką oporność równoległą, decydującą o gradiencie pola przyśpieszającego
przy zadanej mocy wielkiej częstości - co jest cechą struktur z falą stojącą, z dużą
prędkością grupową odpowiedzialną za szybkość propagacji energii w strukturze, a
zatem i stabilności pracy struktury, co charakteryzuje struktury z falą bieżącą.

Metody liczenia i konstrukcji struktur przyśpieszających stosowanych w
akceleratorach liniowych budowanych w IPJ podane są w opracowaniach [poz.1-3].

Rozkład pola elektrycznego w podstawowej połówce celi jednostkowej, otrzymany
przy pomocy programu Poisson [4] podany jest na rys. 2.

Dla zwiększenia akceptancji fazowej akceleratora i zmniejszenia tym samym
natężenia rozproszonych elektronów, zostanie zastosowane wstępne grupowanie
elektronów przy pomocy prebanczera. Jest to układ złożony z jedno wnękowego
rezonatora pracującego na tej samej częstości co struktura przyśpieszająca i odcinka
swobodnego dryfu cząstek.

Przykład obliczonego rozkładu energia-faza na wyjściu akceleratora z
prebanczerem podano na rys. 3.
System w.cz. oparty jest o klistron TV 2019.

3. REZONANSOWY AKCELERATOR MODUŁOWY
ATENA -10 MeW (20 - 50) kW

Rozwój zastosowań technologii radiacyjnej i jej wdrożenia na skalę przemysłową
wymaga posiadania źródeł promieniowania o odpowiedniej energii i mocy. Dla
energii w zakresie ok. 5 MeV mogą to być akceleratory typu prądu stałego, w
których generator wysokiego napięcia bezpośrednio zasila system przyśpieszający o
elektrostatycznym charakterze pola. W przypadku akceleratorów o wyższej energii,
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w zakresie ok. 10 MeV typowym rozwiązaniem stają się układy rezonansowe, w
których z przyśpieszanymi cząstkami oddziaływuje składowa elektryczna pola
elektromagnetycznego wielkiej częstości.
Zależnie od typu zastosowania i podstawowych parametrów, struktury rezonansowe
można realizować w różnych pasmach częstotliwości, a najczęściej
S - 3000 MHz - długość fali 10 cm
L - 1300 MHz - długość fali 30 cm
W zastosowaniach do akceleratorów wysokiej mocy coraz częściej bywa
wykorzystywane pasmo kilkaset MHz. Zwiększa to wprawdzie wymiary
rezonatorów, ale daje cały szereg zalet:

- większa apertura dla transportu wiązki o dużej intensywności
- dostępne źródła mocy w.cz. w postaci lamp nadawczych o dużej trwałości i

niskim napięciu zasilania
- możliwości pracy z dużym wypełnieniem aż do pracy ciągłej, co zwiększa

efektywność energetyczną
- optymalizacja zewnętrznego sterowania fazą pola w poszczególnych

rezonatorach
- modułowa konstrukcja umożliwiająca dopasowanie akceleratora do

konkretnego zastosowania
W paśmie fal metrowych między 100 a 200 MHz powstał cały szereg rozwiązań
urządzeń o różnych energiach i mocy wiązki, a dla specjalnego zastosowania
zbudowano akcelerator na częstotliwości 50 MHz (PHERMEX).
Wśród akceleratorów dla technologii w grupie fal metrowych należy wymienić kilka
istotnych przykładów:

- Opracowany i produkowany w Inst. Budkera w Nowosybirsku - IŁU-6,
jednownękowy akcelerator w paśmie częstotliwości 120MHz, energii
2,5MeV i mocy 20kW

- Opracowany i zbudowany w CGR/MeV - Buc - CASSITRON w paśmie
częstotliwości 144MHz, 10MeV, 20kW

- Opracowany i zbudowany w Denki.Kogyo-Japonia ELECTRONSHOWER
jednownękowy akcelerator w paśmie częstotliwości 175MHz, 0,9MeV,
lOkW

- Opracowany w Saclay-Francja, a produkowany przez IBA - Belgia
RHODOTRON, jednownękowy akcelerator z recyrkulacją w paśmie
częstotliwości HOMHz, 5-10MeV, 50-200kW.

W Instytucie Problemów Jądrowych od wielu lat prowadzone były prace teoretyczne i
eksperymentalne w dziedzinie systemów przyśpieszających na falach metrowych.
Poczynając od liniowego akceleratora protonów, którego struktura przyśpieszająca była
zaprojektowana na pasmo 200 MHz, opanowano procedury obliczeniowe i metrologię
rezonatorów wnękowych w paśmie 200-400MHz przydatnych do przyśpieszania
intensywnych wiązek elektronów.
Z tego wynika ukierunkowanie prac w obszarze akceleratorów technologicznych o
dużej mocy wiązki, na poszukiwanie rozwiązania w postaci kaskady rezonatorów
jedno wnękowych pracujących w paśmie fal metrowych.

Wybór częstości struktury przyśpieszającej
Jest on kompromisem między - wymiarami rezonatorów, mocą dla wzbudzania pola,
apertura dla transportu wiązki, objętością dla pompowania próżniowego, rozwiązaniami
układu chłodzenia, istniejącymi źródłami zasilania w.cz.
Dla dalszych rozważań przyjęto:
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f = 300MHz, X o = l m
Wstępnie określone wymiary rezonatora przyśpieszającego
Długość L - 0,4 m
Średnica D z e w - 0,6 m
Ilość modułów ( w systemie liniowym) - 5
Przyrost energii na 1 moduł - 2MeV
Impedancja robocza rezonatora modułowego - 11MQ.
Moc zasilania dla wzbudzenia pola - 0,4MW
Postulowana moc obciążenia wiązką na moduł - 0,6MW
Łączna szczytowa moc zasilania modułu - 1MW
Dla uzyskania mocy średniej w wiązce wyjściowej - 50kW
Moc średnia wiązki na moduł - lOkW
Współczynnik wypełnienia 10-103/0,6-106= 1,67- 10"2 " ~ 2%
Moc średnia nadajnika modułowego - 20kW

Wychodząc ze wstępnie określonych założeń wymiarowych dla f = 300MHz,
przeprowadzono optymalizację kształtów rezonatora przy użyciu kodu numerycznego
SUPERFISH [4]. Kod ten pozwala na obliczenie zarówno parametrów elektrycznych
rezonatora jak np. dobroć Q, impedancja równoległa, maksymalne pole na ściankach i
średnie pole przyśpieszające na osi jak i wielkość mocy cieplnych wydzielanych w
ściankach oraz ocenę tolerancji wymiarowych.
Przykład zoptymalizowanej geometrii wnęki rezonansowej podano na rys. 4

Opis systemu z łańcuchem rezonatorów
Na bazie modułowych rezonatorów przyśpieszających, dających krok przyrostu energii
ok. 2MeV, tworzy się system pozwalający na uzyskanie końcowej energii użytkowej
ok. lOMeV.
Możliwe są dwa warianty rozwiązania:

liniowa kaskada rezonatorów zasilanych z oddzielnych stopni mocy
generatorów w.cz.
dwa moduły połączone kaskadowo i zasilane podwyższoną mocą
szczytową dla uzyskania przyrostu energii na module ok. 2,5MeV, a
następnie recyrkulację wiązki przez system elektromagnesów i w ten
sposób osiągnięcie wyjściowej energii 10MeV.

Każdy z tych wariantów ma swoje zalety i wady. W wariancie drugim zmniejsza się
ilość stopni systemu zasilania w.cz., ale dochodzi zespół magnesów odchylających
wraz z ich zasilaniem oraz większa komora próżniowa.
Wybór wariantu dla realizacji zależy od dokładnej analizy ekonomicznej, jak również
oceny przydatności wybranej konfiguracji w konkretnej geometrii instalacji radiacyjnej.
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Rys. I Triodowa wyrzutnia elektronowa

1 - siatka
2 - elektroda formująca
3 - katoda
4 - izolatory elektrody siatkowej
5 - obudowa wyrzutni
6 - przepust próżniowy żarzenia
7 - przepust próżniowy siatki

Rys. 2 Linie pola elektrycznego we wnęce 2992 MHz
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ZASTOSOWANIE AKCELERATOROWEJ TECHNIKI W.CZ. W
AGROTECHNICE

Józef Sura PL0000418
Instytut Problemów Jądrowych im. Andrzeja Sołtana

05-400 Świerk

An application of radio-frequency in drying processes derived from accelerator
technology is being presented. Methods of problem solutions using modern
technologies is being discussed.

Technika w.cz. w zastosowaniu do celów gospodarczych ma długą, ponad
pięćdziesięcioletnią historię. Już w latach 20-tych, 30-tych podejmowano próby
zastosowań w.cz. w przemyśle spożywczym, drzewnym, chemicznym i innym.
Wielorakość zastosowań ciągle rośnie. W tym opracowaniu ograniczę się
wyłącznie do procesu suszenia produktów rolnych takich, jak: siano, drewno,
ziarno, produkty spożywcze i inne. Przy czym, proces suszenia jest rozumiany
bardziej ogólnie. Zawiera on w sobie m.in. niszczenie szkodników, grzybni,
starzenie drewna itp. Do każdego z powyższych zastosowań zostały opracowane
indywidualne sposoby - recepty przemysłowe wykorzystania w.cz.. Dotyczy to
wyboru częstotliwości, sposobu podłączenia pola elektromagnetycznego do
obciążenia - materiału osuszanego. Przy czym, podstawową, wykorzystywaną
składową pola elektromagnetycznego jest pole elektryczne. Często stosuje się
zespolone działanie w.cz. i próżni lub ogrzanego powietrza. Różnorodność
rozwiązań wiąże się z poszukiwaniem takich konfiguracji, które prowadzą do
najlepszego efektu ekonomicznego w danych warunkach lokalnych, np. dostępność
energii elektrycznej, ilość materiału do osuszenia.

Ogólnie biorąc, efektywność zastosowania w.cz. w agrotechnice została
wykazana już w pierwszych latach stosowania tej metody. Przytoczymy tu kilka
danych doświadczalnych za monografią [1] na przykładzie drewna. Czas
wysuszenia drewna brzozowego skraca się kila set razy w porównaniu z suszeniem
cieplnym. Ogólnie drewno zależnie od gatunku zostaje wysuszone w ciągu od 3 do
40 godzin zamiast 150 - 500 godzin. Wymaga to energii 150 - 450 kWh na 1 m3

drewna.
Z punktu widzenia w.cz. omawiane materiały - produkty rolne zachowują się

jak stratne dielektryki. Materiał jest grzany od wewnątrz, gdzie deponuje się
energia pola w.cz.. Powierzchnia materiału (np. komórki) ma temperaturę mniejszą
niż wnętrze. Dzięki procesowi termodyfuzji ciecz dyfunduje w stronę mniejszej
temperatury i znacznie przyśpiesza suszenie. Przy obróbce cieplnej rozkład
temperatur jest odwrotny i proces termodyfuzji spowalnia suszenie materiału.

Rozpatrzmy teraz główne zależności elektryczne w.cz. w obwodzie ze stratnym
dielektrykiem za monografią [2]. Załóżmy, że dielektryk został umieszczony
pomiędzy okładkami płaskiego kondensatora do których podłączono napięcie w.cz.
o amplitudzie Vo i częstotliwości f

V = Vo-ei£Dt; (D = 2rf (1)

gdzie oo jest częstotliwością kątową.
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Gdyby kondensator był doskonały, to popłynąłby prąd przesunięcia Io o
amplitudzie Io i z przesunięciem fazowym 90° względem przyłożonego napięcia V

c

Obecność stratnego dielektryka powoduje, że obok składowej ładowania I
występuje zgodna w fazie z napięciem składowa prądu strat Ii = G • V, gdzie G jest
przewodnością dielektryka. Wtedy wypadkowe natężenie prądu płynącego przez
kondensator wynosi

I = Ic + Ii = G-C + G)-V (3)

gdzie C jest pojemnością kondensatora w obecności dielektryka. Obwód z takim
dielektrykiem zachowuje się jak równoległe połączenie pojemności C i oporności
R = l/G. Stratność takiego obwodu przyjęto charakteryzować stosunkiem prądu
strat do prądu ładowania

tg5= I ] / IC=1/(DRC (4)

Powyższy, uproszczony model pochłaniania energii w stratnym dielektryku ogólnie
biorąc, nie odpowiada rzeczywistości.
Mechanizm deponowania energii w materiale biologicznym jest bardzo złożony.
Występuje tu przewodność omowa, spowodowana ruchem naładowanych
nośników, jak również efekty polaryzacyjne. Przemienne pole elektryczne w.cz.
powoduje zmianę kierunku polaryzacji, obrót polarnych molekuł. W dielektryku
pojawiają się dodatkowe prądy molekularne i wewnątrz molekuł. Te prądy
powodują pewne straty energii. Jednocześnie występuje tarcie polarnych molekuł
pomiędzy sobą powodując grzanie materiału. Są to tzw. straty dipolowe. Straty
dipolowe są silnie zależne od częstotliwości.
Wprowadzenie zespolonej przenikalności elektrycznej.

e = e' - j • e (5)

obejmuje wszystkie efekty dysypacji energii. Wówczas wyrażenie na wypadkowy
prąd I (3) możemy przepisać w postaci

I = jfflCV = j(O£/so Co-V = (jcne+ae) CO/SQ-V (6)

lub po wprowadzeniu zespolonej względnej przenikalności efektywnej

k = 8/so= k ' - j - k " (7)

I=jcoCokV (8)

gdzie:
Co - pojemność kondensatora bez dielektryka
so - stała dielektryczna próżni.

Stałe s" i k" są odpowiednio współczynnikiem stratności i względnym
współczynnikiem stratności. Tangens kąta stratności wyraża się następująco:
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tg8 = e"/e' = k"/k' • (9)

w kondensatorze płaskim pod wpływem napięcia V powstanie pole elektryczne
E = V/d ( d - odległość pomiędzy elektrodami) i popłynie prąd o gęstości (zgodnie
z (8))

J = QcQs'+(oe')E = £ dE/dt (io)

Średnia moc wydzielona w dielektryku w wyniku wszystkich efektów dysypacji na
jednostkę objętości wyniesie

p = a-Eo2/2 Watt/m3 (11)

o = ors" Siemens/m (12)

gdzie jest przewodnością dielektryczną, ujmującą wszystkie efekty prowadzące do
strat energii, a Eo = Vo/d.

Energia deponowana w dielektryku zgodnie z równaniem (11) zostaje tracona
na:

1 - grzanie materiału
2 - ciepło parowania (głównie wody)
3 - ciepło tracone do otoczenia.

Pierwszy efekt - grzanie materiału jest wykorzystywany do niszczenia szkodników
lub ich zalążków: na przykład trawę dla uzyskania siana należy podgrzać do
temperatury powyżej 60° dla zniszczenia jajek much i zarodników pleśni.
Drugi, pożądany efekt - efekt parowania zużywa największą część deponowanej
energii.
Trzeci - niepożądany efekt wymaga maksymalnie możliwej szybkości procesu
suszenia dla zminimalizowania strat energii. Ze wzoru(ll) wynika, że warto
wzbudzać duże natężenie pola elektrycznego w objętości materiału ze względu na
kwadratową zależność od tego pola. Górną granicę pola elektrycznego stanowi
wartość przebiciowa, która dla suchego powietrza wynosi Ebd = 30 kV/cm. Gdyby
dla tej wartości przebiciowej ocenić górną granicę deponowanej energii, to
otrzymalibyśmy np. dla wody destylowanej 900 MW/m3 (o = 0.2m S/m).
Jest to cyfra znacznie przekraczająca możliwości praktycznych źródeł energii w.cz.
zwłaszcza, że przewodność a każdej innej wody jest znacznie wyższa. Dla
przykładu przytoczę parametry elektryczne wody „z pola" [3].
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Rys. 1. Względna przenikalność elektryczna wody „z pola" w funkcji
częstotliwości. W lewej części rysunku pokazano względną stałą dielektryczną k'
(na rysunku oznaczoną kp). Na osi k' zaznaczono markerem standardową wartość
stałej dielektrycznej wody destylowanej.
Na osi częstotliwości zaznaczono dwie z częstotliwości przemysłowych 6.78 MHz i
13.56 MHz.
W prawej części rysunku przedstawiono względny współczynnik stratności k" (na
rysunku oznaczony jako kpp).

Widzimy, że względna stała dielektryczna k' słabo zależy od częstotliwości w
zakresie 1-15 MHz i jest nieco niższa od wartości standardowej. Względny
współczynnik stratności k" maleje ze wzrostem częstotliwości.
Wynikowa przewodność wody „z pola" a lekko rośnie ze wzrostem częstotliwości
począwszy od ok. 30 mS/m. Tę funkcję pokazano na rys. 2.

10"

Rys.2. Przewodność dielektryczna wody „z pola" w funkcji częstotliwości.
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W procesie suszenia często stosuje się metody zespolone, głównie do usuwania
pary wodnej. Jedną z nich jest naidmuch ogrzanego powietrza równolegle z w.cz.
lub w sposób przemienny. Jednakże jest to metoda energochłonna. Skuteczniejszą
metodą okazuje się zastosowanie próżni. Odpompowanie komory z materiałem
osuszanym do próżni rzędu kilkudziesięciu mili-Torrów szybko usuwa parę wodną
wydzielaną pod wpływem w.cz.. Ta metoda utwierdza się coraz bardziej dzięki
coraz powszechniejszym pompom próżniowym w których para wodna nie „widzi"
oleju w mechanizmach pompy.

W każdej z zespolonych metod górne napięcie przebiciowe Ebd jest wyższe od
osiągalnego przy użyciu wzmacniaczy w.cz. o mocy rzędu 100 kW i pracujących
na ekonomicznie uzasadnione obciążenie, np. w przypadku siana kilkanaście ton
jednorazowego ładunku. Dlatego też oprócz oczywistego schematu zasilania
komory z jednym wejściem (rys.3a) stosuje się również schemat z podwójnym
wejściem (rys.3b).

M TL

« . «! VII 0

1 W 1

D 3a

M
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TL

£*/ 2 ^
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TL

D

IF
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Rys.3. W części 3a przedstawiono schemat zasilania w.cz. komory z jednym
wejściem. M - układ dopasowania, W - wzmacniacz w.cz. D - driver, TL - linia
transmisyjna, Z - obciążenie (siano). Nie zaznaczono układów diagnostyki i



sprzężenia zwrotnego. 3b - układ z podwójnym wejściem pracujący w przeciw
fazie.

W komorze z jednym wejściem i z jednym wzmacniaczem problem
wprowadzenia mocy w.cz. do obciążenia sprowadza się do trzech faz. Po załadunku
materiału układ sterujący wzmacniaczem musi określić efektywną impedancję
obciążenia. Następnie układem dopasowującym - M sprowadza impedancję
wejściową do charakterystycznej impedancji linii transmisyjnej (z reguły 5GH) i
podtrzymuje to dopasowanie w trakcie suszenia. Ostatnią fazą jest rozpoznanie
przez układ sterujący wartość wilgotności pożądanej (np. w przypadku siana 12%)
i wyłączenie układu.

W komorze z podwójnym wejściem (rys.3b) pole elektryczne jest wzbudzone
dwoma wzmacniaczami pracującymi w przeciw fazie. Ten układ musi spełnić
dodatkowy warunek w porównaniu z poprzednim, a mianowicie podtrzymywać
przeciw fazę w całym procesie zmiany impedancji w miarę schnięcia materiału.
Ten problem jest mniej ostry jeśli stosuje się wzmacniacze lampowe, które są
oporne na falę odbitą. Jednakże intensywnie są rozwijane półprzewodnikowe
wzmacniacze w.cz. wielkiej mocy (rzędu 100 kW), a te nie tolerują znacznej fali
odbitej w trakcie poszukiwania dopasowania. Tym niemniej, instalacje modelowe
są budowane i zapewne będą rozpowszechnione.
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Summary
Irradiation of food with doses up to 10 kGy of gamma, X-rays or electron beam is a

relatively new technology improving hygienic quality of food, diminishing morbidity due
to food pathogens and reducing loses during food storage. Application of this technology
increases constantly in the world; more and more irradiated food appears on the market
in various countries. In Europe it is agreed notion that detection of irradiation of foods
should be obligatory procedure included into administrative control system of foodstuffs.
For this purpose the reliable methods are needed by which detection of irradiation fact
will be possible. Such methods are not easy to be worked out because irradiation induces
changes which are to small to be detected by methods commonly applied for food
control.

Working out the methods suitable for identification of irradiated food has been carried
out in many countries in the world and during the last decade within several local and/or
international programmes including the intercomparison of results obtained in different
laboratories. In our Institute such investigations began already in the 80-ties using EPR
spectrometry and meimoluminescence measurements. Application of these methods were
approved in 1996 as European Community Standards. Other methods are still under
investigation. They include the analyses of DNA damage in irradiated foodstuffs of
animal or plant origin and measurements of germination effectiveness of irradiated grains
and fruits.

In this communication we present some results obtained upon application of
forementioned methods to detection of different kinds of food irradiated with gamma
rays or electron beam.

1. Wstęp
Metoda utrwalania i pasteryzacji żywności przy pomocy promieniowania

jonizującego (promieniowanie gamma 60Co oraz przyspieszone elektrony o energii do 10
MeV) jest od 1983 roku uznana jako metoda całkowicie bezpieczna dla zdrowia ludzi i
zwierząt [1], a z uwagi na jej silne działanie bakteriobójcze szczególnie polecana przez
WHO (Światowa Organizacja Zdrowia) jako skuteczny sposób zwalczania
niebezpiecznych chorób przenoszonych przez bakterie zawarte w żywności (salmonella,
campylobacter, escherichia coli) [2].
Pomimo promowania metody radiacyjnej przez WHO i FAO (Światowa Organizacja ds.
Żywności i Rolnictwa) jako pewnego, skutecznego i bezpiecznego sposobu utrwalania
żywności, dotychczas tylko 45 krajów dopuszcza do obrotu na ich terenie
napromieniowaną żywność, podczas gdy zaledwie w 24 krajach żywność jest poddawana
przemysłowej obróbce radiacyjnej. Między innymi dlatego, respektując ustalenia i
decyzje rządów w tej sprawie, na Międzynarodowej Konferencji z udziałem
reprezentantów ponad 100 państw, poświęconej w całości problematyce
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napromieniowania żywności [3], wyrażono w końcowym dokumencie opinię, że
jakkolwiek wykrywanie zmian w napromieniowanej żywności jest trudne, byłoby
celowe opracowanie metod identyfikowania takiej żywności, aby wzmocnić system
kontroli administracyjnej napromieniowanej żywności oraz zwiększyć zaufanie
konsumentów do tej kontroli".

Wykrywanie napromieniowania w żywności istotnie nie jest łatwe, a wszystkie
dotychczas stosowane metody kontroli jakości żywności stają się w tym przypadku
bezużyteczne. Dzieje się tak dlatego, że zakres zmian fizycznych i chemicznych
zachodzących pod wpływem napromieniowania w żywności jest znikomy. Jak wykazały
wieloletnie badania, przy stosowaniu dawki promieniowania 1 kGy, na każde 10
milionów cząsteczek w produkcie powstaje nie więcej niż 6 nowych cząsteczek, przy
czym są to w większości takie same cząsteczki, jakie występują w żywności
nienapromieniowanej lub jakie powstają np. podczas gotowania, smażenia itp.
Poddawano badaniom głównie te składniki żywności, w których można było oczekiwać
występowania specyficznych produktów cząsteczkowych oraz takie, w których mogą
występować subtelne zmiany struktury cząsteczkowej, prowadzące do powstawania
stabilnych defektów sieci krystalicznej, bądź trwałych produktów o charakterze
rodnikowym. Tego rodzaju zmiany mogą występować tylko w stałych, a w żadnym
przypadku w ciekłych składnikach żywności, gdzie czas życia rodników nie przekracza
10'6 sekundy.

Wśród metod stosowanych do wykrywania napromieniowania żywności szczególnie
dobre wyniki uzyskano stosując metody analizy, a w szczególności metodę spektrometrii
elektronowego rezonansu paramagnetycznego (EPR) oraz metodę pomiaru
termoluminescencji (TL).

W Instytucie już w latach 80-tych zapoczątkowano badania możliwości detekcji
napromieniowania żywności metodami EPR, a następnie i TL. Mamy duże osiągnięcia w
rozwijaniu i wdrażaniu obu tych metod w praktyce. Ponadto zakres prac w tej dziedzinie
został poszerzony o badania uszkodzeń DNA w żywności pochodzenia roślinnego i
zwierzęcego (metoda kometkowa) oraz o statystyczne badanie zdolności kiełkowania
nasion zawartych w napromieniowanych produktach roślinnych.
W referacie przedstawiono wyniki prac uzyskanych w tym zakresie w Instytucie.

2. Metoda spektrometrii elektronowego rezonansu paramagnetycznego (EPR)
Wykrywanie napromieniowania żywności metodą spektrometrii elektronowego

rezonansu paramagnetycznego (EPR, ESR) jest wówczas możliwe, gdy w jakiejś części
badanego produktu występują w niewielkich nawet ilościach indywidua paramagnetyczne
tj. wolne rodniki, jono-rodniki lub centra paramagnetyczne sieci krystalicznej, które są
trwałe w skali miesięcy lub lat. Jak okazało się w toku wieloletnich badań, tego rodzaju
indywidua charakteryzujące się obecnością niesparowanych elektronów wykrywanych
metodą spektrometrii EPR, występują w wielu stałych składnikach produktów
żywnościowych, takich jak np. kości, pestki, łupiny, suszone owoce, grzyby, przyprawy.
Zawartość rodników i centrów paramagnetycznych w napromieniowanych produktach
żywnościowych jest bardzo mała, rzędu 10"8 mola w wyizolowanej do badań próbce,
jednak wysoka czułość metody EPR (ok.10"12 mola w próbce) oraz jej odtwarzalność
pozwalają z powodzeniem wykorzystywać tę metodę w praktyce [4,5].

Metoda EPR rejestruje także obecność jonów paramagnetycznych metali, takich jak
mangan, żelazo i miedź, które występują w wielu rodzajach żywności. Promieniowanie
nie wpływa jednak na zmianę struktury tych jonów, w związku z czym odpowiadające
im sygnały EPR, rejestrowane zresztą w innym obszarze widm również nie zmieniają się.
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Istotną rzeczą jest, aby badane próbki były suche, ponieważ promieniowanie
mikrofalowe pasma X jest silnie pochłaniane w wodzie, co uniemożliwia pomiar.
Do celów identyfikacyjnych nie wystarczy obserwacja jakiegokolwiek sygnału EPRpo
napromieniowaniu; musi to być sygnał specyficzny o strukturze i intensywności różnej
od sygnału natywnego (sygnał EPR występujący w niektórych rodzajach
nienapromieniowanej żywności) i musi wykazywać zależność intensywności sygnału od
dawki promieniowania. Z uwagi na obecność sygnałów natywnych jest rzeczą konieczną
przy opracowaniu metody identyfikacji EPR zarejestrowanie i przeanalizowanie sygnału
próbki nienapromieniowanej.

Spektroskopia EPR jest metodą nie niszczącą, w związku z czym można mierzyć te
same próbki wielokrotnie.
A. W IChTJ opracowano metody identyfikacji napromieniowania [6,7,8,9] w:

- kościach zwierzęcych (wołowina, wieprzowina) i drobiowych (kurczaki, kaczki,
gęsi, indyki) oraz mięsa zawierającego fragmenty kostne;

- ościach i łuskach ryb słodko wodnych i morskich;
- w skorupach i fragmentach skorupy jaj drobiu.

Identyfikacja napromieniowania w trzech powyższych przypadkach oparta jest na
stwierdzeniu obecności w badanych próbkach charakterystycznego asymetrycznego
singletu o parametrach: gj. = 2,002, gu = 1,997, Ahpp = 0,85 mT.
B. Identyfikacja żywności zawierającej celulozę oparta jest na obserwacji w
napromieniowanych próbkach symetrycznego trypletu, którego środek leży przy gc =
2,005 - 2,006, a w odległości pomiędzy zewnętrznymi pikami wynosi 6,0 mT.
Dowodem napromieniowania jest występowanie wymienionych zewnętrznych pików
sygnału EPR, które nigdy nie występują w próbkach nienapromieniowanych. W
próbkach nienapromieniowanych natomiast występuje silny singlet o go ok. 2,004 -
2,005, taki sam jak w centrum sygnału próbki napromieniowanej. Dlatego w tym
przypadku identyfikacja wymaga bezwzględnie zbadania, czy rzeczywiście w sygnale
EPR występują charakterystyczne piki zewnętrzne. Tą metodą identyfikujemy
napromieniowanie niektórych przypraw, orzechów (łuski), truskawek.
C. Identyfikacja żywności zawierającej krystaliczne cukry. W tym przypadku obserwuje
się w napromieniowanych próbkach złożony, bardzo charakterystyczny sygnał EPR, w
którym można zidentyfikować obecność rodników sacharozy i fruktozy. Metoda nadaje
się do identyfikacji napromieniowania suszonych daktyli, rodzynek, fig, winogron.
Sygnał składa się z kilku wyraźnie wyodrębnionych pików, a jego środek znajduje się
przy go = 2,004. Sygnał natywny w próbkach tych produktów jest słabym singletem z
go = 2,007, w związku z czym identyfikacja napromieniowania nie stwarza problemów.
D. Opracowaliśmy oryginalną metodę identyfikacji napromieniania w suszonych
grzybach na podstawie analizy wieloskładnikowego sygnału EPR, dającego się
obserwować w próbkach napromieniowanych po zaniku silnego sygnału centralnego,
który występuje w tym samym miejscu co sygnał natywny w próbkach
nienapromieniowanych.
E. Opracowano rutynowe metody identyfikacji napromieniowania w żywności
zawierającej kości oraz celulozę, które są zgodne z normami europejskimi EN 1786 i EN
1788, wprowadzonymi jako oficjalne dokumenty Wspólnoty Europejskiej w roku 1996.

3. Metoda termoluminescencji (TL)
Istota metody polega na rejestracji intensywności emisji światła podczas ogrzewania

próbki. Fotony emitowane są przy przechodzeniu elektronów ze stanu wzbudzonego do
podstawowego. Elektrony dzięki dostarczeniu energii cieplnej są uwalniane z pułapek w
sieci krystalicznej, w których zostały uwięzione podczas napromieniowania produktu.
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Źródłem TL w produktach spożywczych są głównie minerały występujące w nich w
postaci zanieczyszczeń. Pomiar termołuminescencji przeprowadza się dla części
mineralnej w ilości powyżej 0,1 mg wydzielonej z kilku lub kilkudziesięciogramowej
próbki produktu. Zjawisko TL występuje także w próbkach nienapromieniowanych i
wynika ono z faktu, że składniki mineralne poddawane są działaniu naturalnego
promieniowania jonizującego. Intensywność TL naturalnej jest zróżnicowana i zależna
od wielu czynników. Tym nie mniej, jest ona mniejsza od tej ,która jest wynikiem
napromieniowania. Wyeliminowanie TL naturalnej przy ocenie czy produkt był
napromieniowany uzyskuje się poddając analizowaną próbkę minerałów
napromieniowaniu dawką normalizacyjną promieniowania gamma (naogół lkGy) i
ponownemu zmierzeniu TL. Stosunek intensywności TL w określonym zakresie
temperatury z pierwszego pomiaru (GŁOWI) do intensywności uzyskanej w drugim
pomiarze (GLOW2) jest wartością (TL glow ratio), która wskazuje czy badany produkt
był napromieniowany. Dla produktów nienapromieniowanych wartość ta jest niższa od
0,1 zaś dla produktów napromieniowanych iloraz ten jest wyższy od 0,5 co pozwala
jednoznacznie ocenić czy analizowana próbka była napromieniowana.

Tego rodzaju postępowanie wraz z warunkami izolacji minerałów i przeprowadzenia
pomiarów TL zostało znormalizowane i wchodzi do zbioru norm Unii Europejskiej
badania żywności. (EN 1788 Foodstuffs - Detection of irradiated food from which
silicate minerals can be isolated - Method by thermoluminescence).

Wcześniejsze badania TL produktów żywnościowych prowadzono posługując się
próbkami pełnymi, produktów wysuszonych i rozdrobnionych, głównie przypraw i ziół.
Uzyskane wyniki pozwalały również ocenić czy analizowany produkt był
napromieniowany czy nie. Jednakże niepewność oceny tą drogą była wyższa, bowiem
zawartość minerałów w kilkumiligramowej pełnej próbce mogła być niewystarczająca a
absorbcja fotonów w masie organicznej zmniejszała intensywność TL. Izolacja
minerałów oraz wprowadzenie normalizacji wyników polepszyło wiarygodność metody
do 99,9%.

Zakres temperatury, w którym dokonuje się obliczeń intensywności TL izolowanych
minerałów ustala się indywidualnie dla każdego używanego aparatu do pomiarów
termołuminescencji w oparciu o krzywą świecenia LiF (dozymetr TLD100).
W tabeli 1 zestawiono wartości ilorazu intensywności TL (GLOW1/GLOW2) w
wybranym zakresie temperatury dla kilku wybranych przypraw i ziół badanych przez nas

Tabela 1. Analiza termoluminescencyjna minerałów wydzielonych z ziół i przypraw 3
miesiące po napromienieniu dawką 5 kGy promieniowania gamma 60Co.

L.p.
1
2
->
4
5
6
7

Produkt
Majeranek j
Tymianek
Bazy ha
Oregano
Papryka
Pieprz czarnv
Imbir

Wartość GLOW1/GLOW2 w zakresie temp.l89-246°C
nienapromieniowane
0,003
0,007
0,018
0,034
0,010
0,020
0.031

napromieniowane
2,870
4,492
2,041
1,628
1,490
3.374
1.003

Przykładowe krzywe świecenia próbek minerałów wyizolowanych z
napromieniowanego i nienapromieniowanego majeranku przedstawiono na rys 1.
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Rys. 1. Krzywe świecenia minerałów wyizolowanych z próbek majeranku.

Identyfikacja napromieniowania próbek metodą termoluminescencji w oparciu o kryteria
zawarte w normie EN 1788 we wszystkich przypadkach była prawidłowa. W naszym
laboratorium zostały wykonane wcześniej szerokie badania termoluminescencji ziół i
przypraw napromieniowanych promieniowaniem gamma i elektronami z liniowego
akceleratora elektronów. Wyniki tych badań przedstawiono w Nukleonice [10 ].

4. Badanie uszkodzeń DNA (metoda kometkowa)
Cząsteczka DNA wykazuje szczególną wrażliwość na promieniowanie jonizujące.

Manifestuje się to w napromieniowanej żywności inaktywacją mikroorganizmów,
zabijaniem insektów, hamowaniem odrośli oraz opóźnianiem dojrzewania.
Ponieważ wiele produktów żywnościowych zawiera DNA zmiany wywołane
promieniowaniem mogą być wykorzystane do metod detekcji napromieniowania
żywności.
Pomimo, że znanych jest wiele metod badania uszkodzeń DNA istniały poważne
trudności ich zastosowania do identyfikacji napromieniowania żywności. Jedną z czułych
metod do badania fragmentacji DNA - zwaną metodą kometkowa zaproponowali Ostling
i Johanson [11], zaś Cerda i inni zastosowali tę metodę do badania identyfikacji
napromieniowania żywności pochodzenia roślinnego i zwierzęcego [12 ].
Badanie metodą kometkowa prowadzi się następująco; zawiesinę izolowanych jąder
komórkowych łączy się z 1% roztworem agarozy w PBS (Agaroza typ VII Low Gelling
Temp). 95 ul otrzymanej mieszaniny nanosi się na mikroskopowe szkiełko podstawowe
pokryte 0,5% roztworem wodnym agarozy. Przeprowadza się Lizę jąder w 2,5 %
roztworze SDS w buforze 0,5x TBE przez około 10 minut dla próbek pochodzenia
zwierzęcego, lub znacznie dłużej dla produktów roślinnych. Następnie preparaty
poddaje się elektroforezie w wybranych warunkach: napięcie 1,5- 2,0 V/cm w ciągu 2
minut. Metoda kometkowa w zastosowaniu do napromieniowanej żywności jest w
trakcie doskonalenia. Warunki badania próbek pochodzenia roślinnego wymagają
indywidualnych ustaleń warunków lizy i elektroforezy. Po elektroforezie preparaty są
płukane w wodzie przez około 15 minut a następnie DNA barwi się barwnikiem
fluorescencyjnym lub srebrem i analizuje kometki .W napromieniowanych próbkach
DNA ma wygląd kometek składających się z głowy i ogona, który w miarę wzrostu
dawki może zawierać coraz więcej DNA lub odrywać się od głowy. W LINŹ metoda
kometkowa została zastosowana do badania przede wszystkim produktów pochodzenia
zwierzęcego (mięso wieprzowe, wołowe, drób).
W naszych badaniach kometki analizowano w mikroskopie fluorescencyjnym
(stosowano barwnik fluorescencyjny DAPI) przy zastosowaniu programu Comet 3

94



zainstalowanego w komputerze współpracującym z mikroskopem Nikon typ Optiphot 2,
lub w mikroskopie świetlnym dla próbek zabarwionych srebrem.
Fragmentacja DNA nie jest specyficzna dla promieniowania. Występuje ona także w
wyniku działania powtarzanego zamrażania i odmrażania mięsa lub przechowywania w
nieodpowiednich warunkach (fragmentacja DNA przez enzymy).
Badaliśmy wpływ przechowywania mięsa wolowego i wieprzowego w 4°C w ciągu kilku
dni na wygląd kometek DNA. Występujące w mięsie kometki podzielono na 4 klasy,
które pokazano na rys 2.

Rys. 2. Klasy kometek DNA otrzymanych z mięsa wołowego, wieprzowego i drobiu.

W mięsie świeżym przechowywanym w 4°C występują kometki klasy I, II, III i IV.
W mięsie napromieniowanym przechowywanym w 4°C nie występują kometki klasy I
gdy liżę przeprowadza się w 2,5% SDS
Ocena wyników:
• Gdy w badanej próbce stwierdza się kometki klasy I, II, DI i IV istnieją podstawy do
stwierdzenia, że badana próbka nie była napromieniowana.
• Brak w badanej próbce kometek klasy I oraz występowanie kometek klasy n, El i IV
świadczy, że badana próbka była napromieniowana.
Wykonana ocena napromieniowania (stosowano dawki 1,5 i 3,0 kGy promieniowania
gamma) mięsa wołowego i wieprzowego testem kometkowym po 3-ech i 4-ech
miesiącach przechowywania w stanie zamrożenia (~21°C) była zgodna z rzeczywistością.

5. Badanie uszkodzeń DNA (ocena zdolności kiełkowania).
Zdolność kiełkowania nasion zbóż i owoców ulega zmniejszeniu po ich

napromieniowaniu wskutek uszkodzenia DNA zarodków. Jako kryterium w ocenie
napromieniowania przyjmuje się długość kiełków i korzeni w porównywalnych okresach
i warunkach inkubacji nasion, które są wyraźnie zmniejszone w stosunku do materiału
nienapromieniowanego.

Zjawisko to występuje przy użyciu dawek stosunkowo niskich, które zastosowane do
napromieniowania ziarna zbóż zapobiegają stratom podczas przechowywania i
magazynowania powodowanych szkodnikami, które giną po napromieniowaniu.
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Zmienność biologiczna poszczególnych ziaren a także odmian i gatunków zbóż, każe
opierać ocenę na wynikach większej liczby ziaren uwiarygodnionych, obliczeniami
statystycznymi. W nas2ych badaniach przedstawionych obszernie w publikacji
sprawdziliśmy zdolność kiełkowania czterech zbóż poddanych napromieniowaniu
dawkami od 100 do 2000 kGy promieniowania gamma i inkubowanych w temperaturze
22 ± 1°C [13 ]. Na podstawie obliczeń statystycznych i znamienności różnicy ustaliliśmy,
że w przypadku badanych przez nas odmian pszenicy, żyta i jęczmienia długość
korzonka po 5-ciu dniach inkubacji wynosząca od 10 do 30 mm wskazuje, że ziarna tych
zbóż były napromieniowane dawką powyżej 300 Gy. Dla kukurydzy wskaźnikiem tym
była długość korzonka mieszcząca się w granicach 35-60 mm. Zahamowanie wzrostu
korzeni ziaren pszenicy i ryżu poddanych napromieniowaniu było przedmiotem badań
autorów japońskich, którzy uzyskali zbliżone wyniki [14 ].
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Abstract

Long term observations of the CO2 concentration and its isotopic composition in
lower atmosphere shows remarkable increase of the anthropogenic component in the global
scale. Time series of the isotopic measurements at different sampling points enables
identification of the sources and estimation of their strength. Multiyear observations of the
carbon isotopes in atmospheric CO2 at the Kraków sampling point shows locally high
contribution of the fossil CO2. Smaller decrease of the 514C with broad minimum followed
by tendency to increase noticed in the recent years is interpreted as: i) generally decreased
consumption of coal ; ii) replacing coal by natural gas, especially in the Kraków
agglomeration. This is supported by further decrease of the 513C anticorrelated with the
814C. Estimated change in- the local source of anthropogenic CO2 points to 60 %
contribution of natural gas in total CO2 discharges in the Kraków region.

First isotopic results from the Kasprowy Wierch (Tatra Mountains) station which are
very close to the values measured at Schauinsland one can accept as the reference level for
this part of the continental Europe.

Antropogeniczne zmiany w składzie dolnych warstw atmosfery prowadzące do is-
totnego wzrostu koncentracji tzw. gazów cieplarnianych przyspieszyły badania nad zespo-
łem procesów m. in. związanych z krążeniem CO2 w obszarze atmosfery, bisfery i oceanu.
Podstawą do głębszego zrozumienia zachodzących przemian zrówno o znaczeniu wielko-
skalowym jak 1 lokalnym stały się pomiary koncentracji CO2, oraz składu izotopowego wę-
gla i tlenu wchodzących w skład cząsteczki tego gazu [ 1, 2, 3 ].

Izotopwa identyfikacja źródeł antropogenicznego CO2 oraz oszacowanie ich udziału
w całkowitej emisji na obszarze aglomeracji krakowskej i przyległych tarenach w ostatniej
dekadzie została przeprowadzona w oprciu o wieloletnie pomiary 5 1 J C i 5 !4C w atmos-
ferycznym CO2.

Zorganizowana w ostatnich latach stacja pomiarowa w Tatrach na Kasprowym
Wierchu będąca poza bezpośrednim wpływem czynników antropogenicznych i bigenicz-
nych może być uważana za punkt referencyjny dla obszaru Polski południowej i tej części
kontynentu europejskiego.
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Metodyka pomiarowa

Zastosowana technika pobierania próbek wykorzystuje sorpcję na sicie molekular-
nym w systemie ciągłego przepływu w cyklach około dwutygodniowych, a odzyskany me-
todą termiczną CO2 stanowi podstawę do pomiaru spektrometrycznego. trwałych izotopów,
oraz po konwersji do benzenu mierzona jest aktywność radiowęgla techniką ciekłych scyn-
tylatorów [ 5 ]. Wyniki analiz izotopowych podawane są zgodnie z ogólnie przyjętą notacją
jako 513C [ 6 ] i 514C [ 8 ] odpowiednio względem standardu VPDB [ 7 ] i NBS Oxalic
Acid.

Stanowisko reprezentujące teren o silnej antropopresji związanej z typową aglome-
racją miejską zlokalizowane zostało w zachodniej cząści Krakowa (50°3'N, 19°3'E) na
terenie AGH, w pobliżu terenów sportowych i Parku Jordana.

Jako referencyjne przyjęto wyniki z niemieckiej stacji pomiarowej Shauinsland [ 4 ]
(48° N, 8° E ), 1205 m n.p.m. zlokalizowanej na zachodnim obrzeżu południowego
Schwarzwaldu, na szczycie odosobnionego wzniesienia, około 1000 m nad doliną Renu i
miastem Freiburg, poza strefą inwersji oraz prądów konwekcyjnych z obszarów dolinnych.
Dane izotopowe z tej stacji są rekomendowane jako reprezentujące sygnał nie zaburzony
antropogenicznie.

Utworzona w ostatnich latach stacja pomiarowa na Kasprowym Wierchu (19°58'E,
49°14'N), 1986 m n.p.m., w punkcie o małym poziomie zanieczszczeń z racji swej
lokalizacji umożliwiła m. in. pomiary składu izotopowego węgla. Wstępnie porównane
wyniki 8 l3C ze stanowisk uznanymch jako referencyjne w skali światowej i Kasprowego
Wierchu wykazały bardzo zbliżone wartości, co potwierdziło przydatność tego ostniego
jako punktu odniesienia przynajmniej w skali regionalnej.

Zmienność składu izotopwego, wydzielenie składowej antropogenicznej

W całym okresie obserwacji (1983-1996) parametry izotopowe (613C, 814C) wyka-
zyją generalnie trend obniżający z charakterystycznymi fluktuacjami sezonowymi (rys. 1),
podczas gdy atmosferyczna koncentracja CO2, określona ze stosunkowo dużym błędem
pojedynczego pomiaru po wyeliminowaniu sezonowości posiada tendencje wzrostową.
Liniowo aproksymowany wzrost koncentracji wynosi za lata 1990/96 około 1.4 ppmv/rok
osiągając średnią wartość za te lata ok. 373 ppmv przy maksymalnej średniorocznej ok. 376
ppmv w 1991. Przykładowo średnia za rok 1992 podana dla Garmisch (Alpy, Niemcy)
wynosiła ok. 355 ppmv przy stałym, prawie liniowym trendzie wzrostowym od 1978 roku
wynoszącym 1.7 ppmv/rok [ 9 ].

W ostatniej dekadzie średnie wartości stężeń obydwu izotopów węgla (13C, 14C) są
wyraźnie niższe od referncyjnego Schauinsland, wskazując na istotny udział CO2 ze spalania
paliw kopalnych. Znajomość parametrów izotopowych oraz przyjęcie wartości odniesienia,
reprezentujących stan antropogenicznie niezaburzony pozwala przy zastosowaniu prostego
modelu na oszacowanie wielkości źródła, a także jego identyfikację.

Użyty model opiera się prostym mieszaniu CO2 o odmiennym składzie izotopowym
węgla wynkającym z różnego źródła pochodzenia. Skład atmosferycznego CO2 można
przedstawić jako mieszaninę 3-ch komponent: 1) fosylnej (antropogenicznej), generowanej
podczas spalania paliw kopalnych; 2) biogenicznej, która przedstawia sobą strumień po-
między atmosferą, a biosferą płynący w obu kierunkach; 3) pierwotnej (tła) reprezentują-
cego sobą sygnał niezaburzony czynnikami antropogenicznymi ani biogenicznymi. Każda
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z tych komponent posiada właściwy sobie skład izotopowy, który z reguły jest funkcją
czasu w szczególności związaną z sezonowością.
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Rys. 1. Zmienność czasowa składu izotopowego węgla w atmosferycznym CO2 w Krako-
wie i punktach referencyjnych: Schauinsland [ 4 ] i Kasprowy Wierch.

Bilans masy i składu izotopowego można zapisać:

C = C- + Cb + Ca

C5' 3C = C f 5
1 3 C r + Cb 5

1 3 C b + Ca 8
l 3 C a

(1000+51 4C) C = (1000-o'4Cf) C,-+ (lOOO+S14Ch) Cb - (1000+51 4Ca) Ca

(1)

(3)
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C- atmosferyczna koncentracja CO2; 5- skład izotopowy według standardowej notacji
wyrażony w %o; b, a - odnosi się odpowiednio do składowej fosylnej, biogenicznej

i pierwotnej.

Składowa fosylna wyznaczona w oparciu o równanie ( 3 ) jest obliczana zakładając,
że 514Cb = 514Ca tzn. ze względu na l 4C zachodzi mieszanie dwuskładnikowe. Koncentra-
cję całkowitą CO2 użytą do obliczeń przyjęto zmierzoną dla Krakowa. Wyniki średniowane
w przedziałach rocznych lub miesięcznych pokazuje rys. 2.

Dyskusja wyników

Średnia miesięczna wartość Cf uzyskana za okres 1983-1994 wykazuje charakte-
rystyczne sezonowe fluktuacje pomiędzy ok. 10 i 28 ppmv, które można uaważać jako
miarę zmienności głównie lokalnych zrzutów do atmosfery antropogenicznego CO2.
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Rys. 2. Składowa fosylna w ( Cf) poszczególnych miesiącach średniowana za lata 1982-
1995. W górnej części rysunku średnioroczne wartości składowej fosylnej oraz
zużycie krajowe węgla [ 10 ].

Ineteresujący przebieg (rys. 2) wykazuje średnioroczna wartość Cf gdzie po lokal-
nym maksimum w latach 1990 i 1991 następuje systematyczny, znaczny spadek od wartości
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27.5 ppmv do ok. 11.5 ppmv w 1994. Zważywszy, że dominujący wpływ pochodzi z lp-
kalnych i regionalnych źródeł, można zauważyć zmniejszenie zużycia paliw kopalnych,
głównie węgla kamiennego związane z restrukturyzacją przemysłu i systemu ogrzewania w
Krakowie i regionie. Średnie zużycie węgla kamiennego w Polsce [ 10 ] w poszczególnych
latach (rys. 2) dobrze koreluje się z obserwowanym spadkiem wartości Cf.

Bilans izotopowy dla 13C pozornie nie potwierdza tej tendencji, gdyż stale, również
w latach 1990 - 1994 następuje prawie liniowy spadek wartości 513C z pogłębiającym się
trendem w latach późniejszych (rys.l). Taki przebieg czsowy koncentracji izotopu UC jest
spowodowany coraz większym udziałem składowej o niskiej wartości 513C. Wskazuje to
jednoznacznie na gaz ziemny, którego udział w bilansie energetycznym regionu
krakowskiego istotnie wzrasta. Gaz ziemny dostarczany dla celów komunalnych i przemy-
słowych głównie od dostawców z byłego ZSRR posiada 513C= -54.4 %o [ 11 ] co przy
spalaniu większych ilości bardzo silnie wpływa na ostateczny skład izpotopowy CO2 atmos-
ferycznego. Szacunkowe obliczenia wskazują, że udział CO2 pochodzącego z gazu ziem-
nego sięga w 1996 roku ponad 50% w całkowitej ilości antropogenicznego CO2. Podobna
wartość, rzędu 50 % została wyliczona również w oparciu o pomiary izotopowe dla stacji
pomiarowej znajdującej się na terenie Holandii [ 12 ], wyrażając typowy udział dla silnie
zurbanizowanych i uprzemysłowionych terenów Europy zachodniej.
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Abstract
The near-shore zone is the most interesting sea region for coastal engineering. In this
region the most effective changes in coastal morphodynamic takes place due to
intensive sediment transport generated by waves and currents. The subject of the work
was the study of bedload movement for the multibar conditions. The general aim was
determination of longshore sediment transport rate. The field study was carried out in a
multibar (4-5 bars) coastal zone 700 m long and about 1000 m wide at Coastal
Laboratory near Lubiatowo (southern coast of Baltic sea). Sediment transport in this
region was the object of intensive and complex field studies by the use of radiotracer
method. As a radiotracer was used !92Ir, which was as a component of specially
prepared glass grains of the diameter of 0,020 - 0,025 cm and density of 2668 kg/m3.
The tracer was introduced at selected points of the coastal zone in order to cover its
most interesting regions. The obtained results give the possibility to elaborate empirical
model of the global sediment transport rate for the multibar conditions.

1. Wprowadzenie
Zainteresowanie i praktyczna działalność inżynierska człowieka związana z

morzem skupiona jest najczęściej w obszarze strefy brzegowej rozciągającej się od linii
brzegowej do głębokości rzędu kilku , a co najwyżej kilkunastu metrów. Jest to obszar
intensywnego ruchu osadów morskich oraz najbardziej aktywnych zmian
morfodynamicznych brzegu. Strefa ta ma fundamentalne znaczenie w zagadnieniach
ochrony brzegów morskich, różnego typu działalności hydrotechnicznej czy też
rekreacji. Zagospodarowanie tego obszaru morza stwarza wiele problemów , a jego lito-
i morfodynamiczne rozpoznanie jest ciągle niezadowalające. Przyczyną tego jest
złożoność występujących tam procesów mających charakter losowy, zmienny w czasie i
przestrzeni.

Prawidłowa ocena i prognoza ruchu osadów morskich ma podstawowe
znaczenie w inżynierii brzegowej, skupiającej swoją uwagę m. in. na: hydrotechnicznej
zabudowie strefy brzegowej, zamulaniu portów, podwodnych rurociągach, monitoringu
odkładów pogłębiarskich, śledzeniu ruchu morskich zanieczyszczeń dennych czy
optymalizacji metod ochrony brzegu i budowli. W wielu zagadnieniach inżynierii
brzegowej, pomimo istnienia różnych modeli i metod opisu ruchu osadów morskich w
strefie przyboju, ciągle pojawiają się niejednoznaczności i nowe pytania dotyczące
rozpoznania i opisu w warunkach naturalnych (rzeczywiste skale czasowo-przestrzenne
oraz proporcje sił) takich elementów ruchu osadów morskich jak:
• prędkości krytyczne początkujące różne fazy ruchu osadów dennych;
• różne prędkości ruchu osadów dennych w funkcji generującego go pola falowo-

prądowego;
• miąższość aktywnej warstwy dna morskiego w trakcie ruchu osadów;
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intensywność i kierunek mchu (transportu) osadów, dennych pod wpływem różnych
sytuacji hydrodynamicznych;
rozkład transportu osadów w profilu poprzecznym do brzegu.

2. Cel i metoda badań
Badania i analizę ruchu osadów morskich prowadzić można stosując różne

narzędzia i metody. Aby uzyskać wyniki najbliższe rzeczywistości, uwzględniające realny
układ i proporcje sił, skal i istotnych czynników, najlepiej oprzeć je na obserwacjach i
badaniach w naturze. Uświadomić sobie jednak trzeba, że badania w naturze są pracami
kosztownymi, wymagającymi wiele wysiłku, sprawności technicznej oraz odpowiedniej
metodyki badań. Szczególnie w przypadku złożoności, wieloparametrowości oraz
losowości zjawiska, metody empiryczne są podstawowymi technikami badań
pozwalającymi na bardziej całościowy opis i dalsze modelowanie zjawiska zgodnie z
rzeczywistością. W przypadkach takich analiza teoretyczna staje się narzędziem
pomocniczym, mogącym pomóc w rozwiązywaniu tylko pewnych szczegółów, lecz
nawet w tym zakresie ma znacznie ograniczone możliwości, z uwagi na niemożliwość
sformułowania równań konstytutywnych odpowiadających rzeczywistej fizyce procesu.
Badania laboratoryjne, nawet w układzie trójwymiarowym, z uwagi na zawsze
występujące uproszczenia, a przede wszystkim ze względu na efekty skalowe i
uwzględnianie tylko wybranych parametrów wpływających na badany proces, tworzą w
różnym stopniu „sztuczną naturę", często daleko odbiegającą od rzeczywistości.
Uwzględniając wszystkie te fakty, jako podstawową metodę badań przyjęto badania
terenowe oraz empiryczne metody opisu uzyskanych wyników. Dodać ponadto należy,
że badania terenowe (w naturze) są pracą na obiekcie rzeczywistym, bez możliwości
subiektywnego i sztucznego sterowania procesem.

Znacznikami wykorzystywanymi w badaniach transportu osadów są substancje,
które ze względu na identyczność cech fizycznych z naturalnymi osadami dennymi
zapewniają pełną zgodność swego zachowania z materiałem rodzimym. Z drugiej
strony znaczniki posiadają cechę rozpoznawczą, mierzalną (promieniotwórczość,
luminescencja) możliwą do detekcji i rejestracji. Rejestracja ta ma charakter ilościowy co
umożliwia określenie wartości koncentracji c znacznika w punkcie wykonania pomiaru.

Znacznikowe badania intensywności transportu osadów dennych zakładają, że
całkowity transport osadu można przybliżyć za pomocą ruchu warstwy materiału
dennego o grubości a ze średnią prędkością Vs. Lokalna wielkość transportu wynosi
więc:

q = pt-(l-p)-K-<* [kg/mbs] (1)

W związku z tym, podstawym celem znacznikowych badań transportu osadów dennych
jest: określenie średnich (dla różnych obszarów i sytuacji hydrologicznych) wartości
parametrów Foraz a w oparciu o wyznaczone rozkłady koncentracji znacznika oraz
skorelowanie ich z adekwatnymi, pomierzonymi wartościami parametrów
hydrologicznych.

W przeprowadzonych badaniach jako znacznika użyto sztuczny piasek
otrzymany ze szkła irydowego. Szkło irydowe wytopiono z mieszaniny o składzie :SiC>2
- 48%, A12O3 - 17%, MgO - 6%, TiO2 - 5%, K2O - 5% oraz IrO2 - 0.25%. Celem tak
dobranej kompozycji było otrzymanie szkła o gęstości zbliżonej do gęstości piasku, a
nie zawierającej poza irydem innych pierwiastków, które mogłyby aktywować się na
skutek napromieniowania neutronami w reaktorze jądrowym. Szczególnie istotną cechą
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tego szkła jest brak obecności sodu, który jako łatwo aktywówalny nuklid stanowiłby
bardzo niekorzystną domieszkę. Otrzymane szkło o gęstości 2.66 g/cm3 zostało
następnie rozdrobnione i poddane długotrwałemu wytrząsaniu w celu uzyskania ziaren o
wyoblonych krawędziach i wymiarach zbliżonych do średnicy piasku naturalnego z
rejonu badań. Z masy tej, w wyniku analizy sitowej została wyodrębniona
reprezentatywna, dla danego rejonu badań, frakcja D = 0,20 - 0,25 mm . Końcową
operacją przygotowawczą było mycie ziaren oraz separacja sedymentacyjna
zanieczyszczeń i pyłów z ich powierzchni. Tak przygotowany materiał został poddany
aktywacji w reaktorze jądrowym "Ewa".

3. Miejsce badań
Miejscem badania ruchu osadów był rejon Morskiego Laboratorium Brzegowego

IBW PAN w Lubiatowie, charakteryzujący się typowymi dla polskiego wybrzeża
warunkami:
• nachylenie brzegu (dna) J3 « 1.5°;
• brzeg wielorewowy z czterema stabilnymi rewami w odległościach od linii brzegowej

około: 110, 190, 370 i 650m oraz piąta, niestabilna rewa występująca okresowo w
odległości około 3 Om od linii brzegowej (rys. 1);

• średnica osadów (mediana) D 5 0 = 2.2 • 10"4 m;
• brak wyraźnej, długookresowej przewagi procesów erozyjnych bądź akumulacyjnych;
• brak elementów naturalnych (ujścia rzek, duże zatoki, cyple) oraz inżynierskiej

zabudowy brzegu zakłócających prąd wzdłużbrzegowy, który posiada decydujące
znaczenie dla kierunku i wielkości transportu osadów dennych w strefie brzegowej.

h[mj

D1..D4 - measuring stations

J1..J4 - injection points

C - currentmeter

W - wavemeter

900 1000
L[mJ

Rys. I. Profil pomiarowy wraz z punktami dozowania znacznika i aparaturą pomiarową
(eksperyment Jesień'93).

Obszar badań strefy przyboju został podzielony na trzy charakterystyczne rejony, w
których prowadzono lokalne pomiary szybkości transportu osadów oraz miąższości
dynamicznie aktywnej warstwy dna w celu określenia globalnego transportu osadów.

Przeprowadzone badania terenowe umożliwiły analizę i empiryczny opis takich
podstawowych parametrów ruchu osadów jak:
• prędkość krytyczną początku ruchu osadów. Parametr ten badany i analizowany był

na podstawie przebiegu krzywej opisującej zachowanie się znacznika pod stałą bardzo
czułą scyntylacyjną sondą pomiarową rejestrującą każdy nawet minimalny ruch
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znacznika w wybranym punkcie obszaru badań (m.in. pomiary przy użyciu
konstrukcji pomiarowych „Pająk 1" i „Pająk 2")[1] i [2];

• średnią prędkość masowego ruchu osadów. Wielkość tą określono w oparciu o
zmiany współrzędnych środka ciężkości obszaru zalegania znacznika (wyznaczone po
każdym etapie ruchu osadów związanym z określoną sytuacją hydrodynamiczną);

• prędkość powierzchniowego ruchu osadów. Wyznaczano ją na podstawie zmian w
czasie maksymalnego zasięgu znacznika zarówno w kierunku wzdłużbrzegowym jak i
poprzecznym do brzegu;

• grubość warstwy aktywnej oraz warstw ruchu osadów. Wielkości te określono
analizując pionowe rozkłady koncentracji znacznika w próbach rdzeniowych.

Wyznaczone po każdym etapie badań radioznacznikowych mapy rozkładu aktywności
oraz analizy prób rdzeniowych dostarczyły ostatecznych informacji na temat aktualnej
lokalizacji i rozkładu koncentracji znacznika [3]. Umożliwiło to, w kolejnym kroku,
obliczenie transportu osadów dla danego obszaru i występujących w tym czasie
warunków falowo-prądowych.

4. Transport globalny
Wartości globalne transportu wzdłużbrzegowego zsumowane z całego

dynamicznie aktywnego profilu poprzecznego brzegu estymowane są równaniem:

G = £(*/• 4) (2)
i

gdzie:
/, - zasięg obszaru (I), (II), i (III) wzdłuż profilu poprzecznego brzegu

Z badań i wykonanej na ich podstawie analizy wynika, że całkowity transport
wzdłużbrzegowy w strefie brzegowej o przyjętej długości 1=95Om, w warunkach
sztormu lub intensywnego falowania i przy kącie podchodzenia fali do brzegu
zmieniającym się w przedziale 10-30°, przyjmuje wartości w granicach 3-7 ' 10"3 m7s.

Wielkość globalnego transportu przedstawić można w funkcji parametru HZV.
Otrzymane rozkłady wskazują na istnienie, w zależności od wielkości i zakresu tego
parametru, dwóch różnych przebiegów funkcji Q=J{HZV).
Dla zakresu parametrów HZV =0 - 0.15, a więc przypadków niewielkiego i średniego
falowania, funkcja Q=J[HZV) przyjmuje postać

Q = Ko • (H2

ZV) = 0.023 • (H2

ZV) [m3/s] (3)

W sytuacji większego falowania i sztormów, HzV>0.15, w wyniku zmiany
mechanizmów powodujących generację ruchu osadów dennych, funkcja Q=j{HzV)
przyjmuje postać:

O = Oo ̂  K? • (HZV- 0.15) = 0.00225 •*- 0.008 " (HZV ) (4)

Otrzymane równania służyć mogą prognozie wzdłużbrzegowego, globalnego
transportu osadów w krótkookresowej skali czasowej.
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5. Model empiryczny
Wychodząc z ogólnych równań Longuet - Higginsa (1970) dotyczących opisu

prądu wzdłużbrzegowego w strefie przyboju oraz po przyjęciu szeregu upraszczających
założeń, można określić średnią prędkość prądu wzdłużbrzegowego, wynikającego z
procesu załamania fali, tarcia przydennego oraz turbulentnego mieszania wewnątrz
cieczy, w postaci:

— 5 TT tan/? . _ r , . .
VL = - ^um-smaz-cosaz = 0.5-kyum-sm2ccz (5)

o Cc
gdzie:

ky- parametr empiryczny będący m.in. funkcją współczynnika
, 5 tan/?

tarcia, kv = — • iz——;
8 c,

um - składowa pozioma maksymalnej prędkości orbitalnej przy dnie.

Prędkość um w obszarze załamania fal można wyrazić zależnością:

um = 0.5 H2 fg/hz)
I/2=0.5 Hz/hz (ghf2= 0.5 yz(ghf2 (6)

gdzie: Hz, hz, yz - odpowiednio średnia wysokość fali, głębokość wody oraz wskaźnik
załamania fali w miejscu jej załamania
Podstawiając: g = 9,81 m/s2, Hz = 0.886 H,™ oraz yz=0.78, wiedząc jednocześnie, że
parametr yz zmieniać się może w naturalnych warunkach strefy przyboju w przedziale
0.5 < Yz < 1.0 oraz wstawiając równanie (6) do zależności (5) otrzymujemy:

VL = 0.65-ky-JpB^ -sin2az (7)
Z przeprowadzonych w ramach niniejszej pracy badań znacznikowych dla
wielorewowego brzegu polskiego otrzymano układ empirycznych równań (3 i 4)
opisujących objętościowy, globalny wzdłużbrzegowy transport osadów.
Wstawiając do tych równań (3 i 4) zależność (7) otrzymujemy:

O = 0.0l5-ky-(Hms)l5sm2az dla (*£,), -VL < 0.15 (8)
dla (H2 ) -VT >0.15 (9)

Ostatecznie, dla określonej, stałej wartości £^0.9, uwzględniającej specyfikę
polskiego brzegu, proponowany empiryczny model transportu osadów staje się
zależnością będącą funkcją dwóch podstawowych parametrów fali (wysokości i kąta
podejścia do brzegu) w miejscu jej załamania:

Q =f(Hz, ccj
Rozwiązanie modelu dla różnych hydrologicznych warunków zostały przedstawione w
postaci nomogramów [3] rys.2.
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Rys. 2. Transport globalny osadów w funkcji kąta podejścia fali do brzegu dla różnych
wysokości fali załamującej.
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S t r e s z c z e n i e

Morze Kaspijskie jest największym na świecie kontynentalnym zbiornikiem wodnym
(powierzchnia 3.8xl05km2, objętość 78000 km3). Obecnie dostęp do niego posiada pięć państw:
Rosja, Azerbejdżan, Kazachstan, Turkmenia i Iran. Zasolenie Morza Kaspijskiego wynosi od 5
do 13 g/kg, z najniższymi wartościami występującymi w jego północnej części, w pobliżu ujścia
rzeki Wołgi. Udział rzeki Wołgi w całkowitym dopływie (dopływ powierzchniowy plus opad, w
sumie ok. 380 km3 rocznie) wnosi ok. 65%. Morze Kaspijskie jest zbiornikiem bezodpływowym.
Dopływ bilansowany jest przez parowanie.

Rejon Morza Kaspijskiego ma duże znaczenie ekonomiczne. W strefie szelfu oraz na terenach
przyległych eksploatowane są od początków tego wieku duże pola naftowe. Odkrycie w ostatnich
latach w północno-wschodniej części Kazachstanu zasobów ropy porównywalnych z Zatoką
Perską spowoduje w najbliższej przyszłości znaczny wzrost wydobycia i transportu tego
surowca w rejonie Morza Kaspijskiego. Drugą co do ważności gałęzią przemysłu w rejonie
Morza Kaspijskiego jest pozyskiwanie kawioru.

Poziom Morza Kaspijskiego podlega znacznym wahaniom. Wynikają one najprawdopodobniej
ze zmian bilansu wodnego systemu, kontrolowanych przez wahania klimatu na półkuli północnej
[1]. W okresie od 1930 do 1977 poziom morza obniżył się o ok. 3 metry. Spowodowało to
poważne problemy z transportem morskim w północnej, stosunkowo płytkiej części morza.
Obniżył się również poziom wód gruntowych powodując znaczny spadek produkcji rolnej. Od
1978 do 1997 roku poziom morza wzrósł o 2.5 metra i nadal się podnosi w tempie ok. 10 cm
rocznie. Dalszy wzrost poziomu grozi zalaniem znacznych obszarów w strefie brzegowej, m.in.
pól naftowych i niżej położonych zakładów przemysłowych. To z kolei spowoduje
wprowadzenie do warstwy powierzchniowej Morza Kaspijskiego dużych ilości zanieczyszczeń
(ciężkie metale, węglowodory, pestycydy, itp.) co może mieć katastrofalne konsekwencje dla
całego ekosystemu morskiego, w szczególności dla kurczącej się populacji ryb jesiotra waty ch.

W związku z zaistniałą sytuacją koniecznym stało się lepsze zrozumienie dynamiki Morza
Kaspijskiego, w szczególności określenie warunków i szybkości mieszania pionowego wód w
obrębie tego systemu. W 1994 roku Międzynarodowa Agencja Energii Atomowej z siedzibą w
Wiedniu zainicjowała międzynarodowy projekt badawczy ukierunkowany na badania dynamiki
Morza Kaspijskiego. Zastosowano nowoczesne metody znacznikowe oparte o znaczniki
środowiskowe (izotopy trwale tlenu i wodoru, tryt, 3He, 4He, freony). W czasie dwóch ekspedycji
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(sierpień 1995 i 1996) pobrano setki prób wody na analizy izotopowe i chemiczne oraz
wykonano profile głębokościowe temperatury i zasolenia wody. Wstępne rezultaty tych badań
[2,3] wskazują na złożony charakter cyrkulacji wód w obrębie Morza Kaspijskiego. Podczas gdy
średni czas przebywania wody w systemie wynosi ok. 200 lat, profile zawartości trytu, 3He oraz
freonów jednoznacznie wskazują na intensywne mieszanie pionowe: wiek wody w warstwach
dennych basenu centralnego i południowego (maksymalna głębokość odpowiednio 780 i 1028
metrów), liczony od ostatniego kontaktu z atmosferą, wynosi tylko ok. 23 lata. Oznacza to, że
zanieczyszczenia pochodzenia antropogenicznego, wprowadzane do warstwy powierzchniowej
mogą być stosunkowo szybko przetransportowane do głębszych warstw, powodując skażenie
całego systemu. Bliższa analiza parametrów fizykochemicznych wody i wyników analiz
izotopowych sugeruje iż warunki mieszania pionowego Morza Kaspijskiego zmieniają się w
czasie. W okresach niskiego poziomu morza najprawdopodobniej osiągane są warunki fizyczne
pełnego mieszania w cyklu rocznym. W okresach dodatniego bilansu wodnego systemu i wzrostu
poziomu morza mieszanie pionowe jest znacznie zredukowane. Hipoteza periodycznego
mieszania musi być jednak potwierdzona poprzez dodatkowe badania. W szczególności,
konieczne jest pobranie prób wody i pomiar parametrów fizykochemicznych systemu w okresie
zimowym.
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Abstract
Thermal neutron diffusion parameters (the macroscopic cross sections, and the diffu-

sion and diffusion cooling coefficients) for a given medium are dependent on the mass
density. Therefore, thermal neutron experiments are influenced by the density of samples
used. In the case of measurement series with bulk materials it is difficult to keep the same
bulk density for all samples of the material. The classic thermal neutron pulsed experi-
ment is considered in the paper. A method is shown to eliminate the influence of the
variable bulk density on the results. A concept of the generalised decay constant and
geometric buckling, and of the so-called density-removed neutron parameters, is used.
Preliminary results of the Monte Carlo computer simulations of experimental series for
polyethylene spherical samples of different porosity are presented.

Streszczenie
Parametry materiałowe ośrodka opisujące dyfuzję neutronów termicznych

(makroskopowe przekroje czynne, współczynniki dyfuzji i ochładzania dyfuzyjnego) są
zależne od gęstości materiału. Stanowi to problem przy wykonywaniu eksperymentów
neutronowych zwłaszcza dla materiałów sypkich, dla których zachowanie stałej gęstości
nasypowej w całej serii eksperymentalnej jest trudne. W pracy przedstawiono metodę
uwolnienia się od wpływu gęstości ośrodka w klasycznym neutronowym eksperymencie
impulsowym. Pokazano wyniki komputerowej symulacji eksperymentu metodą Monte
Carlo.

1. Wstęp

Parametry materiałowe ośrodka opisujące dyfuzję neutronów termicznych, tj. makro-
skopowe przekroje czynne absorpcji i rozpraszania oraz współczynniki dyfuzji i ochła-
dzania dyfuzyjnego, są zależne nie tylko od składu pierwiastkowego,, lecz także od gę-
stości materiału. Dlatego wszystkie eksperymenty neutronowe są w jakiś sposób czułe
na gęstość badanego ośrodka. Jeżeli pomiar jest wykonywany na zestawie sypkich pró-
bek o różnych rozmiarach, prowadzi to do istotnego problemu zachowania stałej gęsto-
ści nasypowej w całej serii eksperymentalnej, co praktycznie jest przeważnie nieosiągal-
ne. Problem taki występuje m.in. w eksperymencie bucktingowym, tj. pomiarze stałej
zaniku impulsowego strumienia neutronów termicznych w funkcji rozmiarów próbki
reprezentowanych przez tzw. buckling geometryczny. (Pozostajemy tu przy angloję-
zycznym terminie buckling, który w języku polskim bywa określany jako parametr
krzywizny lub parametr geometryczny w równaniu dyfuzji dyfuzji neutronów w ośrodku
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bezźródłowym.) O ile w przypadku stacjonarnych pól neutronowych były stosowane
przekroje czynne niezależne od gęstości ośrodka, tj. masowe przekroje czynne, to w
dotychczasowym podejściu do eksperymentów niestacjonarnych występowały wyłącznie
parametry dyfuzyjne zależne od gęstości, czyli w eksperymentach wymagało to rygory-
stycznego zachowania stałej gęstości materiału.

Makroskopowy przekrój czynny Zx absorpcji (x = a), rozpraszania (x = s) czy trans-'
portu (x = tr)jest proporcjonalny do gęstości p materiału:

0)

gdzie NA jest liczbą Avogadra, qj jest udziałem wagowymy-tego związku chemicznego
w danym materiale, «,y jest liczbą atomów /-tego pierwiastka w stechiometrycznej for-
muley-tego związku, Mj jest gramocząsteczką tego związku, a a*,- jest odpowiednim
mikroskopowym przekrojem czynnym /-tego pierwiastka. Wynika stąd, że współczynnik
dyfuzji dla strumienia neutronów termicznych

D = [3 (2 a + I t r ) ] - 1 (2)

i stała dyfuzji

Z)o = (I/O)"1 <D> (3)

są odwrotnie proporcjonalne do gęstości p. Symbol (x) oznacza wielkość x uśrednio-
ną wg energetycznego rozkładu strumienia neutronów termicznych, a u jest prędkością
neutronów. Dla współczynnika ochładzania dyfuzyjnego C nie istnieje jedna prosta for-
muła i bywa on różnie definiowany w zależności od podejścia teoretycznego (por. [1]).
Jednak niezależnie od definicji wynika ostatecznie proporcjonalność:

C ~ p ' 3 . (4)

Pokazany powyżej różny typ zależności parametrów od gęstości materiału powoduje
istotne trudności interpretacyjne, gdy w serii eksperymentów gęstość nie jest ściśle za-
chowana.

2. Neutronowy eksperyment impulsowy

Klasyczny eksperyment bucklingowy jest wygodnym sposobem wyznaczenia neutro-
nowych parametrów dyfuzyjnych materiału. Jednorodny ośrodek o danych rozmiarach
jest impulsowo naświetlany neutronami. Po impulsie obserwuje się czasowy zanik stru-
mienia neutronów termicznych, który jest opisany przez sumę harmonicznych ekspo-
nencjalnych. Rozwiązanie w ramach teorii dyfuzji podaje zależność między stałą zaniku
X podstawowej harmonicznej strumienia a parametrami neutronowymi ośrodka:

X = (uEa> + Do B2 - C B4 + O(B6), (5)

gdzie B~ jest bucklingiem geometrycznym układu (zob. [2],[3]). Wykonanie ekspery-
mentu przy użyciu próbek o różnych rozmiarach (tzn. różnych wartościach bucklingu) i
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każdorazowe wyznaczenie stałej zaniku X pozwala na znalezienie parametrów (u£a),
Do, i C ośrodka z wyrównania krzywej (5). Warunkiem jest, aby każda próbka charakte-
ryzowała się tą samą gęstością. W przypadku materiałów sypkich, np. rozdrobnionych
próbek skalnych, warunek zachowania stałej gęstości nasypowej jest trudny do spełnie-
nia. Przykładowo w modelowym eksperymencie neutronowym wykonanym w JJFJ [4] z
użyciem ołowiu w postaci śrutu o tylko jednej średnicy kulek (2 mm) gęstość nasypowa
dwóch próbek cylindrycznych o różnej objętości wynosiła 6.85 bądź 7.03 g/cm3.

Czubek [5] zaproponował metodę uwolnienia się od gęstości materiału. Wprowadź-
my nowe parametry:

(6)

(7)

. <uIa
M> = <u2a)/p, (8)

D0

M = pDo, (9)

C™ = p 3 C . (10)

Wówczas wzór (5) przyjmuje postać uogólnioną:

XM = <uI a
M )+Ay

Jeżeli teraz stałe zaniku Xk wyznaczone z kolejnych pomiarów, wykonanych przy róż-
nych gęstościach próbek, podzieli się przez te gęstości, a odpowiadające bucklingi geo-
metryczne Bk przez kwadraty gęstości, to otrzyma się zbiór danych {(XM)k, 0** )k),
który poprzez wyrównanie funkcji (11) określi uogólnione parametry neutronowe,
(uSa

M>, DQM, C M , uwolnione od gęstości materiału. Parametry rzeczywiste przy danej
gęstości p materiału osiągnie się z definicji (8) - (10).

Pytaniem jest zakres dopuszczalnej zmienności gęstości kolejnych próbek. Związane
jest to z faktem zmiany średniej drogi dyfuzji neutronów w danym ośrodku przy zmianie
jego gęstości. W przypadku ośrodków skończonych, o jakich tu mowa, może to wpły-
nąć na zmianę strumienia neutronów w pobliżu granicy zewnętrznej. Może to także za-
burzyć wyznaczenie bucklingu odpowiadającego danym rozmiarom ośrodka, gdyż zde-
finiowany .on jest przez tzw. rozmiary ekstrapolowane, tj. geometryczne powiększone o
długość ekstrapolowaną, a ta zależna jest od średniej drogi swobodnej transportu neu-
tronów w ośrodku. Uzyskanie pełnego rozwiązania tego problemu wymagałoby wyko-
nania dużej serii pomiarów X = {{D ) dla starannie dobranych modeli o różnych gęsto-
ściach. Zamiast tego można zagadnienie przybliżyć przez wykonanie symulacji ekspery-
mentu metodą Monte Carlo. Takie przykłady zostały wykonane dla polietylenu jako ba-
danego materiału.

3. Symulacja eksperymentu impulsowego metodą Monte Carlo

Do symulacji został użyty komputerowy program MCNP [6]. Jako ośrodek modelo-
wy wybrano polietylen, (CRi)n , gdyż program zawiera bibliotekę neutronowych prze-
krojów czynnych w zakresie energii termicznych dla tego materiału. (W przypadku sub-
stancji zawierających wodór związany w molekułach przekrój czynny rozpraszania tego
pierwiastka dla neutronów termicznych zależy od struktury cząsteczki). Eksperyment
zasymulowano dla kulistych próbek o promieniach i?g wynoszących 1.6, 1.8, 2.0, 2.6,
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3.1 i 50.0 cm. W celu wyraźnego wychwycenia ewentualnego wpływu zbyt dużej różni-
cy między gęstościami poszczególnych próbek wykonano symulacje dla materiału litego i
0 porowatości <f> = 40 %.

Neutrony były losowane z jednakowym prawdopodobieństwem w czasie 100 (is, co
odpowiada impulsowi prostokątnemu o tej szerokości. Początkowe położenia r neutro-
nów były losowane z funkcji rozkładu prawdopodobieństwa p(r) ~ r , co zapewnia jed-
norodny rozkład przestrzenny źródła neutronów wewnątrz próbki. Źródło było izotro-
powe. Początkowa energia neutronów losowana była wg rozkładu Maxwella dla tempe-
ratury pokojowej ośrodka odpowiadającej Ej = kT - 0.0253 eV. Wyznaczany był stru-
mień neutronów w próbce w czasie 0 - 900 u.s po impulsie, w przedziałach o szerokości
1 u.s, co odpowiada gromadzeniu danych w kanałach multiscalera w rzeczywistym eks-
perymencie. Z tak otrzymanej krzywej zaniku strumienia neutronów w danej próbce wy-
liczano stałą zaniku X podstawowej harmonicznej taką samą metodą [7], [8], jak w rze-
czywistym eksperymencie.

Buckling geometryczny w geometrii kulistej zdefiniowany jest przez

B1 = (TZ/R)2 , (12)

gdzie ekstrapolowany rozmiar systemu R= Ro + OR jest reprezentowany przez promień
geometryczny Ro powiększony o długość ekstrapolacji dR, która jest zależna od prze-
kroju czynnego transportu neutronów Ztr w badanym materiale, dR = f(2tr, Rg)-

Wyniki obu symulowanych serii - zależność stałej zaniku X od bucklingu geome-
trycznego - przedstawione są na rys. 1. Zgodnie z oczekiwaniem uwidacznia się bardzo
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Rys. 1. Zależność A. = X(RJ') otrzymana przy dwóch różnych porowatościach polietylenu.
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duża różnica pomiędzy przebiegiem funkcji X = X(p) otrzymanych przy dwóch granicz-
nych porowatościach. Wyniki wyrównania funkcji wykreślonych na rys.l, dyfuzyjne pa-
rametry neutronów termicznych, <uEa>, Do, C, są zamieszczone w tabeli 1. Zostały też
wyliczone parametry uogólnione, (uEa

M), A)M, C"1, które powinny być jednakowe w
obu przypadkach. Widać, że zgodność nie jest zbyt dobra. Jak wcześniej wspomniano,
przy tak znacznej różnicy gęstości materiału (40 %), może objawiać się w ten sposób
wpływ dużej zmiany średniej drogi swobodnej transportu neutronów. Trzeba też pamię-
tać, że są to wstępne wyniki, otrzymane nie z rzeczywistego eksperymentu, lecz jego
symulacji, co też może wprowadzać pewną niedokładność. W kolejnym kroku planuje
się wykonanie symulacji dla mniej różniących się gęstości materiału.

Tabela 1. Wartości rzeczywistych oraz uogólnionych impulsowych parametrów neutro-
nowych, otrzymane z symulowanego eksperymentu przy dwóch różnych gęstościach
polietylenu.

%

0

40

P

gem" 3

0.95

0.57

s-1

6259
±101
4061
±370

A)

cmV1

26 218
±149

40 698
±599

C

cm s~

1277
± 4 7

3924
±209

<u2aM>

cmVs"1

6588
-106
7125
±649

•Do

— 1 — 1cm gs
24 907

±142
23 198

±341

cm~5g3s"1

1095
±40
727
±39
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Abstract PL0000424

The pulsed neutron generator in the Institute of Nuclear Physics in Kraków operates
as a pulsed and/or stationary neutron source. The experimental set-up for research of
the Lime deix-ncem thermal neurron fields in different media is presented in the paper.
The electronic control systems for the generator and for data acquisition, necessary to
assure the required measurement conditions, have been designed and built by the authors.
The new electronic equipment makes it possible to do the measurements with high accu-
racy and repeatability.

The macroscopic absorption cross section for different environmental materials, like
rocks, formation and borehole fluids, are measured routinely using the pulsed neutron
source by the two methods elaborated in the INP. The pulsed neutron parameters for
homogeneous and heterogeneous materials (e.g. containing absorbing centres in a low
absorption matrix) can be also measured by the geometrical buckling method on the
same experimental set-up. Experiments for bulk materials of variable bulk densities are
going on. Other experiments are related to a verification of new theoretical models of
thermal neutron scattering in hydrogenous media.

Streszczenie

Generator neutronów prędkich działający w Instytucie Fizyki Jądrowej w Krakowie
może pracować zarówno z wiązką ciągłą jak i impulsową. W pracy opisane jest stanowi-
sko pomiarowe do badania niestacjonarnych pól neutronowych w różnego rodzaju
ośrodkach. Systemy sterowania i kontroli generatora neutronów, stanowiska pomiaro-
wego, układy zapewniające utrzymanie odpowiednich i stabilnych warunków pomiaro-
wych zostały zaprojektowane i wykonane przez zespół autorów i stanowią nowoczesne,
interesujące rozwiązania elektroniczne.

Obecnie stanowisko pomiarowe wykorzystywane jest do pomiaru przekroju czynnego
absorpcji neutronów termicznych dla materiałów geologicznych oraz tzw. impulsowych
parametrów neutronowych metodą zmiennego bucklingu dla ośrodków jednorodnych
jak i niejednorodnych (np. centra absorpcyjne w słabo absorbującym medium). Stanowi-
sko może być wykorzystywane również do wykonywania eksperymentów służących
weryfikacji badań podstawowych dotyczących procesów spowalniania, rozpraszania i
dyfuzji neutronów w ośrodkach o ograniczonych rozmiarach geometrycznych.
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1. Wstęp

Impulsowy generator neutronów prędkich skonstruowany i eksploatowany w Insty-
tucie Fizyki Jądrowej w Krakowie jest jedynym tego typu źródłem neutronów w Polsce.
Po wykonanej ostatnio modernizacji zasilania akceleratora, elektronicznych układów ste-
rujących i systemów gromadzenia danych znacznie poprawiła się stabilność pracy akcele-
ratora, jego funkcjonalność i parametry pracy. Aktualnie prowadzona rozbudowa sta-
nowiska pomiarowego przy generatorze neutronów pozwoli na wykonywanie pomiarów
neutronowych parametrów materiałowych w funkcji temperatury. Do tego celu budo-
wana jest komora termostatyczna, w której będzie można odpowiednio stabilizować tem-
peraturę naświetlanej próbki.

W Pracowni Fizyki Transportu Neutronów IFJ generator jest wykorzystywany jako
14 MeV impulsowe źródło neutronów prędkich do badania zjawisk związanych z fizyką
transportu neutronów termicznych. Szereg prac wykonanych w Pracowni dotyczy zja-
wiska dyfuzji neutronów w ośrodkach o ograniczonych rozmiarach. Ze względu na sil-
ną zależność dyfuzji neutronów od temperatury otoczenia stanowisko pomiarowe mieści
się w klimatyzowanej hali, gdzie utrzymywana jest temperatura 20° C z dokładnością do
± 0.4° C.

Neutrony termiczne są rejestrowane przez dwa niezależne ciągi pomiarowe wyposa-
żone w detektory helowe 3He oraz szybkie multiscalery (FMS). System został tak zbu-
dowany, żt-; jeduor-'.zowy pomiar wykonany przy użyciu dwudetektorowego systemu
może być traktowany jako dwa niezależne (wykonane w tym samym czasie) pomiary na
danej próbce.

Dokładność i poprawność wykonanego eksperymentu zależy m.in. od prawidłowej
pracy akceleratora i układów sterowania oraz gromadzenia danych. System kontroli
pomiaru zapewnia zachowanie właściwej intensywności strumienia neutronów, czasu po-
miaru (odpowiedniej statystyki zliczeń), poziomu tła, itp. podczas całego eksperymentu.

W artykule opisano główne parametry pracy generatora oraz jego podstawowe sta-
nowisko pomiarowe służące do rejestracji strumieni neutronów termicznych. Przedsta-
wiono również (skrótowo) zakres badań naukowych, które są obecnie prowadzone w
JJFJ w oparciu o to impulsowe źródło neutronowe.

2.Generator neutronów i systemy pomiarowe.

Szczegółowy opis generatora i współpracujących z nim układów przedstawiony jest
w pracach [1], [2]. Neutrony 14 MeV są produkowane przez akcelerator liniowy w
reakcji 3H(d,n)4He. Akcelerator pracuje w reżimie impulsowym uzyskiwanym przez
impulsowanie napięcia ekstrakcji jonów. System impulsowania charakteryzuje się nastę-
pującymi parametrami: czas trwania impulsu neutronowego regulowany w zakresie:
H999.9 u.s, repetycja: 0.2-^99.9 ms, maksymalna liczba neutronów w impulsie:
5xl09n/s.

Źródłem jonów jest gazowy deuter, powstały w wyniku elektrolizy ciężkiej wody,
dozowany do bańki ze szkła kwarcowego przez zawór palladowy, a następnie jonizo-
wany w polu elektromagnetycznym w.cz.. Jony deuteru są wyciągane ze źródła do ru-
ry akceleracyjnej przez impulsowe napięcie ekstrakcji regulowane w zakresie 0 ^ 5 kV.
Jony są przyspieszane w rurze akceleracyjnej wysokim napięciem (ok. 150 kV) i uderzają
w tarczę trytową. W generatorze używa się stałych tarcz trytowych 3H/Ti o aktywności
od 70 Gbq do 180 Gbq.

Na osi rury akceleracyjnej, w pobliżu tarczy trytowej usytuowane jest stanowisko po-
miarowe. Temperatura próbki podczas pomiaru jest stabilizowana i wynosi (20+0.4)° C.
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Obecnie cały system termostatyczny jest rozbudowywany, co pozwoli na wykonywanie ••
pomiarów na próbkach w funkcji temperatury w zakresie od 5 do 50° C. Temperaturę
próbki będzie stabilizować gorący albo zimny strumień powietrza (w półhermetycznym
obiegu zaopatrzonym w chłodnicę, grzejnik i wentylator) kontrolowany przez mikro-
procesor.

Mierzona próbka jest naświetlana impulsami prędkich neutronów. Po każdym impul-
sie neutrony są spowalniane w próbce i obserwuje się zanikający w czasie strumień
neutronów termicznych. Głównym zadaniem systemu pomiarowego jest rejestracja
krzywej zaniku neutronów. Uproszczony schemat układu rejestracji pokazany jest na
rys. 1. Do rejestracji neutronów termicznych używa się dwóch cylindrycznych detekto-
rów 3He typu NEL 360 i NET 360 otoczonych 2 mm warstwą kadmu. Główne para-
metry detektora NEL 360 są następujące: napięcie pracy: 1350+1480 V, tło własne:
2 imp./min., ciśnienie wypełniającego helu: 2.5 atm., objętość czynna: tj) 50x50 mm, a w
przypadku detektora NET 360: napięcie pracy: 1850+2000 V, tło własne mniejsze od
10 imp/min., ciśnienie helu: 3 atm., objętość czynna: <f> 50x50 mm. Detektory usytu-
owane są naprzeciwko identycznych otworów wyciętych w osłonie kadmowej próbki.
Każdy z dwóch niezależnych torów pomiarowych złożony jest z detektora 3He, zasila-
cza w.n., przedwzmacniacza, wzmacniacza i multiscalera.

;:-!'-J;TU

TARCZA
TRYTOWA

impulsy
startowe

V

PARAFINA

7V

impulsy
pomiarowe B

spoznienie
B

impulsy
startowe

opóźnienie
A

impulsy
pomiarowe A

FMS B

KARTY
ACCUSPEC

FMS

FMS A

KOMPUTER

PC

3F3 DETEKTOR

Rys. 1. Schemat blokowy układu pomiarowego.

Jako multiscalery rejestrujące zanik neutronów termicznych w czasie są używane karty
komputerowe (Canberra AccuSpec FMS) współpracujące z PC. W celu dobrego za-
bezpieczenia tych kart przed ewentualnym uszkodzeniem zastosowano układy optoizola-
cyjne w ich połączeniach z resztą aparatury. Główne parametry FMS: szerokość kana-
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łu: 2 us-r-278 godz., czas martwy: mniejszy niż 10 ns, maksymalna częstotliwość impul-
sów wejściowych: 100 Mhz, liczba kanałów: 8192 i 16384.

Do rozpoczęcia zbierania danych przez multiscaler wymagany jest impuls startowy
zsynchronizowany z początkiem (lub końcem) impulsu neutronów prędkich. Możliwe
jest opóźnienie tego impulsu w stosunku do impulsu neutronowego od 1 us do 999 us,
niezależnie dla każdego multiscalera, w zależności od wymagań danego eksperymentu.

System pomiarowy rejestruje i kontroluje poziom tła. W przypadku tego typu po-
miarów przez tło pomiarowe rozumie się impulsy rejestrowane przez detektor neutro-
nów w czasie pomiędzy wygaśnięciem strumienia neutronów termicznych a pojawieniem
się następnego impulsu neutronów prędkich. W tym celu przed rozpoczęciem każdego
kolejnego impulsu szybkich neutronów, przez około 170 u.s, rejestrowana jest sumarycz-
na liczba zliczeń, będąca miarą tła pomiarowego, niezależnie dla każdego toru pomiaro-
wego.

Ważnym elementem systemu pomiarowego jest układ kontroli pomiaru [3]. Blok
sterujący tego układu dostarcza właściwych impulsów startowych do odpowiedniego
multiscalera, jeżeli spełnione są następujące warunki pomiaru: średnia intensywność im-
pulsów pomiarowych mieści się w zadanym przedziale intensywności, wymagana tempe-
ratura próbki nie ulega wahaniom, tło nie przewyższa dopuszczalnej wartości.

3. Zastosowania stanowiska pomiarowego przy impulsowym generatorze
neutronów.

Stanowisko pomiarowe dostosowane jest do precyzyjnej rejestracji zanikającego w
czasie strumienia neutronów termicznych powstałego po impulsie neutronów prędkich w
ściśle określonej objętości pomiarowej. Wyinterpretowana wartość stałej zaniku podsta-
wowej harmonicznej strumienia neutronów termicznych Xo [4] jest podstawą szeregu
metod pomiarowych stosowanych i rozwijanych w IFJ.

3.1. Pomiar parametrów neutronowych metodą zmiennego bucklingu.

Metoda zmiennego bucklingu jest klasyczną metodą wyznaczania parametrów mate-

riałowych dla neutronów termicznych [5], Koncepcja bucklingu, Bg, wiąże stałą zaniku

Xo z parametrami neutronowymi ośrodka zależnością

XQ=vŹa+DBl-CB4

g+..., (1)

gdzie uśredniony iloczyn prędkości neutronów o i przekroju czynnego absorpcji 2a na-
zywany jest częstością absorpcji, D jest współczynnikiem dyfuzji, a C - współczynnikiem
ochładzania dyfuzyjnego. Parametry te, wyznaczone eksperymentalnie metodą zmien-
nego bucklingu, pozwalają również na wyznaczenie przekroju czynnego na rozpraszanie
neutronów S s [6]. Pomimo istnienia licznych, obszernych bibliotek danych neutrono-
wych, znajomość tych parametrów, zwłaszcza dla ośrodków zawierających wodór zwią-
zany w molekułach, jest niewystarczająca. Precyzyjny pomiar wykonany metodą zmien-
nego bucklingu może uzupełniać dane biblioteczne jak również służyć do weryfikacji
nowych modeli wyznaczania funkcji rozpraszania neutronów. Tego typu pomiary i obli-
czenia są obecnie prowadzone w IFJ przy współpracy z Centro Atomico Bariloche w
Argentynie [7].
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Kolejnym problemem jest również skąpa ilość danych neutronowych zmierzonych dla •
różnych temperatur danego ośrodka. O ile dla neutronów prędkich nie stanowi to pro-
blemu, to prawidłowe wyznaczenie parametrów materiałowych dla neutronów termicz-
nych w funkcji temperatury jest trudne. W tym celu budowane jest, wspomniane wcześ-
niej, stanowisko pomiarowe przy generatorze neutronów, na którym będzie można re-
jestrować krzywą zaniku strumienia neutronów termicznych w zakresie temperatur od
5 do 50 °C. Interpretacja tych pomiarów będzie prowadzona w oparciu o koncepcję
buklingu geometrycznego.

Następnym zagadnieniem opracowywanym IFJ jest uniezależnienie się od wpływu
gęstości nasypowej przy pomiarach metodą zmiennego bucklingu. Metoda ta wymaga
wykonania pomiarów krzywej zaniku strumienia neutronów termicznych dla szeregu
próbek badanego materiału różniących się tylko rozmiarami. Wymóg ten można stosu-
nkowo łatwo spełnić w przypadku cieczy i jednorodnych materiałów stałych. W przy-
padku materiałów sypkich powstaje problem, że w każdej próbce otrzymuje się nieco
inną gęstość nasypową. Wielkości występujące we wzorze (1) są zależne od gęstości
materiału [8]. Problem ten omówiony jest w referacie Dąbrowska i in. na obecnej ko-
nferencji.

3.2. Pomiary przekroju czynnego absorpcji na małych próbkach.

W IFJ zostały opracowane 2 metody wyznaczania przekroju czynnego absorpcji ba-
zujące na rejestracji krzywej zaniku strumienia neutronów termicznych w określonej
geometrii próbka - moderator [9]. Jest to tzw. metoda Czubka [9] i metoda korelacyjna.
Zaletą obydwu tych metod w stosunku do metody zmiennego bucklingu jest to, że do
wyznaczenia przekroju czynnego absorpcji neutronów termicznych potrzebna jest tylko
jedna próbka o niewielkich rozmiarach około 170 cm3. Obie metody są stosowane naj-
częściej do wyznaczania Sa skał dla potrzeb interpretacji geologicznych i geofizycznych.

3.3. Badanie wpływu granulacji ośrodka na stałą zaniku strumienia neutronów
termicznych.

W pewnych warunkach obserwuje się silną zależność stałej zaniku strumienia neutro-
nów termicznych od stopnia rozdrobnienia składników materiału tworzącego próbkę
[10]. W najprostszym przypadku taki ośrodek można traktować jako układ dwuskładni-
kowy, którego składniki znacznie różnią się własnościami absorpcyjnymi dla neutronów
termicznych. Zagadnienie to może mieć istotne znaczenie w pomiarach neutronowych
wykonywanych zarówno bezpośrednio w otworach wiertniczych jak i w pomiarach labo-
ratoryjnych na próbkach geologicznych. Formacja geologiczna może mieć charakter
silnie niejednorodny pod względem rozkładu absorbentów neutronów termicznych i tra-
ktowanie jej jako układu jednorodnego może prowadzić do błędów interpretacyjnych.
W przypadku pomiaru przekroju czynnego absorpcji wykonanego na niewystarczająco
rozdrobnionej próbce skalnej może prowadzić do znacznego zaniżenia mierzonego pa-
rametru.

Na stanowisku pomiarowym przy impulsowym generatorze neutronów prowadzi się
badania laboratoryjne w celu określenia dokładnych zależności pomiędzy stopniem gra-
nulacji próbek a ich parametrami neutronowymi.
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3.4. Określanie stopnia jednorodności próbek materiałów.

Dwudetektorowe stanowisko pomiarowe przedstawione na rys.l. pozwala na jedno-
czesny pomiar stałej zaniku strumienia neutronów termicznych przez dwa ciągi pomia-
rowe. Dla jednorodnej próbki o regularnym kształcie, przy zachowaniu pełnej symetrii
układu pomiarowego, obie wartości stałych zaniku będą takie same w zakresie dokład-
ności pomiaru. Stwierdzono, że przedstawiony układ pomiarowy jest czuły na niewiel-
kie niejednorodności próbki (np. bąble powietrza czy niesymetrycznie rozłożone centra
o silnej absorpcji).

Ta wrażliwość układu pomiarowego na niejednorodność mierzonej próbki jest wyko-
rzystywana do kontroli jednorodności próbek, dla których wykonuje się pomiar przekro-
ju czynnego absorpcji.

4. Uwagi końcowe.

Przedstawiona w skrócie tematyka badawcza rozwijana w IFJ w oparciu o stanowi-
sko do pomiaru niestacjonarnych pól neutronowych nie wyczerpuje oczywiście wszyst-
kich możliwości zastosowania generatora neutronów, który może również pracować
jako 14 MeV źródło stacjonarne. Oprócz prac naukowo-badawczych Pracownia Fizyki
Transportu Neutronów IFJ prowadzi również zajęcia pokazowe i dydaktyczne dla stu-
centów wyższych uczelni.
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NIEKTÓRE ZASTOSOWANIA SPEKTROMETRII GAMMA
W ODWIERTACH NAFTOWYCH I WĘGLOWYCH

SOME APPLICATION OF SPECTROMETRIC GAMMA-RAY
LOGGING IN PROSPECTION OF OIL AND HARD-COAL DEPOSITS
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Streszczenie PL0000425

Opisano rezultaty zastosowania spektrometrycznej metody gamma w poszukiwaniach naftowych
i węglowych. Użyto aparatury pozwalającej na określenie in situ koncentracji naturalnych pierwiastków
promieniotwórczych potasu, uranu i toru. Znajomość tych wielkości daje bezpośrednią informację
mineralogiczną i w powiązaniu z takimi parametrami geofizycznymi, jak gęstość, Pe oraz porowatość
neutronowa, stanowi skuteczne narzędzie rozpoznawania przewiercanych formacji. Przedstawiono
wyniki profilowania odwiertu wykonanego w ramach poszukiwań naftowych, zwrócono uwagę na
anomalię uranową i jej znaczenie przy wyznaczaniu zailenia. Metodę zastosowano także na złożu węgla
kamiennego. Umożliwiła ona identyfikację litologii oraz wydzielenie pokładów węgla i określenie ich
miąższości. Oznaczenia koncentracji U, Th, K wykorzystano przy określaniu wartości opałowej węgla,
popielności oraz zawartości węgla pierwiastkowego w węglu kamiennym.

Abstract

The paper presents the results of application of the gamma-ray spectrometric method in the oil, gas
and hard coal prospecting. The use of a borehole spectrometer made possible to determine in situ
concentrations of natural radioisotopes : K, U and Th. The knowledge of K, U and Th concentrations
gives a mineralogie information which combined with other geophysical parameters such as: density, Pe

and neutron porosity constitutes a valuable tool for prospection of the investigated layers. The presented
anomalies of uranium concentrations can be important in the determination of shale concentration in the
rocks. The method when applied in a hard coal deposit made possible to identify the coal seams and their
thicknesses. The determined concentrations of U, Th and K were used to calculate the calorific value ash
content and carbon-element content in the coal.

Wprowadzenie

Profilowanie gamma polegające na spektrometrycznym pomiarze naturalnej pro-
mieniotwórczości przewierconych formacji skalnych pozwala na wyznaczenie koncen-
tracji potasu, uranu i toru, pierwiastków o różnych charakterystykach geochemicznych.
W powiązaniu z analizami laboratoryjnymi rdzeni wiertniczych z danego rejonu oraz
przy uwzględnieniu wyników profilowań informujących o gęstości ośrodka i przekroju
czynnym na efekt fotoelektryczny (Pe), oraz o porowatości neutronowej, pomiar spek-
trometryczny gamma daje szybkie rozpoznanie mineralogiczne, o wiarygodności znacz-
nie wyższej niż w przypadku interpretacji profilowania klasycznego. Przedstawione
wyniki zostały uzyskane przy zastosowaniu sond własnej konstrukcji, stosunkowo pros-
tych, współdziałających z urządzeniami karotażowymi standardowo używanymi w pols-
kich poszukiwaniach geofizycznych. Aspekt aparaturowy jest omówiony bliżej w arty-
kule Chruściela i Pałki [1]; poniżej tytułem przykładu przedstawia się główne własności
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opracowanej w Akademii Górniczo-Hutniczej sondy SO-4-87, eksploatowanej przez
Bazę Geofizyki Wiertniczej Zielona Góra w poszukiwaniach naftowych.

SO-4-87
464 x 525 x 262 mm, 40 kg; 220 V, 50 Hz, 300 VA

ADC (200 kanałów)
STABILIZATOR WIDMA
INTERFEJS

IBM, AT-386
programy;
RAN - widmo
RDL - profilowanie

CAG-1
standardowy
system rejestracji
danych

kabel karotażowy trójżyłowy

SONDA GAMMA
<)>90 x 2150 mm, 45 kg, max 100 °C, max 60 MPa
zalecana prędkość profilowania 2 m/min

ELEKTRONIKA

7Cs, 50 kBq (stabilizacja widma)

Rys. 1. Urządzenie SO-4-87 do spektrometrycznego profilowania gamma [2]

Spektrometr SO-4-87

Urządzenie pracowało w trybie profilowania punktowego lub ciągłego. W pierw-
szym przypadku rejestrowane było widmo energetyczne promieniowania gamma w wy-
branym punkcie odwiertu, z wykorzystaniem komputera 4 MB RAM oraz programu
RAN-Convers. W przypadku drugim natomiast, typowym dla praktyki, mierzono natę-
żenie promieniowania podczas ruchu sondy, zadając krok głębokościowy lub czasowy,
w kilku tylko kanałach energetycznych. Informację gromadzono w standardowym sys-
temie rejestracji danych geofizycznych cyfrowych i analogowych CAG-1 albo też przy
użyciu programu RDL-Convers. Pozwalał on na uzyskanie uśrednionych profili kon-
centracji potasu, uranu i toru, oraz dodatkowo profili GR i GRS, czyli odpowiednio
krzywej całkowitego natężenia promieniowania (total) oraz krzywej natężenia całkowi-
tego pomniejszonego o udział uranu.

Kalibracja

Sondy spektrometryczne gamma cechuje się na stanowisku modelowym w Zie-
lonej Górze stosując procedurę kalibracyjną Monte Carlo opracowaną przez Kopcia
i Lendę [3]. Pomiary w modelach geofizycznych o znanych zawartościach potasu, uranu
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i toru pozwalają na ustalenie zależności pomiędzy liczbą zliczeń w odpowiednim kanale
energetycznym spektrometru a koncentracją K, U i Th (w % lub ppm). Podczas profilo-
wania rejestruje się liczbę zliczeń w czterech kanałach energetycznych przyjmując za-
kres (1264 - 1565) keV dla kanału potasowego oraz przedziały (1595 - 1926) keV,
(2378 - 2950) keV i (850 - 2950) keV odpowiednio dla kanałów U, Th i total. Przy
silnych rozbieżnościach między modelem a rzeczywistym odwiertem rezultaty
profilowania trzeba poprawić ze względu na średnicę otworu, gęstość płuczki i grubość
ewentualnych rur w odwiercie.

Specjalna procedura z użyciem dodatkowych rur w modelach umożliwia znajdo-
wanie dla sond gamma odpowiednika jednostki API, stosowanej przez American Petro-
leum Institute w celu porównania wskazań różnych sond; tę metodę cechowania opra-
cowali Kopeć, Lenda i Zorski [4].

Poszukiwania naftowe

Sonda SO-4-87 była eksploatowana w rejonie pomiarowym BGW Zielona Góra
(Odział Geofizyka Kraków, PGNiG S.A.). Na rys. 2 pokazano przykładowo wynik
pewnego profilowania - według danych przedstawionych przez autorów w artykule [5].
Zestawiono na nim profile zmian koncentracji uranu w ppm oraz krzywe GR i GRS
w jednostkach API; szybkość profilowania wynosiła 120 m/godz., krok głębokościowy
0,25 m, a zmierzony profil uśredniono filtrem pięciopunktowym.

koncentracja uranu, ppm GR i GRS. API x 10

14 H +20

-10

550 560 570 580

głębokość, m

Rys. 2. Profilowanie odwiertu sondą SO-4-87

Na uwagę zasługują wyraźne anomalie uranowe, dochodzące do wartości kilku-
nastu ppm. Powodują one, w przypadku braku podobnych anomalii potasu i toru.
sztuczne zawyżenie zailenia, jeśli jest ono interpretowane tylko z promieniotwórczości
całkowitej GR. Z tego właśnie względu wprowadzono obliczanie krzywej GRS wolnej
od wpływu uranu.

Z drugiej strony anomalie uranowe mogą być cenną informacją geochemiczną, jak
to przedstawia Fertel [6] oraz Ossowski i Zorski [7,8], bowiem ich występowanie wiąże
się z własnościami utleniająco - redukcyjnymi (Eh) i kwasowością (pH) środowiska
skalnego podczas tworzenia osadu i jego późniejszych przemian. W szczególności zna-
ne jest silne powiązanie pomiędzy koncentracją uranu a zawartością substancji orga-
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nicznej, istotnej w tworzeniu złóż bitumitów. W ostatnim dziesięcioleciu profilowania
spektrometryczne naturalnej promieniotwórczości weszły z powyższych względów do
zestawu standardowych profilowań wszystkich liczących się firm geofizycznych
(Schlumberger, Halliburton, Western Atlas). Jak widać, możliwości takie istnieją też
w przypadku pomiarów realizowanych w oparciu o krajowe konstrukcje. W tabeli 1.
zestawiono wyraźne anomalie uranowe w trzech otworach, a to w celu zwrócenia uwagi
na potrzebę analizy geologicznej tego zjawiska.

Tabela 1. Wybrane anomalie uranowe z profilowań wykonanych przez BG W Zielona Góra sondą
SO-4-87 współpracującą z aparaturą CAG-1.

Otwór

Kościan - 9
Paproć - 29

Struga - 1

Interwai [m]

637 - 638
1615- 1621

1205 - 1206

Stratygrafia

retyk
pstry piaskowiec

środkowy
j . w.

Koncentracja
uranu [ppm]

19
8- 14

15

Koncentracja
toru [ppm]

6
1-3

0,5

Koncentracja
potasu [%]

2
1-2

1,5

Złoża węgla kamiennego

Metoda spektrometryczna gamma, z użyciem sondy podobnej do wyżej opisa-
nej, była stosowana także na złożach Górnośląskiego Zagłębia Węglowego. Obecność
potasu, uranu i toru w węglu kamiennym świadczy o domieszkach mineralnych (wapie-
nie, iły). W przypadku węgla o niskiej popielności koncentracje izotopów radioaktyw-
nych są niskie. Koncentracja węgla pierwiastkowego w węglu kamiennym, znana z ana-
liz chemicznych, spada liniowo ze wzrostem koncentracji uranu, jak to pokazuje rys. 3.
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Rys. 3. Zależność zawartości węgla pierwiastkowego w węglu kamiennym od koncentracji uranu
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W tabeli 2. zostały podane, za Chruścielem i wsp.[9], zależności pomiędzy koncentracją
pierwiastków radioaktywnych a zawartością popiołu i wartością opałową węgla
kamiennego.

Tabela 2. Parametry węgla kamiennego: zawartość popiołu A (%), wartość opałowa Q (MJ/kg) i zawar-
tość węgla pierwiastkowego C (%) jako funkcje koncentracji potasu eK (%),.uranu eU (ppm), i toru eTh
(ppm) - dla próbek pobranych z rdzeni wiertniczych z rejonu Górnośląskiego Zagłębia Węglowego

Równanie regres/i
A = 3,27 + 21,36 eK+ 1,62 eU+ 0,61 eTh

Q = 2900 - 2570 eK- 1330 eU+ 95 eTh
C = 12,69- 4,72 eU

Współczynnik korelacji
0,978
0,895
0,970

Średni błąd standardowy
1,2 (%),

1,14 (MJ/kg)
0,5 (%),

Zakres zmienności parametrów węgla w analizowanych próbkach był następujący:
(5 - 35) % dla A, (17 - 32) MJ/kg dla Q i (43 - 72) % dla C

Na rys. 4 przedstawione są koncentracje potasu, uranu i toru zmierzone w próbkach
rdzeni wiertniczych; względny błąd standardowy zawiera się między 10 i 20 %.

tor, ppm

0,3 0,1

Rys. 4. Koncentracje potasu, uranu i toru w skałach węglonośnych GZW i ich średnie wartości dla
mułowców (M), iłów (I), piaskowców (P) oraz węgla kamiennego (W)

Widoczne jest zróżnicowanie zawartości K, U i Th dla skał litologicznie różnych. Mu-
łowce i iły cechują się wyższą zawartością uranu i toru niż węgle i piaskowce. Z drugiej
strony w ostatnich dwóch przypadkach występuje silne zróżnicowanie koncentracji po-
tasu. Pokłady węgla mogą być zatem oddzielone od skał otaczających na podstawie da-
nych spektrometrycznego karotażu gamma, w szczególności ze względu na skrajnie nis-
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ką zawartość uranu. Rozróżnienie litologii wymaga wzięcia pod uwagę wszystkich
trzech składowych promieniowania naturalnego.

Wnioski

Trzy niezależne dane o składzie skały, to jest koncentracje potasu, uranu i toru,
uzyskiwane z jednego stosunkowo prostego profilowania, są mocnym argumentem za
powszechnym stosowaniem metody spektrometrycznej gamma w praktyce poszukiwań
naftowych. Dane te powinny być odpowiednio archiwizowane i upowszechniane wśród
geologów jako istotny parametr charakteryzujący środowisko skalne. Metoda może być
użyta do rozdzielania węgli i skał otaczających oraz do szybkiej, rutynowej, półilościo-
wej oceny użyteczności pokładów.
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Oznaczanie izotopów uranu i radu w wodach metodą pomiarów niezależnych
promieniowania alfa i beta za pomocą spektrometru z ciekłym scyntylatorem

Determination of uranium and radium isotopes in water by alpha-and
beta-liquid scintillation spectrometry

Nguyen Dinh Chau, Edward Chruściel, Jerzy Niewodniczański, Andrzej Ochoński

Wydział Fizyki i Techniki Jądrowej AGH,
ul. Reymonta 19, Kraków.

Abstract
A new method for the determination of uranium and radium isotopes in ground and

surface waters based on the separated measurements of alpha - and beta -intensities is
presented.
Samples are prepared in a standard way and measured by liquid scintillation spectrometry
with special interpretation procedure.

The lower limit of detection of uranium isotopes for 8 hours measurement and
1 hour for radium isotopes are: 0.02, 0.04, 0.02 and 0.06 Bq/dm3 for S 4 U , ^ U , ^ a and

2 2 8Ra respectively.

Streszczenie
W pracy przedstawiono zasady fizyczne metody oznaczania stężeń izotopów uranu

i radu w próbkach wody za pomocą niezależnych pomiarów natężeń promieniowania alfa
i beta spektrometrem z ciekłym scyntylatorem. Opracowano oryginalną procedurę
interpretacji wyników pomiarowych.

Określono granice oznaczalności dla poszczególnych izotopów w stosowanych
procedurach pomiarowych. Przyjmując czas pomiaru ośmiu godzin dla próbek
zawierających izotopy uranu ustalono, że granica oznaczalności dla 2 3 8 U wynosi 0,04
Bq/dm3, a dla 2 3 4U wynosi 0,02 Bq/dm3, oraz przy jednogodzinnym pomiarze dla próbek
zawierających izotopy radu, próg oznaczalności dla izotopu 226Ra wynosi 0,02 Bq/dm'1 a dla
228Ra - 0,06 Bq/dm3.

1. Podstawy fizyczne
Na rysunkach 1 i 2 przedstawiono schematy rozpadu początkowego odcinka szeregu

uranowego ^ U i dwu grup izotopów radu, zaznaczono okresy półrozpadu poszczególnych
izotopów, rodzaje i energie emitowanego promieniowania.

Rys. 1. Schemat rozpadu
początku szeregu uranu
od U do °Th
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Ra-226:
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228TRys.2. Schemat rozpadu grupy izotopów Ra i Ra

Oznaczanie izotopów ( M 8 U i
Po preparatyce chemicznej w próbce występują tylko izotopy 23 4U, które mają

bardzo długie czasy połowicznego rozpadu i emitują promieniowania alfa. Praktycznie
intensywność promieniowania alfa w próbce nie ulega zmianie w czasie. Natomiast narasta
intensywność promieniowania beta emitowanego przez izotopy ^ T h i ^ P a , które są
produktami rozpadu izotopu 2 3 8U. Rejestrowane natężenia promieniowania alfa Ia i beta
Ip można zapisać następująco:

Ip (0 = 2e p (0A-B« 0 - expC-^-W) = sfi (0 A-23S A (0 (2)
gdzie: Au-238 i Au-234 są to odpowiednio aktywności izotopów ^ U i ^''U w próbce, e a i sp(t)
są to wydajności pomiaru promieniowania alfa i beta. Xvx-234 - stała rozpadu izotopu ^ T h ,
Fp{t)- funkcja nagromadzenia aktywności promieniowania beta po czasie;

Fp{t) = 2(1 - excir^rh-tiJ)) • Znając Ip(t) i sp(t) można obliczyć aktywność uranu 238:

Wydajność pomiaru promieniowania alfa jest równa 100 % [1]. Do oznaczania wydajności
pomiaru promieniowania beta Sp(t) należy preparować próbkę wzorcową o znanym
stosunku aktywności izotopu 2 3 4 U do 2 3 8U, (ff=Au-234/Au-238).

(4)

Znając aktywność izotopu U w próbce badanej, można obliczyć zawartość izotopu U
z równania (1).

Oznaczanie izotopów radu (228Ra, 226Ra )
Po preparatyce chemicznej w próbce zostają tylko izotopy 226Ra, i 228Ra. Z biegiem

czasu narastają aktywności izotopów powstałych z rozpadu. Izotopy w grupach radowych
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emitują promieniowania alfa i beta. Natężenia promieniowania alfa i beta rejestrowane
w chwili t po preparowaniu próbki można wyrażać następująco:

K ( 0 = *«1 (t)Fal (04^-226 + S«l (OKi (0 A.-22S

gdzie: ARa.226, A R ^ S są to aktywności izotopów 226Ra i nsRa. w próbce; a eal(t),sa2(t)
1 sp\(*),spi(t) - to wydajności pomiaru promieniowania alfa i beta emitowanego

odpowiednio z grupy 226Ra, i 2 2 8Ra; Fal(t),Fa2(t) oraz Fpx(t),Fp2(t) - funkcje

nagromadzenia intensywności promieniowania alfa i beta w czasie dla grupy 226Ra i 2 2 8Ra od
preparowania próbki. Formuły funkcji nagromadzenia i ich przebiegi po czasie są
szczegółowo opisane w pracy [2]. Stwierdzono również, że w ciągu 200 godzin od
zakończenia preparatyki chemicznej wartość funkcji F^t) jest praktycznie równa zero [2].
A więc można określić zawartość izotopu radu 226 z natężenia promieniowania alfa
zmierzonego zaraz po preparatyce chemicznej próbki. Izotop 2 2 8Ra emituje cząstki beta
0 energii w zakresie (0H-50) keV. W takim zakresie energii mogą się nakładać inne
promieniowania zakłócające np. promieniowanie charakterystyczne baru (31 keV), czy
promieniowanie wzbudzone przez naświetlanie scyntylatora światłem dziennym itp. Dla
uniknięcia tego efektu korzystano z zmierzonego natężenia w kanale beta licząc od dolnego
progu energii 60 keV. W ten sposób oznaczono zawartość Ra za pomocą zliczonych
impulsów od promieniowania beta emitowanego przez izotop aktynu - 228Ac, który emituje
cząstki beta o energii w zakresie (0-2,11 MeV)
Ponieważ zakresy energii promieniowania beta emitowanego przez izotopy 214Pb i 2I4Bi
(należące do grupy radu-226) są takie jak zakres energii cząstek beta emitowanych przez
izotop 228Ac (należący do grupy radu-228), więc można przyjąć, że ePi(t)= sp2(t)=Sp(t).
Wydajność pomiaru promieniowania beta można określić przez pomiar próbki wzorcowej
zawierającej tylko izotopy grupy radu 226 [2]. Znając aktywność izotopu radu 226
1 natężenia w kanale beta I^(t) można określić zawartość izotopu radu 228 z drugiego

równania układu równań (5).

2. Procedura chemiczna
Wydzielenie izotopów radu z próbki wodnej dokonuje się za pomocą siarczanu

barowego. Wytrącony osad radu oczyszcza się od innych izotopów radioaktywnych poprzez
jego rozpuszczenie w roztworze wersenianu dwusodowego zalkalizowanego amoniakiem
i ponowne wytrącanie kwasem octowym. Końcowy osad przemieszcza się do naczynia
pomiarowego, do którego dodajemy scyntylator żelujący.

W przypadku uranu proces wytrącania dokonuje się za pomocą wodorotlenku
żelaza. W celu oczyszczania, osad rozpuszcza się w roztworze kwasu solnego i roztwór ten
przepuszcza się przez kolumnę anionitową (Dowex 1x8). W ten sposób atomy uranu są
zatrzymane w kolumnie a inne pierwiastki jak tor i aktyn są usuwane. Uran z kolumny
zostaje wymywany przez przepłukanie roztworem HCl. Następnie uran jest oddzielony od
żelaza drogą ekstrakcji do fazy organicznej za pomocą roztworu TBP (trójbutylowy
fosforan) i umieszcza się w naczyniu pomiarowym. Do naczynia należy dodać odpowiedni
scyntylator do pomiarów promieniowania alfa i beta. Szczegółowo o procedurach
preparatyki uranu i radu można znaleźć w pracy [3].
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Z wartości zmierzonych natężeń przy uwzględnieniu tła w kanałach alfa, beta wyznaczono
koncentracje izotopów uranu i radu. Dla przykładu podano w tabeli 1 wyniki pomiarów
kilku wybranych próbek wód.

5000 r

Próbka uranowa

czas p o m i a r u ^ godz.

N

!

4000 —

3000 1—

5000r

alfa (Rą-226, Rn-222, Po218 i Po-214)-;

4000 i— ejas pomiaru - 1 godz.

3000 -

75
co

400 800
Nr kanału

1200 400 800
Nr kanału

1200

Rys. 4a Zmierzone widma prom. alfa i beta
po 15 dniach od preparatyki z próbki
zawierającej tylko izotopy z grupy
uranu

Rys. 4b. Zmierzone widma prom.
alfa i beta po 5 dniach od prepara-
tyki z próbki zawierającej tylko
izotopy z grup radu.

Do wyznaczenia progu oznaczalności wykorzystano próbki przygotowane z wody
destylowanej (jedna na izotopy uranu a druga na izotopy radu). Natężenia w kanałach alfa
i beta wynosiły 9 i 15 imp/min. dla próbki uranowej a 6 i 12 imp/min. dla próbki radu.
Korzystając z definicji granicy wykrywalności podanej w pracy [6], obliczono granicę
oznaczalności, która wynosi 0,04, 0,02, 0,02 i 0,06 Bq/dm3 odpowiednio dla ^ U , ^ U ,
2 2 6Rai 2 2 8Ra.

Tabela 1. Stężenia izotopów uranu i radu w wybranych próbkach wód.

Nr
próbki

1
2
3
4
5
6

Data
poboru

12-1995
12-1995
6-1997

L 6-1997
6-1997
12-1996

Miejsca poboru

Kop. Piast
Piast+Czeczot

PAA(2-2)
PAA(4-2)
PAA(6-2)

Kop. Żarów (U-2)

Stężenia izotopów uranu
(Bq/dm3)

2 3 8 U ± a *
—
—
—
—
—

0,76 ± 0,05

B 4 U ± a
—
—
—
—
—

0,54 ± 0,07

Stężenia izotopów radu
(Bq/dm3)

2 2 5 R a ± a
7,9 ± 0,7
8,0 ± 0,8
12,3 ± 0,6
21,8 ±0,3
211,1+1,9

—

^ R a + a
3,6 + 0,3
3,6 ±0,6
12,6 ±0,8

<0,06
174 ±14

—
* o - Odchylenie standardowe.
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3. Wybór parametru rozdzielenia impulsów pochodzących od promieniowania alfa
i beta PSA (pulse shape analysis).

Dla dobrego rozdzielenia impulsów trzeba dobrać parametr PSA. Niewłaściwy
wybór tego parametru może spowodować pozornie zwiększanie lub zmniejszanie, impulsów
w kanałach alfa i beta. Jedna z metod wyboru parametru PSA polega na pomiarach natężeń
w dwóch kanałach alfa i beta dla dwóch próbek, jedna zawiera tylko izotop beta
promieniotwórczy a druga tylko alfa promieniotwórczy [4].

Ze względu na wrażliwość parametru PSA na skład chemiczny próbki i rodzaj
scyntylatora, w naszym przypadku używano próbki wzorcowe zawierające badany izotop
i używany scyntylator. Dla przykładu podano sposób doboru parametru PSA dla oznaczania
izotopów radu na rys. 3.

Rys.3 Dobór parametru PSA.

A (alfa)

1

PSA-LEVEL

Właściwa wartość parametru PSA jest dobrana, z punktu przecięcia krzywych Ao(beta)
i Ao(alfa). Gdzie: Ao(beta) i Ao(alfa) - są to odpowiednie wyliczone aktywności izotopu
radu-226 z zmierzonego natężenia impulsów w kanale beta i alfa.

4. Procedura pomiarowa
Ze względu na stałe rozpadu izotopów w grupach uranu i radu oraz z analizy funkcji

nagromadzenia aktywności promieniowania alfa i beta w tych grupach [2,5] zalecono, że
pomiary dla próbek zawierających izotopy uranu odbywają się około 15 dni po preparatyce
chemicznej, czas pomiaru wynosi 8 godzin. Natomiast dla oznaczania izotopów radu
pomiary dokonują się w ciągu siedmiu dni przez jedną godzinę. Rysunek 4a przedstawia
widma zmierzone w kanałach alfa i beta dla próbki zawierającej izotopy uranu po 15 dniach
od preparowania. Widmo zmierzone w kanale alfa zawiera impulsy pochodzące od cząstek
alfa emitowanych przez izotopy 2 3 8 U i 2 3 4U. Natomiast widmo zmierzone w kanale beta
zawiera impulsy pochodzące od 234Th i ^ P a . Na rysunku 4b przedstawiono widma
promieniowania alfa i beta zmierzone dla próbki radu po pięciu dniach od preparatyki.
Widmo promieniowania alfa zawiera impulsy od cząstek alfa emitowanych przez Ra,
222 218 TRn, / 1 8Po i 2 1 4Po a w widmie beta są impulsy od cząstek beta od 2 1 4Pb, "14Bi, 228Ra i 228Ac.
Impulsy od promieniowania beta emitowanego przez 228Ra występują wyraźnie w części
niskoenergetycznej (od 5 do 250 kanału) co odpowiada zakresowi energii od 0 do 60 keV.
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ZMIANY STĘŻEŃ METALI CIĘŻKICH W TORFIE Z PUŚCIZNY
RĘKOWIAŃSKIEJ.

B. Hołyńska, B. Ostachowicz, J. Ostachowicz, L. Samek, K. Stroeli*, P. Wachniew,
D. Wągrzynek, D. Wobrcutschek*
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Abstract PL0000427

A peat core of 40 cm length was taken from a peat bog in southern Poland and
cut in 2 cm sections The peat core was dated using the natural radionuclide 210Pb with a
half life of 22.3 years. Concentrations of eighteen elements have been determined in all
peat sections by means of energy dispersive X-ray fluorescence analysis (EDXRF. Since
the efficiency in determining light, medium and heavy elements by EDXRF depends on
some physical parameters, three respective methods for the X-ray analysis were applied.
The concentration depth profiles for the determined elements and ash content profile
were constructed. The results show strongly time dependent variations in the
concentrations of the different elements. An interpretation is given and correlation
between possible influence factors are discussed. High concentrations of Pb and Zn
indicate their anthropogenic origin.

Wstęp

Torfowiska ombrotroficzne zasilane są wyłącznie przez opady atmosferyczne
zawierające stałe cząstki oraz rozpuszczone substancje mineralne. Wyniki wielu prac
wskazują, że metale ciężkie są zatrzymywane w torfach ombrotroficznych [1-6] dzięki
czemu torfy te mogą zachowywać historię zanieczyszczenia środowiska metalami
ciężkimi. Ninejszy artykuł przedstawia wyniki oznaczeń stężeń wybranych pierwiastków
oraz datowania uzyskane dla rdzenia torfu pobranego z torfowiska Puścizna
Rękowiańska na Podhalu. Wykonano dla tego rdzenia datowanie za pomocą metody

Pb oraz oznaczenie popielności i stężeń wybranych pierwiastków. Puścizna
Rękowiańska (49°29' N, 19° 48' E, 656 t n n p . m.) jest częścią jednego z największych
kompleksów torfowiskowych w Polsce. Współczesna powierzchnia torfowiska wynosi
280 ha, a maksymalna miąższość torfu 8 m. Eksploatacja torfu w ostatnim stuleciu
spowodowała przesuszenie torfowiska, jednakże mchy Sphagtmm, które bardzo
efektywnie zatrzymują zanieczyszczenia zawarte w opadach, wciąż występują w
niezaburzonych obszarach torfowiska.

Metody

Rdzeń torfu o średnicy 11 cm i długości 40 cm został pobrany za pomocą rury
PCW. Podczas pobierania rdzenia szczególną uwagę zwracano na uniknięcie kompakcji
torfu. Po pobraniu rdzeń był przechowywany w temperaturze 4°C. W laboratorium
podzielono rdzeń na odcinki o grubości 2 cm, z których usunięto nierozłożone fragmenty
roślin. Wszystkie próby torfu były po liofilizacji mielone przez 1 godzinę w młynie z
aaatowvmi kulami.
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210Torfy ombrotroficzne są powszechnie datowane za pomocą metody Pb [7-10],

Pb jest naturalnym izotopem promieniotwórczym produkowanym w atmosferze, skąd
jest usuwany wraz z aerozolami, na których jest zaadsorbowany. Spadek aktywności
tego izotopu w czasie, opisany przez prawo rozpadu promieniotwórczego, jest podstawą
metody datowania. Dla wyznaczenia wieku poszczególnych warstw torfu używany jest
model stałej szybkości zasilania (ang. CRS - Constant Rate of Supply) [11]. Model ten

210bierze pod uwagę zmienną szybkość przyrostu torfu. Aktywność Pb (T1/2 = 22.3 yr.)
210była wyznaczana za pomocą produktu rozpadu tego izotopu - Po. Zmineralizowane

próbki torfu były kilkakrotnie suszone i rozpuszczane w stężonym HCl w celu usunięcia
pozostałości HNO3. Sucha pozostałość była ostatecznie rozpuszczana w 0.5 M HCl.
Depozycja polonu na srebrnych krążkach była przeprowadzana w ciągu 2 - 3 godzin w

208temperaturze 90°C. Po był używany jako znacznik wydajności chemicznej procedury.
Aktywności obu izotopów polonu były wyznaczane za pomocą spektrometru
promieniowania a 7401 firmy Canberra. Założono, istnienie równowagi

promieniotwórczej pomiędzy Pb i Po.
Chemiczne analizy prób torfu dla pierwiastków o liczbach atomowych wyższych

niż 12 wykonano wykorzystując dwie metody fluorescencji rentgenowskiej z dyspersją
energii (EDXRF), mianowicie całkowitego odbicia promieniowania X (TXRF) [12] oraz
metodę emisyjno-transmisyjną (E-T- EDXRF) [13]. Analizy dla lekkich pierwiastków
(Si, Al, S, K and Ca) wykonano w Atominstitut w Wiedniu za pomocą spektrometru
rentgenowskiego Tracor. Oznaczenia Ti, V, Cr, Mn, Fe, Ni, Cu, Zn, As, Rb, Sr, Ba oraz
Pb wykonano z zastosowaniem wielofunkcyjnego spektrometru rentgenowskiego
zbudowanego w Akademii Górniczo-Hutniczej [14]. W metodzie E-T-EDXRF
stosowano pastylki (3x100 mg) wykonane ze zmielonego suchego torfu użyto do analiz
za pomocą metody oraz analiz lekkich pierwiastków. Metoda TXRF oraz datowanie
wymagały rozpuszczenia próbek w kwasach (HNO3 + HF and H2O2) w bombie
teflonowej. Popielność wyznaczano poprzez spalanie próbki torfu w piecu w
temperaturze 500 °C.

Wyniki i dyskusja

Rysunek 1 przedstawia wyniki datowania. Wyznaczenie wieku było możliwe
210tylko dla 12 górnych warstw z pobranego rdzenia. W głębszych warstwach zanika Pb

pochodzący z atmosfery. Wiek 12 warstwy został oszacowany na 140 lat, wiek
głębszych warstw ekstrapolowano przyjmując 25 lat za czas przyrostu każdej z tych
warstw.

Rysunek 2 przedstawia profile stężeń wybranych pierwiastków. Przedstawione
stężenia są średnimi stężeniami uzyskanymi za pomocą metod E-T EDXRF i TXRF z
wyjątkiem lekkich pierwiastków, których stężenia wyznaczono za pomocą spektrometru
Tracor TN5000. Precyzja metody EDXRF zawierała się dla poszczególnych
pierwiastków pomiędzy 5 i 18 % dla stężeń mniejszych niż 10 ug/g. Dla wyższych stężeń
precyzja zawierała się w przedziale 3-5 %. Dokładność analiz sprawdzono za pomocą
trzech standardów: CL-1 Cabbage Leaves [15], Citrus Leaves NIST 1572 oraz Orchard
Leaves NIST 1571.
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Rys. 1. Wiek środkowych punktów poszczególnych warstw torfu otrzymany za
210pomocą metody Pb.

Profile popielności oraz stężeń Al, Si, Ti i V są silnie skorelowane ponieważ
pierwiastki te są głównymi składnikami skał i gleby. Żelazo również jest jednym z
głównych składników gleby lecz zawartość tego pierwiastka nie koreluje się z
popielnością. Żelazo, podobnie jak Mn, Rb i K, tworzy w kwaśnych (pH ~ 4) wodach
torfowiska rozpuszczalne związki, które są w dużym stopniu wymywane z torfowiska.
Na rysunku 2h widoczne są dwa charakterystyczne punkty na głębokościach 8 i 20 cm
wskazujące rozpoczęcie i zakończenie obszaru szybkiego rozkładu torfu. W tych
punktach można zauważyć maksima stężeń niektórych pierwiastków. Maksima stężeń Fe
i Zn na głębokości 8 cm wynikają prawdopodobnie z występowania na tym poziomie
swobodnego lustra wody stanowiącego granicę pomiędzy strefami, w których panują
warunki utleniające i redukcyjne. Najwyższe stężenia Pb, Ca, Ba, Sr, S i do pewnego
stopnia Cr występują w przedziale głębokości 18-20 cm. Poniżej 20 cm stężenia
omawianych pierwiastków maleją czego powodem mogło być wymywanie ich przez
wodę.

Najwyższe koncentracje Al, Si, Ti, Ni, Cu, K, Rb i Ba oraz najwyższa popielność
występują w przedziale 36-38 cm. Maksima te można wiązać z działalnością człowieka
na badanym obszarze. Wysokie stężenia tych pierwiastków sugerują depozycję gleby i
popiołów powstałych wskutek wylesienia w początkach XVII wieku. W tym czasie w
Tatrach rozwinęło się górnictwo i hutnictwo żelaza i metali kolorowych związane z
dużym zapotrzebowaniem na drewno [16], a na Podhalu wzrosła aktywność osadnicza.
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Tabela 1. Porównanie stężeń pierwiastków (w fig/g) w badanym torfie oraz w
okolicznej glebie i torfach z obszarów nie zanieczyszczonych.

Pierwiastek

Pb
Zn
As
Ni

Cu
Cr

(Śr. stężenie)
zakres w badanym torfie

(71)36-112
(100)47-200

( 7 ) 4 - 1 2
( 4 ) 2 - 9

(6) 3 - 9
(13)6-21

(Sr. stężenie)
zakres w lokalnej glebie

(30) 18-37
(44) 26-59

(4) 3-5
Poniżej progu
wykrywalności

(9)8-11
(36) 7-39

Zakres st. w'
"czystych" torfach

5-20
10-80

-
I - 4

5-10
2 - 5

W tabeli 1 porównano stężenia wybranych pierwiastków w badanym torfie z
stężeniami w lokalnej glebie oraz ze stężeniami w torfach pochodzących z obszarów
uznawanych za mało zanieczyszczone [2, 5, 18]. Pierwiastkami uważanymi za typowo
antropogeniczne w środowisku są: Hg, Zn, Pb, Cd i As [17]. Wyniki zamieszczone w
tabeli 1 wskazują, że Pb, Zn oraz do pewnego stopnia As zawarte w badanym rdzeniu są
pochodzenia antropogenicznego.

Wnioski

- Technika EDXRF jest odpowiednia dla analiz torfu ze względu na możliwość
jednoczesnego oznaczania wielu pierwiastków oraz stosunkowo nieskomplikowany
sposób przygotowania próbek. Precyzja metody jest porównywalna z precyzją innych
metod instrumentalnych, np. ASA.

- Względnie duże stężenia Pb i Zn w badanym profilu wskazują na
antropogeniczne pochodzenie tych pierwiastków.

- Wyniki otrzymane dla warstw 18 i 19, gdzie występują bardzo duże stężenia
substancji mineralnych i pierwiastków litofilnych wskazują na intensywną działalność
człopwiekka co jest zgodne z historycznymi zapisami o rozwoju przemysłu i rolnictwa na
Podhalu w XVII wieku.
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Abstract. The most important results of isotopic analyses carried out so far in salt mines
in Wieliczka, Bochnia, Kłodawa, Wapno and Inowrocław are presented. Discussion of
these results for individual leakages proofs that isotopic methods are fully useful in
determining of the origin of water appearing in salt mines.

1. Wprowadzenie
W niniejszej pracy omówione są skrótowo najważniejsze rezultaty identyfikacji wód

w kopalniach soli w Polsce uzyskane metodami izotopowymi. Szczegółowe opisy rezul-
tatów uzyskanych w kopalniach soli przedstawione były odpowiednio w pracach: Wapno
[1] i [2], Inowrocław [3], [4] i [5], natomiast niewystarczająco: Kłodawa [5] i [2],
Wieliczka [2]. W pracach [2], [3] i [4] zostały także opisane ogólne zasady identyfikacji
pochodzenia wód w polskich kopalniach soli w oparciu o metody izotopowe a w [3] i
[4] - w połączeniu z danymi hydrochemicznymi. W pracach tych opisano również wtór-
ne zmiany składu izotopowego wody wywołane procesami parowania, wymiany mole-
kularnej z parą wodną w atmosferze kopalnianej, wymiany izotopowej z wodą krystali-
zacyjną w uwodnionych minerałach solnych i rozpuszczanie tych minerałów. Szereg
informacji techniczno-eksploatacyjnych o kopalniach soli zaczerpnięto z publikacji [6].

2. Kopalnia w Wieliczce
Kopalnia znajduje się w złożu soli kamiennej wieku mioceńskiego, istnieje od XIII

wieku i dostarczyła ok. 25 min ton soli, pozostawiając pustki o objętości ok. 7,5 min nr.
Wyrobiska górnicze zlokalizowane są na 9 poziomach wydobywczych sięgają od 57 do
327 m wgłąb [6], Zwięzły opis geologii i historii wydatków dopływów (wycieków) do
kopalni można także znaleźć w pracy [7] gdzie wykazano, że liczba wycieków (ok. 260
w 1993 r.) i ich wydatki rosną w czasie. Cztery z dopływów, zlokalizowanych w komo-
rach F-2, Z-32, Z-28 i poprzeczni Mina dostarczały ok. 85 % z ok. 450 dm:7min wody
sumarycznie dopływającej do kopalni (1993 r.) [6]. Najważniejsze dopływy są monitoro-
wane izotopowo od 1973 r. dla określenia pochodzenia i wieku wód, głównie w oparciu
o oznaczenia 518O, 5D i stężenia trytu [2]. Wykonano analizy izotopowe 270 prób (do
1997 r.) z ok. 60 wycieków. Niektóre z większych dopływów były również analizowane
na zawartość 14C i wartości 513C. Okazało się, że wszystkie dopływy związane są z opa-
dami atmosferycznymi. Na tarasie wodnym (poz.I) występują wody holoceńskie i współ-
czesne. Przez wody współczesne rozumie się wody zasilane po 1953 r., zawierające tryt.
Na głębszych poziomach dominują wody zasilane w końcu ostatniego zlodowacenia,
nazwane wodami glacjalnymi. Wody glacjalne były identyfikowane przez brak trytu,
zawartość 14C od zera do kilku pmc oraz skład izotopowy bardziej ujemny niż średnie
wartości wód współczesnych w tym rejonie (tzn., 518O = -10.0 %0 i 5D = -70 %o). Woda
glacjalna zawarta jest głównie w warstwach chodenickich, a blisko złoża jej mineraliza-
cja wynosi 60-^100 g/dnr' (głównie NaCl). Typowym dopływem takiej wody jest dopływ
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powstały w 1972 r. w komorze F-2 (poz. VII) wskutek przebicia granicy złoża. Począt-
kowy wydatek 330 dm3/min zmalał obecnie do około połowy. Podobną charakterystykę
izotopową ma dopływ w komorze Z-28 (poz. VI).

W 1960 r. w komorze Z-32 (poz. V/VI) powstał dopływ o wydatku 60 dnrVmin.
Skład izotopowy i brak 14C sugerowały początkowo glacjalny wiek tej wody. Niezna-
czne stężenie trytu (0-4-2 T.U.) w latach 1974-77 wzrastało ciągle do ok. 30 T.U. w la-
tach 1985-93 , a następnie malało do 25 T.U. w 1997 r. (sumarycznie 36 analiz trytu).
Zaobserwowano również pewne zwiększenie się stężenia C w związkach nieorganicz-
nych węgla, od zera we wcześniejszych okresach do ok. 3.8±l.O pmc w 1991 r. Również
w związkach organicznych stwierdzono w 1991 r. stężenie wynoszące 3.2 ± 0.4 pmc.
Wydaje się, że wymienione wyżej stężenia trytu i 14C mogą być wytłumaczone w opar-
ciu o wzory teoretyczne podane w [8], jeżeli jest to współczesna woda, która na drodze
przepływu napotyka spękane margle o dużej porowatości przestrzeni mikroporowej. W
takim przypadku, tryt opóźniony jest w stosunku do mobilnej wody w szczelinach tylko
0 ok. 100 razy, podczas gdy radiowęgiel może być dodatkowo opóźniony nawet tysiące
razy w wyniku wymiany izotopowej zachodzącej w mikroporach między rozpuszczo-
nymi węglanami i węglanami fazy stałej. W pracy [9] zasugerowano, że radiowęgiel w
związkach organicznych, charakteryzujących się bardzo niskimi stężeniami (kilka
mg/dm3) może przypuszczalnie ulegać podobnym opóźnieniom wskutek wymiany z sub-
stancją organiczną występującą w utworach miocenu tego rejonu. W przypadku przyję-
cia hipotezy o współczesnym wieku wody dopływającej do komory Z-32, trudno jest
wytłumaczyć obserwowany skład izotopowy tej wody, który jest bardziej ujemny
(lżejszy) od składu wód współczesnych. W pracy [8] podano hipotezę, że jest to woda z
sąsiadującej kopalni otworowej w Baryczy, gdzie do eksploatacji doprowadzano wodę z
Raby, która jako rzeka górska ma skład izotopowy lżejszy niż wody współczesne rejonu
Krakowa w wyniku działania efektu wysokościowego.

Jeden z najbardziej katastrofalnych dopływów w historii kopalni wystąpił w kwietniu
1992 r., w poprzeczni Mina, na poz. IV. Poprzecznia przebiła granicę złoża jeszcze na
początku obecnego stulecia jednakże przez długi czas wyciek był nieaktywny, lub mało
aktywny, do czasu rozpoczęcia porządkowych prac górniczych w 1991 r. Nagła kata-
strofa (13.IV. 1992) charakteryzowała się wydatkiem wypływu do 300 dm3/min z zawar-
tością zawiesiny do ok. 500 kg/m3 [7]. Później występowały znacznie większe pulsacje:
do 20 mVrnin (X. 1992), do 5 m3/min (IV. 1993 i VIII. 1994), średnio wydatek wynosi ok.
180 dm3/min [6]. Ten pulsacyjny charakter wydatku dopływu wynika zarówno z charak-
teru skał o słabej zwięzłości jak i z nieefektywnych i daremnych prób zatrzymania dopły-
wu. Okresy wzmożonego dopływu i sufozji wywoływały zapadanie się terenu z następu-
jącym okresem kolmatacji i nagromadzenia się większych ilości wody na dalszym przed-
polu, co powodowało kolejne przedarcie się wody i wzmożony dopływ, po osiągnięciu
odpowiedniego wzniosu zwierciadła wody na dalszym przedpolu. Związek z opisaną
sytuacją miała niewątpliwie konstrukcja tamy w słabo zwięzłych skałach, a w szczegól-
ności próba zamknięcia tej tamy, oraz wykonanie wielu odwiertów w rejonie poprzeczni
1 próby zestalenia górotworu poprzez te odwierty z iniekowaniem pod zbyt dużymi ciś-
nieniami substancji uszczelniających [2].

Próby solanki analizowane dwukrotnie (1988 i 1991 r.) wykazywały beztrytową
wodę glacjalną z warstw chodenickich podobnie jak próby pobrane 14.IV. 1992 r. i dwa
tygodnie później. Próba pobrana w końcu maja miała mieszaną wodę o wieku wczesno-
holoceńskim z wodą glacjalną (zawartość 14C wynosiła 9.5 pmc), podczas gdy próby
pobrane w sierpniu i wrześniu 1992 r. pokazały znowu typową wodę glacjalną. Jednak
wszystkie następne próby mają składy izotopowe oraz stężenia 14C charakterystyczne dla
wód z okresu środkowego holocenu, identyczne z wodami znajdującymi się w piaskach
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bogucickich na zachód od Wieliczki. Mineralizacja wynosząca początkowo 100+200
g/dm3 zmalała do 10+18 g/dm3. Tak więc, w początkowym okresie awarii dopływała ••
silnie zmineralizowana woda glacjalna, stagnująca wcześniej w warstwach chodenickich
na przedpolu kopalni. Od 1993 r., dopływająca woda ma wiek 2-5 tys. lat. Jest to woda
albo zasilana pośrednio poprzez piaski bogucickie, albo dopływająca do rejonu poprze-
czni Miny z dalszych obszarów, równolegle do północnej granicy złoża. Istnienie kopal- .
ni jest niewątpliwie zagrożone, chociaż prace ratownicze mogą znacznie przedłużyć czas
jej życia.

3. Kopalnia w Bochni
Właściwa, XIII - wieczna, najstarsza w Polsce kopalnia soli w Bochni, w mioceńskiej

formacji solonośnej, wykazuje niewielkie zagrożenie wodne [6] i nie była badana izoto-
powo.

Jednym z oddziałów kopalni w Bochni jest kopalnia Siedlec-Moszczenica, urucho-
miona w styczniu 1989 r. jako „solankowa" i postawiona w stan likwidacji w lipcu 1991
roku z braku zapotrzebowania na solankę [6].

Badania izotopowe w kopalni przeprowadzono dwukrotnie. W 1975 r. w lokalnym
otworze podszybowym stwierdzono mieszaninę wody współczesnej i przedczwartorzę-
dowej. W latach 1987/88 badano czterokrotnie solankę (o mineralizacji ok. 295 g/dnr\
zasadniczo NaCl) z otworu W-13 la na poziomie VI (gł. 406 m), którym przebito pół-
nocną granicę złoża do warstw chodenickich. Otrzymano: 5 !8O = -8,5 %o, SD = -58 %o,
stężenie trytu 0,0 ± 1,0 T.U., stężenie 14C (0,0 + 1,4) ± 1,0 pmc oraz 513C = -18 %o.
Biorąc pod uwagę dane izotopowe i hydrochemiczne była to woda infiltracji przed-
czwartorzędowej z zasoleniem wynikającym z ługowania złoża soli [2].

4. Kopalnia w Kłodawie
Kłodawska kopalnia posadowiona jest w centralnej części wyniesionej struktury o

długości ok. 60 km. Centralna część tej struktury wieku cechsztyńskiego przebija całko-
wicie warstwy mezozoiczne i tworzy wysad solny o długości 26 km i szerokości do 2
km. Czapa ilasto-gipsowa o miąższości do 170 m nakrywa zwierciadło solne zalegające
na głębokości 100+350 m i otoczona jest wodonośnymi sedymentami trzecio- i czwarto-
rzędowymi. Od 1951 r. złoże udostępniono trzema szybami do głównych poziomów
450, 525, 600 i 750 m, oraz między-poziomów. Eksploatację białej soli starszej i naj-
młodszej soli różowej rozpoczęto w 1956 r. ze średnią wydajnością ok. 0.7 min ton/rok.
Objętość całkowita wyrobisk wynosi 15 min mJ [6].

Dopływy do kopalni w Kłodawie o łącznym wydatku 350 cm7min (1994 r.), z czego
50 cnrVmin pochodzi ze zjawisk wodnych a reszta z szybów, są bardzo zróżnicowane.
W 1995 roku zarejestrowano ok. 450 zjawisk wodnych w tym ok. 90 % jako zawilgoce-
nia i wycieki kroplowe, czynnych zjawisk ok. 1/4, a tylko 6 mających charakter wypły-
wów [6]. Wypływy te są monitorowane izotopowo od 1974 r. przy czym wykonano po-
nad 170 analiz, głównie składu izotopowego, dla blisko 80 zjawisk. Wyniki były dotych-
czas opublikowane częściowo [5] i [2]. Większość wycieków miała składy izotopowe
typowe dla końcowych etapów parowania wody oceanicznej, jak to pokazano na diagra-
mie 51SO-5D (rys. 1). Jedynie kilka próbek miało rezultaty odpowiadające wczesnym
etapom parowania wody oceanicznej, tzn. ich wartości 518O i 5D były dodatnie: nr
4/630, 14/680 i 75/600. Niektóre dopływy syngenetyczne miały NaCl jako całkowicie
dominujący składnik, a więc ich syngenetyczny charakter mógł być określony jedynie
izotopowo.
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Czasami pojawiają się wycieki, których pochodzenie jest trudne do identyfikacji gdyż
ich 518O są silnie przesunięte w kierunku ciężkich wartości (bardziej dodatnich), a 8D są
pomiędzy wartościami wód współczesnych i oceanicznych (SMOW). Zazwyczaj szybkie
zaniknięcie dopływów sugeruje ich genezę związaną z porwaniem różnego typu wód
pochodzących z dużych głębokości w różnych etapach formowania .się wysadu. Do tych
nietypowych zjawisk wodnych, trudnych do identyfikacji, można także dołączyć wódy
związane z prowadzonymi pracami uszczelniającymi przy użyciu substancji organicz-
nych. Do nietypowych zjawisk wodnych trzeba zaliczyć następujące zjawiska: 42/500,
7/525, 96/525, 27/600, 28/600, 60/600, 125/600, 141/600, ślepy szyb/690, la/740,
15/750, 18/750 (rys. 1).

Od 1956 r. istnieje dopływ 7/450 z dużej szczeliny w anhydrycie. Początkowy wyda-
tek wynoszący ok. 15 dm3/min, w 1960 r. zmalał do prawie stałej wartości 40 cm3/min.
Skład izotopowy miał wartości najczęściej ok. 518O = -3 •*• -2 %o i 5D = -35 -r -25 %o (20
pomiarów, rys. 1). Woda w tym dopływie pochodzi prawdopodobnie z formacji mezo-
zoicznych znajdujących się wokół wysadu. Nasycenie jej rozpuszczonymi solami oraz
przesunięcie składu izotopowego wskutek wymiany z uwodnionym solami następuje już
wewnątrz wysadu. Według danych zawartych w pracach [10] i [11], formacje mezo-
zoiczne w centralnej i północnej Polsce zawierają w dominującym stopniu paleoinfiltra-
cyjne wody ciepłych klimatów przedczwartorzędowych, jedynie słabo odsuniętych od
światowej linii opadów ( z ang. WMWL, patrz rys. 1) w kierunku cięższych wartości.
Podobne wartości składu izotopowego były obserwowane dla dopływu 14/550, który
jednak po 3 latach zaniknął.

W maju 1985 r., podczas strzelania w komorze 14, z odkrytej kawerny nastąpił bez-
pośredni dopływ 7 m3 solanki. Wydatek tego dopływu o numerze 93/525 był malejący
w czasie, do ok. 10 cm3/min w końcu 1985 r. Obecny wydatek jest prawie ustalony - ok.
0,2 cm3/min. Od czasu zaistnienia tego dopływu istnieją sprzeczne poglądy co do jego
pochodzenia. Większość opinii opartych głównie na wysokiej mineralizacji, wysokiej
zawartości Br" oraz tendencji malejącego wydatku zalicza zjawisko do bezpiecznych.
Jednak początkowy skład izotopowy (5 l8O = -9.2 %o i 5D = -71 %o) miał wartości typo-
we dla wód czwartorzędowych. Punktem odniesienia może tu być skład izotopowy wo-
dy wodociągowej w kopalni (patrz rys. 1) dobrze korelujący się z wartościami, których
można oczekiwać (5I8O = -9.2 %o i 6D = -63 %o) w oparciu o mapy składu izotopowego
wód holoceńskich na obszarze Polski [12]. Bliższa identyfikacja wieku nie jest możliwa
wskutek braku trytu (0.0 ± 0.5 T.U.) oraz braku rozpuszczonych związków węgla.
Z malejącym w czasie wydatkiem zmieniał się również w sposób ciągły skład izotopowy
dopływu do obecnych wartości 5I8O = -7.6 %o i 5D = -66 %o (25 pomiarów, rys. 1). To
przesunięcie izotopowe jest prawdopodobnie spowodowane zwiększającą się rolą wy-
miany izotopowej z uwodnionymi solami jak i parowaniem wody w kawernach przed jej
dopłynięciem do miejsca poboru. Wypływ 93/525 usytuowany jest w centralnej części
kopalni, a jedyna możliwość obecności tam wody wieku czwartorzędowego związana
jest z jej ruchem przez pofałdowane i spękane anhydryty.

W 1991 r. powstał dopływ nr 106/600 usytuowany blisko otworu poziomego, który
przeciął granicę złoża. Początkowy wydatek 50 cm3/min z czasem zmalał do obecnej
prawie stałej wartości ok. 0,05 cmVmin. Początkowy skład izotopowy (518O = -11 %o
i SD = -80 %o) był typowy dla wód meteorycznych okresów glacjalnych na obszarach
nizinnych Polski (518O = -12,8 •* -10,6 %o i 5D = -98 -s- -76 %o). Jednak z obniżającym się
wydatkiem dopływu zmieniał się też jego skład izotopowy do obecnych wartości 518O =
-2,3 %o i 8D ~ -53 %o (10 pomiarów, rys. 1). Ta zmiana jest niewątpliwie wywołana
efektami parowania i prawdopodobnie częściowo wymianą izotopową. Sądząc z rys. 1,
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zarówno dopływ 93/525 jak i 106/600 zawierają wodę pochodzącą z infiltracji w czasie .•
jednego z glacjałów. Istniały także krótkotrwałe dopływy o nr 17/680, 26/660 i 30/750 •
(rys. 1), mające składy izotopowe zbliżone do składów dopływów 93/525 i 106/600. Ich
zaniknięcie spowodowało zaliczenie do omówionej wyżej grupy niegroźnych dopływów.

Reasumując, dane izotopowe okazały się bardzo przydatne do rozpoznania dopły-
wów do kopalni w Kłodawie, chociaż niektóre dopływy pozostały niezidentyfikowane, .
a ostateczne konkluzje odnośnie potencjalnych zagrożeń mogą być wyciągnięte dopiero
gdy dopływ okazuje się być trwały w czasie. W przypadkach dopływów o małym wydat-
ku interpretacja jest utrudniona przez wtórne zmiany składu izotopowego, wywołane
głównie parowaniem wody i wymianą izotopową z wodą krystalizacyjną uwodnionych
minerałów solnych.

5. Kopalnia w Wapnie
Kopalnia założona w jednym z najmniejszych wysadów solnych (cechsztynu) w

Polsce w latach 1912-1917 miała wcześniejszą historię, związaną z eksploatacją gipsów z
czapy gipsowej wysadu już od 1826 r. Pozostałością tej eksploatacji był zbiornik wodny
w starych wyrobiskach o objętości rzędu 105 m3. Eksploatacja soli prowadzona poprzez
dwa szyby, początkowo na sześciu poziomach (od IV do IX), została rozszerzona w gó-
rę o III poziom, w 230 metrowej półce bezpieczeństwa. Przygotowywane trzy najgłęb-
sze poziomy nie zostały uruchomione [6]. Katastrofalne wtargnięcie wód zakończyło ży-
wot kopalni nocą 4/5 sierpnia 1977 r., natomiast całkowita likwidacja trwała do 1986 r.

Zagrożenie wodne kopalni od jej początku było bardzo poważne ze względu na zna-
czne ilości wody w otoczeniu wysadu i w czapie gipsowej. Infiltracja wód do kopalni
odbywała się przez szyby oraz systemem szczelin i spękań górotworu w czym istotną
rolę miały także sole porowate (Jamiste") [6].

Badania izotopowe opisane w pracach [1] i [2] rozpoczęto w połowie 1973 r. i pro-
wadzono przez cztery lata, wykonując sumarycznie blisko 30 pomiarów składu izotopo-
wego wody, 45 analiz stężenia trytu i 8 analiz C w 12 punktach obserwacyjnych.
Najważniejsze dopływy o numerach 18, 19 i 5 na poziomie III były badane najczęściej
wykazując poprzez duże stężenie trytu (najczęściej 20 •?- 30 T.U.) i l 4C (70 -H- 80 pmc)
wodę bardzo młodą. Dla wytłumaczenia możliwości dopływu do kopalni dużej objętości
tak młodej wody postawiono hipotezę [1] i [2] o opływaniu wysadu przez wodę infiltra-
cyjną, która po nasyceniu solami w czapie gipsowej i na dalszej drodze migruje pod
wpływem efektów gęstościowych, penetrując kopalnię istniejącym systemem szczelin.
Oszacowanie wieków trytowych [2] w oparciu o modele opisane w [13], [14] i [15]
potwierdziło skomplikowany charakter dopływu młodej wody do kopalni, którą wielu
uznawało za reliktową i niegroźną dla kopalni.

6. Kopalnia w Inowrocławiu
Początki kopalni eksploatującej inowrocławski wysad solny sięgają lat 70-tych XIX

w. - wydobywanie solanki z czapy gipsowej. Pod koniec wieku uruchomiono dwie ko-
palnie podziemne w czapie gipsowej i na zwierciadle solnym. Dalsza eksploatacja w XX
w. obejmowałam, in. wydobycie „mokre" 18 głębokimi otworami. Wiatach 1924-1932
założono podziemną kopalnię Solno, rozbudowaną po 1945 r. do 10 poziomów wydo-
bywczych (głęb. 650 m) z 3 szybami. Wydobycie zakończono w 1986 r. a kontrolowane
zatapianie w 1995 [6].

Dane izotopowe wód występujących w kopalni Solno z okresu 1979-1983 zostały
opisane w pracach [3], [4] i [5], Dane te obejmują 120 pomiarów składu izotopowego
oraz 10 pomiarów stężenia trytu z 65 punktów obserwacyjnych. Badania izotopowe
potwierdziły, a częściowo udokumentowały, wszechobecność wody pochodzenia bez-
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pośrednio atmosferycznego lub pośrednio z uciekającej wody technologicznej, a także
przedostającej się z nadległych, starych, zatopionych kopalni XIX wiecznych. Skompli-
kowana technicznie sytuacja kopalni, duża liczba długotrwałych dopływów, wzrastające
zagrożenie wodne, a także wnioski wyciągnięte z katastrofy kopalni w Wapnie doprowa-
dziły do decyzji o likwidacji tej kopalni.

7. Podsumowanie
Metody izotopowe okazały się być bardzo przydatne i wiarygodne w identyfikacji

pochodzenia wody w wyciekach kopalnianych. Pozwalają one na ocenę zagrożenia
wodnego i podejmowanie stosownych decyzji. Oczywiście powinny być stosowane
wspólnie z metodami klasycznymi.

Cytowane prace
[1]. Zuber A., Grabczak J., Kolonko M.: Environmental and artificial tracers for
investigating leakages into salt mines. W: Isotope Hydrology 1978, Vol. I, IAEA,
Vienna, 1979,45-63.
[2], Duliński M., Garlicki A., Grabczak J., Zuber A.: Badania izotopowe pochodzenia
wód w polskich kopalniach soli. Mat. IV Symp. Polskiego Stowarzyszenia Górnictwa
Solnego „Naturalne zagrożenia w kopalniach soli", Ślesin k/Konina, 16-18.10.1997
(w druku).
[3]. Bakowski I , Grabczak J., Kolonko M., Wiewiórka I , Zuber A.: Określanie
pochodzenia solanek naturalnych metodami izotopów środowiska. Mat. Symp.
„Górnictwo surowców chemicznych, zbiorniki podziemne, środowisko naturalne".
Wyd. AGH, Kraków, 1984, 21-30.
[4]. Grabczak J., Zuber A.: Freiberger Forschungshefle, C 417, 105-115 (1986).
[5]. Bąkowski I , Grabczak I , Zuber A.: Vodnyje Resursy, nr 3, 165-170 (1984).
[6]. Ślizowski K., SaługaP.: Surowce chemiczne - sól kamienna. Wyd. Centrum
PPGSMiEPAN, Kraków 1996, 179s.
[7]. Garlicki A., Wilk Z.: Przegląd Geologiczny Nr. 3, 183-192 (1993).
[8]. Małoszewski P., Zuber A.: Water Resour. Res. 37(8), 1937-1945 (1991).
[9]. Geyer S., Grabczak J., Śliwka I., Zuber A.: Zastosowanie C-14 w substancjach
organicznych oraz związków chlorowcowych do identyfikacji wieku wód na przykładzie
wycieków w Kopalni Soli Wieliczka. W: Współczesne Problemy Hydrogeologii. Oficyna
Wyd. „SUDETY", Wrocław 1993, 353-357.
[10]. Dowgiałło I , Tongiorgi E.: Geothermics 1(2), 67-69 (1972).
[11]. Zuber A,. Grabczak 1: O pochodzeniu solanek mezozoiku Polski centralnej i
północnej. W: Współczesne Problemy Hydrogeologii. Wyd. SGGW-AR, Warszawa
1991, 202-207.
[12], d'Obyrn K., Grabczak J., Zuber A.: Mapy składów izotopowych infiltracji
holoceńskiej na obszarze Polski. W: Współczesne Problemy Hydrogeologii, t. VIII, Wyd.
WIND-J. Wojewoda, Wrocław 1997, 331-333.
[13]. Małoszewski P., Zuber A.: J. Hydrol. 57, 207-231 (1982).
[14]. Małoszewski P., Zuber A.: Lumped parameter models for interpretation of
environmental tracer data. W: Manual on Mathematical Models in Isotope
Hydrogeology. IAEA-TECDOC-910, IAEA, Vienna 1996, 9-54.
[15]. Zuber A., 1986. Mathematical models for the interpretation of environmental
radioisotopes in groundwater systems. W: Handbook of Environmental Isotope
Geochemistry, Vol. 2, PartB, Elsevier, Amsterdam 1986, 1-59.

146



10

0 -

-10

-20

-30
Vi

-
to

-40

-50

o° ..e---"i»
• •• • . . . : : p - - - - •••

LUG! SYNGENETYCZNE ZMIENIONE
PRZEZ KONTAKT Z ATMOSFERĄ

?O
75/600

.- Ó

o &

125/600

-n—
la/740

141/600 A , 8 / 7 5 0

ślepy sz>'b/690

1 5 / 7 5 0

- 26/660

','680

l 96/525

-12 -10 -8 -6 -4 -2

-18S'*O [%..] SMOW

10 12
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ZASTOSOWANIE PROMIENIOWANIA y

DO ROZKŁADU 2,4-DICHLOROFENOLU DLA POTRZEB
OCHRONY ŚRODOWISKA.

Przemysław Drzewicz, Marek Trojanowicz, Wojciech Głuszewski; Przemysław Panta
Instytut Chemii i Techniki Jądrowej, ul. Dorodna 16, 03-195 Warszawa

The influence of pH and NaHCC>3 concentration on the process of radiolytical
removing of 2,4-dichlorophenol (2,4-DCP) from water solution was investigated. It was
found that final product formation depend on pH of solution and 2,4-DCP degradation was
not affected by pH in investigated region (3.1-10.7). The presence of NaHCO3 in solution
(for pH=7) strongly decrease removing of 2,4-DCP and the complete radiolysis of 2,4-DCP
would be obtained above lOkGy dose.

Wiele związków chemicznych (np. chlorofenole) obecnych w wodach naturalnych i
ściekach ze względu na swoje właściwości toksyczne i chemiczne jest trudno usunąć przez
ozonowanie, chlorowanie lub degradację mikrobiologiczną. Dodatkowo stosowanie tych
metod może powodować powstanie jeszcze bardziej toksycznych związków organicznych.
Dlatego zastosowanie promieniowania jonizującego może okazać się skuteczną i
bezpieczną metodą usuwania tych związków z wód i ścieków.

Przeprowadzono badania skuteczności promieniowania y (ze źródła 60Co) do
redukcji zanieczyszczeń organicznych w wodzie na przykładzie 2,4-dichlorofenolu
(2,4-DCP), nąjpowszechniej występującego związku w ściekach przemysłowych.

Warunki eksperymentalne:

Źródło promieniowania y: Issliedowatiel 6 0Co z opuszczaną komorą, o mocy dawki 4 kGy/h
w środku geometrycznym, średnia energia promienowania y : 1,25 MeV.
Roztwory napromieniowywano w w szklanych kolbach stożkowych o pojemności 100 ml

bez wstępnego usuwania rozpuszczonego tlenu. Dokładność pomiaru dawki wynosił ok.
3%.

Oznaczanie 2,4-DCP przeprowadzono metodą chromatografii z odwróconym
układem faz i wstępnym przygotowaniem próbki metodą ekstrakcji do fazy stałej [1]. Do
oznaczania anionów Cl" zastosowana chromatografię j ono wąj chromatograf jonowy firmy
Dionex DX 500 z supresorem elektrochemicznym ASRS-1 i detekcją konduktometryczną,
oraz kolumnę IonPac AS-11 i 0,5 mmol/1 roztwór NaOH jako eluent

Badanie radiolizy 2,4-DCP w zależności od pH środowiska

Wpływ pH środowiska na wydajność radiolizy 2,4-DCP jest nieznaczny. Ilość
uwalnianych chlorków oraz usuwanego 2,4-DCP dla rożnych wartości pH w zakresie 3.1 do
10.7 dla poszczególnych dawek nie różnią się istotnie między sobą (Rys 1 i 2). Różnice
można zauważyć jedynie w powstających produktach radiolizy (hydroksybenzeny,
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chlorofenole, fenole). Jest to spowodowane tym, że stężenie powstających rodników OHv"
H oraz e'aq zależy od pH środowiska. W kwaśnym środowisku dominuje rodnik H, którego
obecność decyduje o dehalogenacji 2,4-DCP (powstawaniu monochlorofenoli i fenolu).
W środowisku zasadowym dominuje rodnik OK, który przyłącza się do pierścienia w
wyniku czego może nastąpić rozpad pierścienia benzenowego (powstawanie kwasów
karboksylowych) lub powstawanie hydroksybenzenów (Rys 3). Dodatkowy efekt pochodzi
od rozpuszczonego tlenu, który „zmiata" e'aq i H tworząc odpowiednio O2" i HO 2 .
Rodniki te także przyczyniają się do rozerwania łańcucha benzenowego.

Wpływ stężenia NaHC(>3 na radiolizę 2,4-dichIorofenoIu

Przy niskich dawkach promieniowania ze względu na to, że jony węglanowe są
silnymi „zmiataczami" rodników hydroksylowych, głównymi produktami radiolizy są
produkty dehalogenacji (monochlorofenole) (Rys 4). Usunięcie 2,4-DCP wymaga wysokich
dawek promieniowania ok. 10 kGy (Rys 5). W obecności jonów węglanowych wzrasta też
stężenie organicznych związków halogenopochodnych powstających po radiolizie 2,4-DCP,
którym świadczy mała wydajności powstających jonów chlorkowych. Tylko wysokie dawki
promieniowania ok. 10 kGy mogą się przyczynić do zmniejszenia stężenia tych związków i
całkowitego usunięcia 2,4-DCP.

Wnioski

- W wyniku stosowania promieniowania jonizującego w bardzo krótkim czasie (w
porównaniu z biodegradacją) oraz bez wprowadzania dodatkowych substancji chemicznych
(ozonowanie chlorowanie) można usunąć 2,4-DCP z wody.
- Stosowanie do usuwania 2,4-dichlorofenolu tylko promieniowania jonizującego ze
względu na obecność innych substancji o chrakterze „zmiataczy" wolnych rodników może
się okazać w wielu przypadkach zbyt kosztowne ze względu na konieczność stosowania
wysokich dawek promieniowania.
- Połączenie ozonowania lub dodatkowego napowietrzania z promieniowaniem, co
wykazano na przykładzie innych związków w wielu wcześniejszych opracowaniach [2,3],
może się okazać najwydajniej szą metodą usuwania 2,4-DCP.

Literatura:
1. Chudziak A., Trojanowicz., Chem. Anal., 40, 39 (1995).
2. Hoigne J., Radiation for Clean Environment 297, IAEA-SMI94/401 Vienna, 1975.
3. Schmid S., Krajnik P., Quint R.M., Solar S., Radiation Phys. and Chem., 50, 493 (1997).
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$ys3 Chromatogramy napromieniowanych roztworów 20 mg/l 2,4-DCP

przy różnych wartościach pH (po zatężeniu 25-krotnym).-'

pH3.1 pH5.1 pH 10.7

J

1.18 hydrochinon
1.58 pirokatechina
1.9 fenol
2.21 2-CP
2.60 4-CP
2.69 2,6-DCP
3.30 2,4-DCP
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TECHNIKA RADIOMETRYCZNA W BADANIACH GĘSTOŚCI
I WYTRZYMAŁOŚCIOWEJ JAKOŚCI IGLASTEJ TARCICY

BUDOWLANO - KONSTRUKCYJNEJ

Witold Dzbeński, Sławomir Krzosek
Wydział Technologii Drewna SGGW PL0000430

02 - 642 Warszawa, Rakowiecka 26/30

Summary
Radiation Technique in Density and Strength Testing of Coniferous Structural Timber.
The control process of intermediate and final wood products manufacturing is more and
more frequently assisted by flow detectors. In radiation devices cesium isotope 1:>7Cs is
replaced by less harmful americium 241Am. Americium 241Am was used in the measuring
device made in The Academy of Mining and Metallurgy AG-H in Cracow. The device
was applied in Warsaw Agricultural University SGGW into research on Polish structural
timber. Negative influence of anatomical defects (knots, compression wood, resinasis,
slope of grain, decay) was estimated by gammascopy method. Botanical species (pine,
spruce), position in a stem (sapwood, heartwood), anatomical direction (radial,
tangential) and moisture content were taken into account. The method of determination
a critical place in timber where density is the lowest value (what is an obligatory criterion
of stress graded structural timber according to EN standards) was developed.
The practical implementation of the method can be reached when sawmills producing
structural timber (especially for export) will be more interested in using miniaturised
isotope densitometers.

WSTĘP I GENEZA BADAŃ
Gęstość drewna jest podstawową właściwością fizyczną materiału, której oznaczanie

towarzyszy także wszystkim rodzajom badania drewna. Gęstość, ze względu na ścisłe
powiązanie ze strukturą materiału, jest dobrym wskaźnikiem właściwości mechanicznych
drewna, np. wytrzymałości lub sprężystości oraz wielu właściwości technologicznych,
takich jak twardość i ścieralność. W doborze i zastosowaniu materiału konstrukcyjnego,
obok wytrzymałości, poważną rolę odgrywa jego gęstość, decydująca o tzw. współ-
czynniku jakości wytrzymałościowej drewna [1].

Znajomość gęstości drewna jest również wymogiem formalnym w świetle Norm
Europejskich wprowadzanych w Polsce w branży drzewnej. Zgodnie z tymi normami,
dotyczącymi wytrzymałościowego sortowania tarcicy konstrukcyjnej, wymagania
stawiane jej zostały dodatkowo wzbogacone o kryterium gwarantowanej gęstości (EN
338, £N 408); dotychczas zadowalano się kryterium słoistości materiału - jako
wskaźnikiem jego technicznego stanu (PN 82/D-94021, EN 518) - co w świetle nowo-
czesnej inżynierii materiałów drzewnych uznaje się obecnie za niewystarczające [2, 3].

Na skutek obowiązywania Norm Europejskich, w obrocie towarowym na drzewnym
rynku w kraju i w produkcji eksportowej znajdzie się tylko tarcica o gwarantowanej
wytrzymałości oraz wymaganej gęstości. Producenci tarcicy będą zmuszeni do dobrania
- przydatnej w warunkach przemysłowych - metody pomiaru m. in. gęstości tarcicy w
tartaku.

Sposoby pomiaru gęstości drewna można podzielić na: niszczące - wymagające
pobrania z materiału badawczego specjalnych próbek do oznaczania tej właściwości,
oraz nieniszczące (100-procentowe) - możliwe do zastosowania na pełnowyrmarowym
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elemencie bez konieczności pobierania próbek. Do pierwszej grupy [1] zalicza się
stereometryczną metodę określania gęstości drewna, natomiast do drugiej [4]: metody
radiometryczne, ultradźwiękowe, mikrofalowe oraz oparte na wykorzystaniu
twardościomierzy dynamicznych.

CEL, ZAKRES I METODYKA BADAŃ
Celem pracy było wykazanie, że radiometryczna metoda pomiaru gęstości drewna

jest najbardziej przydatną w warunkach przemysłowych. Umożliwia ona ustalenie w
tarcicy miejsca o krytycznej (tzn. minimalnej, ale jeszcze gwarantującej zadowalającą
jakość wytrzymałościową materiału) gęstości.

Radiologicznym badaniem drewna zajęto się na przełomie lat 50. i 60. Zastosowaniem
promieniowania gamma do pomiarów gęstości drewna w powiązaniu z jego
wilgotnością, jako pierwszy, zajmował się W. E. Loos, stosując do tego celu izotop l 37Cs
[5]; najnowsze badania światowe [6, 7] prowadzone są z użyciem 241Am.

Pierwsze w Polsce próby pomiaru gęstości drewna metodą radiometryczna
przeprowadzono w latach 70. W Instytucie Techniki Budowlanej w Warszawie - przy
udziale WTD SGGW - opracowano przenośny gęstościomierz izotopowy GID-1S,
wykorzystujący jako źródło promieniowania 137Cs [8]. Przeprowadzone badania
wykazały przydatność tego prototypowego gęstościomierza. Jego wykonawca widział
celowość dalszych badań przy zastosowaniu źródła promieniowania gamma o mniejszej
energii niż 137Cs (energia 661 keV), co pozwoliłoby zwiększyć czułość i polepszyć
parametry użytkowe miernika, a także poprawić bezpieczeństwo obsługi.

Autorzy prezentowanych badań zdecydowali się na zastosowanie 2 4 1 Am jako źródła
promieniowania o energii 59,5 keV. Gęstościomierz, zgodnie z założeniami autorów
niniejszych badań, wykonano na Wydziale Fizyki i Techniki Jądrowej AG-H w Krakowie
pod kierunkiem drinż. Zdzisława Stęgowskiego [9].

W pracy zbadano radiometryczna metodą prześwietleniową wpływ kierunku
anatomicznego, wilgotności oraz wad strukturalnych drewna (sęki, twardzica,
przeżywiczenie, skręt włókien) na wyniki pomiaru gęstości metodą radiometryczna,
rozkład gęstości w pełnowymiarowej tarcicy i zmienność gęstości na wysokości pnia
drzewa. Badaniom poddano drewno dwóch gatunków botanicznych: sosny (Pinus
silvestris L.) oraz świerka (Picea abies Karst). Tylko tarcica tych gatunków znajduje
praktyczne zastosowanie do celów budowlano-konstrukcyjnych. Poziomem odniesienia
dla wyników badań metodą radiometryczna były wyniki uzyskane metodą
stereometryczną. Zbadano trzy pnie sosnowe i trzy świerkowe.

WYNIKI BADAŃ
Wpływ cech i wad strukturalnych na wyniki pomiarów gęstości tarcicy metodą

radiometryczna
Charakterystyczną cechą drewna jest anizotropia jego budowy anatomicznej, w

wyniku której wyróżniamy w drewnie trzy kierunki anatomiczne: promieniowy, styczny i
wzdłuż włókien. Badanie wpływu kierunku anatomicznego przeprowadzono na
odpowiednio wyselekcjonowanych i wyklimatyzowanych próbkach. Gęstość każdej z
nich oznaczono dokonując, metodą radiometryczna, trzech pomiarów w kierunku
stycznym i trzech w kierunku promieniowym w różnych punktach na powierzchni
próbki. Na podstawie uzyskanych wyników wyznaczono wartości średnie dla obu
kierunków anatomicznych.
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w kierunkach

Następnie wyznaczono równania prostych regresji i współczynniki korelacji między
gęstością zmierzoną w kierunkach stycznym i promieniowym dla obu badanych gatun-
ków drewna (rysunek 1). Wyznaczone współczynniki korelacji są wysokie i świadczą o
silnym powiązaniu wyników pomiaru gęstości w obu kierunkach. Współczynniki kierun-
kowe prostych regresji są bliskie jedności, co oznacza, że już przy gęstości ok. 400 kg/mJ

zanika wpływ kierunku anatomicznego na gęstość mierzoną metodą radiometryczną.

Zastosowanie gęstościomierza izotopowego do badania pni drzew iglastych
Z punktu widzenia praktycznych zastosowań drewna bardzo istotna jest znajomość

zmienności jego gęstości wzdłuż pnia. Badania takie można prowadzić metodą
stereometryczną, pozyskując materiał badawczy w postaci kilku wyrzynków wycinanych
w różnych miejscach na długości pnia [11, 12, 13] W efekcie badania można uzyskać
dokładną charakterystykę drewna tylko w obrębie pobranego i pociętego na małe próbki
wyrzynka. Metodą stereometryczną nie da się uzyskać w praktyce pełnej charakterystyki
zmian gęstości na wysokości pnia, ponieważ wymagałoby to pocięcia całego pnia na
małe próbki. Charakterystykę taką, bez konieczności niszczenia materiału badawczego,
można uzyskać stosując metodę radiometryczną. Metoda ta umożliwia pomiary w do-
wolnym miejscu na długości pnia. W omawianych badaniach wykonano pomiar}' gęsto-
ści zmieniającej się na długości pni sosnowych i świerkowych, w punktach rozmiesz-
szczonych co 15 lub co 30 cm w bielu i twardzieli. Przykładowe wyniki badania
zamieszczono na rysunku 2. Krzywe rozkładu gęstości sporządzono na podstawie
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wartości średnich, wyznaczonych z czterech pomiarów, wykonanych osobno w bielu i
osobno w twardzieli w każdym z badanych przekrojów. Dla wyraźnego zaznaczenia
charakteru i kierunku zmian gęstości, do uzyskanych wyników dopasowano wielomian 6
stopnia [10].

Zakłócenia w rozkładzie gęstości są najczęściej skutkiem obecności wad drewna [10],
np. twardzicy (zwiększa gęstość materiału o ok. 10%); podobne następstwa wywołuje
miejscowe przeżywiczenie (wzrost gęstości o ok. 15%). Natomiast obecność sęków,
których gęstość wprawdzie ponad dwukrotnie przewyższa lokalną gęstość tkanki przy-
sęcznej, ale już w niewielkiej odległości od nich przestaje zakłócać strukturę drewna.
Skręt włókien nie wpływa istotnie na gęstość drewna - w przeciwieństwie do zgnilizn,
które niszczą strukturę materiału w takim stopniu, że są niedopuszczalne w tarcicy
konstrukcyjnej.

Analiza porównawcza wyników pomiaru gęstości różnymi metodami.
W celu sprawdzenia zgodności wyników pomiaru gęstości drewna metodami radio-

metryczną i stereometryczną, obu tymi metodami określono gęstość tych samych próbek.
Badania wykonano na drewnie sosnowym i świerkowym z podziałem na biel i twardziel.

Na podstawie uzyskanych wyników ustalono współczynniki korelacji i równania reg-
resji dla gęstości oznaczonej obu metodami dla drewna sosnowego i świerkowego.
Wyniki zamieszczono na rysunku 3.Współczynniki kierunkowe prostych regresji (bliskie
wartości 1,00) wraz z bardzo wysokimi współczynnikami korelacji świadczą o zadowala-
jącej równoważności wyników stosowania obu metod pomiarowych do drewna sosno-
wego oraz twardzieli świerkowej. Nieco niższe wartości omawianych współczynników
w przypadku bielu świerkowego można wytłumaczyć zakłóceniami związanymi z
obecnością w bielu rozbudowanej twardzicy [10].

Omawiane badania przeprowadzono przy wilgotności drewna ok. 15%. Równie
zadowalającą zgodność wyników pomiaru gęstości drewna metodami radiometryczną i
stereometryczną uzyskano badając drewno sosnowe o różnych (0%, 5%, 10%, 28%,
70%) poziomach wilgotności (tabela 1).

Tabela 1. Porównanie gęstości drewna sosnowego, zmierzonej metodami
radiometryczną i stereometryczną, po klimatyzacji do różnych poziomów wilgotności.

Metoda pomiaru
gęstości

i

Stereomctrvczna
Gęstość średnia

Radiometrvczna
Gęstość średnia

Wilgotność drewna

0
2

5
3

10
4

15
5

28
6

70
7

[kg/nr1]
523 600 \ 60S 618 634 703

[kg/nr]
526 601 610 614 628 694

WNIOSKI KOŃCOWE
1. Stosując metodę radiometryczną do pomiaru gęstości drewna otrzymujemy wyniki w
wysokim stopniu równoważne z wynikami uzyskiwanymi metodą stereometryczną.
Nieznaczne różnice spowodowane są specyfiką pomiarów: metodą radiometryczną
dokonuje się pomiarów punktowych, a stereometryczną - uzyskuje się gęstość
uśrednioną dla całej próbki.
2. Nieniszczący charakter pomiarów, możliwość prowadzenia 100-procentowej kontroli
oraz przydatność tego procesu pomiarowego do automatyzacji to zalety metody radio-
metrycznej, dzięki którym można oczekiwać coraz częstszego zastosowania jej w
przemyśle drzewnym.
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O POMIARZE GĘSTOŚCI DREWNA ZA POMOCĄ
PROMIENIOWANIA GAMMA
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02-528 Warszawa, ul Rakowiecka 26/30

Summary
The application of the Compton scattering phenomena - 241Am isotope used as a

gamma source- was investigated by means of computer simulations. The results showed
that the method would be useful in wood density measurements.
It has been found that the y-ray collimation system used in the classic y-densitometry

decreases the value of the mass absorption coefficient in comparison with a calculated
value of the coefficient.

1. Wstęp i geneza pracy

Już w 1966 roku [J] zastosowano promieniowanie jonizacyjne do pomiaru gęstości
drewna. Pomimo, że jest to nieniszcząca i szybka metoda wciąż jednak nie znajduje
szerokiego zastosowania. Wśród przyczyn jest niewątpliwie pewna obawa
użytkowników wobec promieniowania jonizacyjnego ale i sama metoda nie została do
końca zbadana i zaskakuje nowymi właściwościami.

Fizyczna zasada metody opiera się o pomiar osłabienia przez absorbent natężenia
równoległej wiązki promieniowania gamma. Materiał o grubości d i gęstości p zmniejsza
wykładniczo wiązkę o natężeniu początkowym Io do poziomu I zgodnie ze znaną zasadą:

I = I 0 -exp(-u.pd) (1)

gdzie: u. jest masowym współczynnikiem absorpcji, zależnym od rodzaju absorbenta oraz
energii promieniowania gamma. Dla danego źródła promieniowania i ustalonego systemu
kolimacji stałą (i określa się w pomiarze kalibracyjnym. Przekształcenie równania (1)
daje nam wzór na gęstość p w postaci:

Przy czym jako Io przyjmuje się zmierzoną intensywność bez obecności absorbenta.
Metoda ta ma również słabe strony. Równanie (1) jest słuszne tylko dla wiązki

równoległej, którą w praktyce trudno uzyskać nawet przy pomocy kolimatora. Wąska
wiązka penetruje drewno lokalnie, a przy jego naturalnej niejednorodności daje duży
rozrzut wyników pomiaru absorpcji nawet w bliskich miejscach i przez to utrudnia
kalibrację. Nadto, jak pokażemy, konieczność stosowania kolimacji prowadzi do
zaniżenia wartości współczynnika absorpcji masowej u..

Wydaje się, że pod wieloma względami mniej wymagającą jest metoda pomiaru
gęstości wykorzystująca zjawisko rozpraszania wstecznego promieniowania gamma
[2,3].

W niniejszej pracy badano przydatności pomiarów rozproszenia wstecznego
promieniowania gamma do wyznaczenia gęstości drewna jak i wpływ charakterystyki
wiązki na wynik pomiaru w metodzie absorpcyjnej. Użyto w tym celu symulacji
komputerowej w oparciu o program komputerowy MCNP4A (Monte Carlo N-Particle
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Transport Code System) [5], stosowany do przewidywania rozkładów promieniowania
w różnych sytuacjach geometrycznych rozmieszczenia źródeł i osłon.

2. Wykorzystanie rozproszenia wstecznego promieniowania y do wyznaczania gęstości
drewna.

Proces fizyczny, w którym kwanty y ulegają rozpraszaniu jest znany jako „efekt
Comptona" [6]. W procesie tym foton gamma o energii Ey w zderzeniu z elektronem z
atomowej orbity, traci część swej energii na rzecz elektronu i zmienia kierunek ruchu.
Przy dużych energiach, fotony są głównie rozpraszane z małą zmianą kierunku, np.
fotony o energii 661 ke V ( 1 3 7Cs ) w oddziaływaniu komptonowskim są wysyłane do
przodu 8 razy częściej niż do tyłu. Natomiast fotony emitowane przez 241Am ( 59,5 keV
) są rozpraszane bardziej równomiernie, bo stosunek przód - tył wynosi jak 8:6.

Energia fotonu rozproszonego E y zależy od kąta rozproszenia 0 jak:

E., (3)

mc
tu: mc =511 keV to energia spoczynkowa elektronu.

Rys. 1. Widma promieniowania
gamma ze źródła 241Am mierzone
sondą scyntylacyjną z kryształem
NaJ(Tl). A - widmo kwantów
rozproszonych wstecz na drewnie
sosny, B - widmo proste .
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W oparciu o wzór (3) obliczamy energię fotonu y z 241Am po wstecznym
rozproszeniu ( 0 = 180°) na 48,3 KeV. Na rys. 1. porównano zmierzone przy pomocy
sondy scyntylacyjnej widmo promieniowania bezpośredniego (Ey=59,5 KeV ) z
rozproszonym na drewnie sosny(Ey = 48,3 keV ).

Teoretyczna analiza procesu rozpraszania na materiale o grubości d przy
uproszczeniu do geometrii liniowej, której realizację przedstawiono na rys 2, wiąże
fotonów padających Ipad, z ilością fotonów rozproszonych I w kierunku kolimatora:

I=Ipadku-1(i-exp[-upd]) (4)
gdzie: k to stała uwzględniająca rodzaj materiału i geometrię pomiaru;

u. to uśredniony masowy współczynnik absorpcji;
p to gęstość rozpraszacza.
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Na rys. 3. przedstawiono wyniki pomiarów natężenia promieniowania y z Am
rozproszonego na drewnie sosny [2] i porównano je z przebiegiem funkcji (4).Skąd
widać, że funkcja teoretyczna dobrze opisuje dane eksperymentalne.

Rys. 2. Układ pomiarowy do
rozproszenia wstecznego
promieniowania y.

kolimator

materiał

Funkcję (4) dla małych wartości d (grubości materiału rozpraszającego) można
rozwinąć w szereg i wówczas uzyskane wyrażenie wskazuje na liniową zależność
intensywności od gęstości typu:

I=Ipadkpd (5)
Natomiast dla bardzo dużych wartości d funkcja (4) osiąga poziom nasycenia i znika

zależność od gęstości ( p ). Tymczasem dane pomiarowe [ 2, 3, 4] wskazują na
proporcjonalną zależność poziomu nasycenia od gęstości. Ta rozbieżność z teorią
prawdopodobnie wynika ze zbytnich uproszczeń przy wyprowadzaniu wzoru (4).

Rys. 3. Intensywność promieniowania y
mierzona przy różnych grubościach drewn;
rozpraszającego. Linię ciągłą dopasowano

zgodnie z równaniem (4) do punktów
doświadczalnych przy (u, p) = 0,53.
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Rys. 4. Intensywność promieniowania
y rozproszonego komptonowsko na
drewnie sosny w funkcji grubości
drewna o gęstości p=600 kg/m3 oraz
p=300 kg/m". Krzywe ciągłe zostały
poprowadzone zgodnie z funkcją (4)
uwzględniając gęstość rozpraszacza.

1.0-

0.8-

iio.6-
N

B 0.4 H
•ou"•-̂

— 0.2

0.0-

- • - • • • * • '

• p = 600 kg/m3

o p = 300 kg/m3

5 10 15

rozpraszacz [ cm ]
20

166



Otrzymane przebiegi mają charakter przewidziany funkcją (4) i także osiągają plateau
analogicznie jak w eksperymencie - natężenie proporcjonalne do gęstości.
Mając tak dobre narzędzie do symulacji komputerowej, sprawdziliśmy zależność
natężenia promieniowania rozproszonego wstecznie od gęstości dla sosnowej płyty o
dwu grubościach: 0,2 cm oraz 20 cm, w obszarze gęstości od 0,3 do 0,9 g/cm'' i
geometrii jak na rys. 2. Wyniki zaś symulacji prezentuje rys. 5.

Rezultaty te wskazują na dużą korelację ( r=0.988) ilości kwantów rozproszonych z
gęstością drewna. Dokonano dodatkowo symulacji dla związków polimerowych jak:
nylon (p = 1,129 g/cm3 ) i akryl (p = 1,189 g/cm3) oraz aluminium (p = 2,7 g/cm3 ).
Materiały z plastyku, które mają podobny skład chemiczny co celuloza dość dobrze
korelują z gęstością drewna (rys. 5) natomiast aluminium odbiega zdecydowanie.

Rys. 5 . Wynik symulacji
komputerowej ilości rozpro-
szonych kwantów gamma o
energii 59,5 keVjako funkcji
gęstości materiału dla dwu
grubości d = 20 cm i d = 0,2
cm.
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3. Rola kolimacji w pomiarach absorpcyjnych.

W licznych publikacjach [ 7, 8, 9 ] dotyczących pomiarów gęstości drewna z
użyciem ameryku jako źródła promieniowania gamma, jest cytowana wartość
współczynnika absorpcji masowej u. mniejsza od teoretycznej dla suchego drewna
pomimo stosowania dobrej kolimacji. Autorzy zrzucają winę za taki wynik na
niejednorodność drewna lub jego wilgotność.

Jednakże symulacje wykonane dla różnych systemów kolimacyjnych potwierdzają
dane eksperymentalne - dają zawsze wynik poprawny przy zachowaniu równoległości
wiązki promieniowania. Przy emisji naturalnej tj. przy wylocie fotonów ze źródła pod
dowolnym kątem, pomimo użycia kolimatora dają wartość współczynnika absorpcji
mniejszą od przewidywanej teoretycznie. Słowem jakby wiązka skolimowanajest słabiej
absorbowana niż to wynika z praw fizyki (1).

Na rys. 6. przedstawiono krzywą absorpcji przebiegającą przez punkty symulacji dla
wiązki równoległej i kolimatora długości 1 cm i średnicy 0,5 cm na źródle ameryku.
Dodatkowo zastosowano o takiej samej średnicy koiimator na kryształ detektora.
Uzyskana w takich warunkach dla drewna sosny symulacyjna wartość u. wynosi 0.191
cm2/g; zaś w tych samych warunkach kolimacji, ale z wiązką naturalną dostajemy na
masowy współczynnik absorpcji wartość u = 0.178 cm7g.

Zauważone zjawisko daje się wytłumaczyć rozpraszaniem elastycznym fotonów na
materiale próbki w efekcie Thomsona [ 6 ]. Część fotonów z obrzeża wiązki rozbieżnej
zostaje odbita w kierunku jej środka skutkiem czego do detektora dochodzi więcej
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fotonów o energii startowej niż w przypadku wiązki doskonale równoległej. Natężenie
rozpraszania Thomsona silnie maleje ze wzrostem energii fotonów gamma i rzeczywiście
symulacje z zastosowaniem źródła cezowego (661 keV) wskazują na znaczne
zmniejszenie różnic pomiędzy współczynnikiem teoretycznym ( 0.077 cm2/g ) a
eksperymentalnym ( 0.074 cm2/g ).

Rys . 6. Natężenie
promieniowania gamma w
funkcji
wiązki

grubości absorbenta dla
równoległej.
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4. Podsumowanie.

Rezultaty symulacji jak i obliczenia teoretyczne wskazują na możliwość stosowania
do pomiarów gęstości drewna zjawiska rozproszenia wstecznego promieniowania
gamma. W przypadku próbek o małej grubości w obszarze prostoliniowego wzrostu
krzywej rozpraszania (rys. 4.) tj. do grubości ok. 1-2 cm można opierać się na wzorze
(2) a do kalibracji używać płytki z plastyku lub drewna o znanej grubości dw i gęstości
pw. Stosujemy wówczas do obliczeń gęstości następujący wzór:

Pp^T'T-P- ( 6 )

gdzie: I w - częstość zliczeń z wzorca;
Ip - częstość zliczeń z próbki.

Liniowa zależność liczby zliczeń kwantów rozproszonych od gęstości próbki bardzo
grubej, tj, o takiej grubości, gdzie intensywność jest stała ( rys.4.), umożliwia pomiar
gęstości. W tym przypadku można również używać dostatecznie grubego plastyku jako
wzorca. Wzór na gęstość przyjmuje wówczas następującą postać:

P,=~P~ (7)

Pomiar gęstości przy pomocy rozproszenia wstecznego na grubych warstwach drewna
ma wiele zalet w porównaniu z pomiarem transmisyjnym:

nie jest potrzebna dokładna znajomość grubości materiału. ( Często dany element jest
wmontowany w konstrukcję i dostęp do niego ze wszystkich stron jest niemożliwy.),

- łatwiej zbudować i stosować sondę, która wraz ze źródłem stanowi jedną niewielką
całość.

Komputerowe badania wpływu kolimacji wiązki gamma wskazały na istotne zaniżenie
współczynnika absorpcji wynikające ze swoistego efektu autokolimacji wiązki. Z tej
obserwacji wynika, że należy unikać pomiarów bez absorbenta celem znalezienia
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natężenia pierwotnego, a do tego celu użyć wzorca o dokładnie znanej grubości, gęstości
i o współczynniku absorpcji masowej bliskim drewnu.
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Abstract
The paper discusses two most popular methods for determining the natural radioisotopes
(K-40, Ra-226, and Th-232) content in raw- and building materials, and in other solid
samples. The two methods were the 3-channel gamma spectroscopy using a scintillation
counter, and the multichannel gamma spectroscopy using a semiconductor detector.
Results of K-40, Ra-226, Th-232 determination ohrirr./ with the help of both methods
were compared for several hundred samples of raw- and building - materials. A good
consistency of the results obtained with two methods has been observed in the
framework of precision that is required for this kind of analyses (environmental studies).
The maximum relative discrepancy between the results of two methods lies under 15 %
and its average value is about 4%. It has been demonstrated that for routine analyses the
use of the 3-channel gamma spectrometer gives entirely satisfactory results.

1. Wstep
Naturalne pierwiastki promieniotwórcze występują w postaci rozproszonej w

całym otaczającym nas środowisku. Człowiek poprzez swoją działalność może
doprowadzać do lokalnego zwiększenia ich koncentracji. Przykładem takim jest
wykorzystywanie produktów odpadowych (powstających np. przy spalaniu węgla) do
produkcji materiałów budowlanych. Również działalność wydobywcza (górnictwo
podziemne) powoduje lokalnie naruszenie równowagi geochemicznej i wodnej, co w
konsekwencji może prowadzić do podwyższenia naturalnego tła promieniowania
jonizującego.

Zagrożenie radiacyjne w środowisku związane jest głównie z
promieniotwórczością pochodzącą od radionuklidów (izotopów) naturalnych.
Radionuklidy te występują w postaci rozproszonej w każdym środowisku. Są to głównie
izotopy szeregu promieniotwórczego uranu U-238, szeregu torowego Th-232 oraz
promieniotwórczy izotop potasu K-40.

2. Metody pomiarowe
Wyznaczanie zawartości większości pierwiastków (izotopów) w próbkach jest

możliwe, gdyż emitują one promieniowanie gamma, którego energia jest.
charakterystyczna dla danego rodzaju izotopu. Wynikiem pomiaru jest widmo
promieniowania gamma, w którym występują charakterystyczne piki (lokalne maksima)
odpowiadające określonym energiom promieniowania gamma, emitowanym przez
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oznaczane pierwiastki. Pole powierzchni tych pików jest proporcjonalne do zawartości.
(aktywności) badanych pierwiastków.

Przedmiotem opisanych w tej pracy oznaczeń naturalnych pierwiastków
promieniotwórczych są izotopy K-40, Ra-226 (szereg uranowy) oraz Ra-224, Ra-228
(Th-232) (szereg torowy).

W Zakładzie Geofizyki Jądrowej Wydziału Fizyki i Techniki Jądrowej (WFiTJ)
AGH do oznaczania.zawartości naturalnych pierwiastków promieniotwórczych stosuje
się 2 metody: scyntylacyjną i półprzewodnikową spektrometrię promieniowania gamma
[1].

2.1 Metoda spektrometrii scyntylacyjnej
Zestaw pomiarowy składa się z następujących elementów:

- detektor scyntylacyjny z kryształem Nal(Tl) o wymiarach 75 x 75 mm (produkcji
Harshaw), o zdolności rozdzielczej 7.5% (dla linii 662 keV). Detektor umieszczony jest
w domku osłonnym zbudowanym z cegieł ołowianych o grubości 10 cm i
dodatkowych osłon z kadmu, miedzi i żelaza.

- tor spektrometryczny składający się z zasilacza wysokiego napięcia, wzmacniacza,
trzech analizatorów jednokanałowych i trzech przeliczników. Wszystkie te elementy są
produkcji polskiej (system Camac i Standard 70).

Badany materiał jest mielony do granulacji ok. 0.5 mm i suszony do stałej masy. Tak
przygotowana próbka umieszczana jest w nnczynia-h pomiarowych typu Marinelli
(objętość 0.12 1 lub 0.7 1), które są hermetycznie zamykane i składowane co najmniej
przez 3 tygodnie przed pomiarem (jest to niezbędne do uzyskania równowagi
promieniotwórczej w próbce) [2]. Czas pomiaru wynosi 100 min, a w przypadku niskiej
aktywności właściwej próbek przedłużany jest nawet do 1000 min. Granica
oznaczalności metody, dla próbek o bardzo niskiej aktywności wynosi, przy czasie
pomiaru lOOOmin, odpowiednio 20 Bą/kg, 2 Bq/kg, 2 Bq/kg dla K-40, Ra-226, Th-232.
Ponieważ stosowana aparatura charakteryzuje się małą stabilnością, codziennie
kontroluje się, korzystając z wewnętrznego standardu, stałość warunków pracy. W
przypadku ich zmiany o więcej niż 1%, przeprowadza się nową kalibrację układu.

Analizatory jednokanałowe ustawione są tak, by mierzyć energię 1460 keV
(kanał potasowy), 1760 keV (kanał radowy) i 2614 keV (kanał torowy). W wyniku
pomiaru otrzymuje się trzy liczby odpowiadające zliczeniom w kanale potasowym,
radowym i torowym. W każdym z tych kanałów zawarty jest sygnał (liczba zliczeń) o
natężeniu promieniowania pochodzącego od danego pierwiastka (izotopu) oraz
nałożony na to sygnał od pozostałych mierzonych pierwiastków. Poprzez obróbkę
matematyczną uzyskuje się informację pochodzącą od poszczególnych pierwiastków. Do
opracowania danych pomiarowych stosuje się oryginalny program przeliczający
uzyskane wyniki pomiarowe dla mierzonej próbki i wzorców, na zawartości K, Ra, Th w
próbce wyrażone w aktywności właściwej (Bq/kg).

Ze względu na złożoną obróbkę danych pomiarowych (liczba zliczeń w kanałach
pomiarowych) analityczne wyznaczenie błędu pomiaru jest trudne. Dlatego też do jego
wyznaczenia stosuje się metodę komputerową. Opracowany w WFiTJ program
wychodząc od wartości zmierzonych i ich odchyleń standardowych losuje wielokrotnie
„wyniki pomiarów" i na ich podstawie wylicza odchylenia standardowe zawartości
oznaczanych pierwiastków. Dla typowych próbek przy czasie pomiaru 100 min błędy
oznaczenia zawartości K, Ra, Th wahają się w granicach 3 * 5 % .

Należy dodać, że obowiązująca w Polsce Instrukcja ITB 234/95 [3] przewiduje
stosowanie, w pomiarach promieniotwórczości naturalnej materiałów budowlanych,
metody spektrometrii scyntylacyjnej. W laboratorium WFiTJ, badając materiały
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budowlane pod kątem ich przydatności w budownictwie, pomiar i obliczenia zawartości
pierwiastków promieniotwórczych przeprowadza się zgodnie z tą Instrukcją.

2.2 Metoda spektrometrii półprzewodnikowej
Zestaw pomiarowy składa się z następujących elementów:

- detektor HPGe (firmy Canberra) o objętości 100 cm3, zdolności rozdzielczej 1.9 keV
(dla linii 1333 keV) i wydajności względnej 20%. Detektor umieszczony jest w
identycznym jak w metodzie scyntylacyjnej domku osłonnym, zbudowanym z cegieł
ołowianych.

- tor spektrometryczny składający się z zasilacza wysokiego napięcia, wzmacniacza,
przetwornika analogowo-cyfrowego oraz analizatora amplitudy (4000 kanałów) firmy
Canberra w postaci karty do komputera IBM -PC.

Zestaw wielokanałowego analizatora amplitudy obsługiwany jest przez programy
firmy Canberra: S100 do akwizycji i wstępnej obróbki danych oraz SAMPO do pełnej
analizy danych.

W metodzie półprzewodnikowej wykorzystuje się te same próbki co w metodzie
scyntylacyjnej. Czas pomiaru wynosi od kilku do kilkunastu godzin, a w przypadkach
próbek o niskiej aktywności kilkadziesiąt godzin. Granica oznaczalności metody, dla
próbek o bardzo niskiej aktywności wynosi, przy czasie pomiaru 50 godz., odpowiednio
10 Bq/kg, 1 Bq/kg, 1 Bq/kg dlaK-40, Ra-226, Th-232.

Zawartości badanych radionuklidów metodzie półprzewodnikowej można
wyznaczać dwiema metodami [4]:
- metodą bezwzględną tzn. w oparciu o krzywą (wyznaczona dla danej geometrii
pomiaru) wydajności detektora w funkcji energii. Krzywą tę wyznacza się
doświadczalnie stosując wzorce zawierające wiele izotopów promieniotwórczych. Znając
pole pod pikiem, charakterystycznym dla danego izotopu i wydajność detektora dla tej
energii, można wyznaczyć aktywność danego pierwiastka (izotopu).
- metodą względną tzn. promieniotwórczość badanej próbki porównuje się z
promieniotwórczością wzorców o znanej zawartości K, Ra, Th. W opisywanej metodzie,
stosowanej w rutynowych pomiarach w WFiTJ, wykorzystuje się wzorce przygotowane
w Centralnym Laboratorium Ochrony Radiologicznej (CLOR) oraz wzorce
Międzynarodowej Agencji Energii Atomowej w Wiedniu (IAEA) typu RG. Wzorce
umieszczone są w identycznych naczyniach pomiarowych (Marinelli) jak mierzone
próbki.

Zawartości K, Ra, Th obliczane są przy pomocy, opracowanej w WFiTJ,
półautomatycznej procedury. Stosowany do akwizycji danych program S100 tworzy po
każdym pomiarze zbiór („report") zawierający dane pomiarowe takie jak: nazwa próbki,
masa próbki, czas pomiaru, liczba zliczeń dla odpowiednich linii energetycznych.
Opracowano oryginalny program komputerowy wykorzystujący „report" do
automatycznego obliczania zawartości K, Ra, Th. Danymi wejściowymi dla programu
jest zbiór zawierający dane dla wzorców oraz wspomniany zbiór („report") zawierający
dane dla próbki. Efektem działania programu jest wydruk końcowych danych takich jak:
zawartość K, Ra, Th (w Bq/kg), obliczona na podstawie danych z różnych linii
energetycznych, średnia zawartość K, Ra, Th, oraz błędy pomiaru. Błąd oznaczenia
wyznacza się korzystając z wyliczonego przez program S100 błędu określenia pola
powierzchni pod pikiem (dla wzorców i próbki) oraz z prawa przenoszenia błędu. Czas
pomiaru dobiera się tak, by błąd względny pól pod poszczególnymi pikami był mniejszy
od 5%. Wówczas błąd określenia zawartości badanych pierwiastków wynosi około
3 + 4%.
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2.3 Laboratorium
Laboratorium Zakładu Geofizyki Jądrowej WFiTJ stosując opisane metody

oznaczania zawartości K, Ra, Th wykonuje rocznie wiele analiz zawartości naturalnych
pierwiastków promieniotwórczych w próbkach geologicznych, odpadach
przemysłowych oraz materiałach budowlanych. Prowadzi między innymi rutynową
kontrolę promieniotwórczości: żużli i popiołów z elektrowni i hut, surowców i
materiałów odpadowych wykorzystywanych w cementowniach oraz różnych cementów.

Laboratorium wchodzi w skład sieci laboratoriów badających materiały
budowlane. Sieć ta, działająca w oparciu o Instrukcję ITB 234/95, koordynowana jest
przez Centralne Laboratorium Ochrony Radiologicznej (CLOR) i Instytut Techniki
Budowlanej (ITB) w Warszawie. Na podstawie pozytywnej opinii Państwowego
Inspektoratu Bezpieczeństwa Jądrowego i Ochrony Radiologicznej (Państwowa Agencja
Atomistyki) wyniki uzyskane w Laboratorium WFiTJ są uznawane przez wojewódzkie
Wydziały Ochrony Środowiska i inne instytucje administracji państwowej.

3. Porównanie stosowanych metod
Półprzewodnikowa spektrometria gamma jest metodą powszechnie stosowaną w

laboratoriach do oznaczania zawartości naturalnych pierwiastków promieniotwórczych.
Dzięki swojej wysokiej zdolności rozdzielczej umożliwia analizę bardzo blisko
położonych linii promieniowania gamma, a tym samym analizę próbek zawierających
pierwiastki promieniotwórcze emitujące promieniowanie g?.m,Tia o zbliżonej energii. Jest
to szczególnie przydatne w przypadku szczegółowych pomiarów naturalnej
promieniotwórczości , gdyż badane izotopy (produkty rozpadu Th-232, U-238) emitują
promieniowanie o wielu energiach często zbliżonych do siebie.

Znaczącą zaletą opisanej w niniejszej pracy aparatury do spektrometrii
półprzewodnikowej jest jej duża stabilność, a tym samym niezmienność położenia linii
widmowych przez wiele tygodni. Wadą metody półprzewodnikowej jest wysoka ceny
aparatury (ok. 15Otys. zł) oraz konieczność utrzymywania detektora
półprzewodnikowego w ciekłym azocie (koszt ok. 1500 zł/rok). Również obsługa
spektrometru oraz analiza danych wymaga zatrudnienia osób o wyższych kwalifikacjach.
Wadą metody półprzewodnikowej jest też konieczność stosowania długiego czasu
pomiaru (w przypadku próbek o bardzo małej aktywności nawet do kilkudziesięciu
godzin).

Scyntylacyjna spektrometria promieniowania gamma jest stosowana chętnie,
zwłaszcza wtedy, gdy nie jest potrzebna duża dokładność oznaczenia zawartości
pierwiastków promieniotwórczych (np. w badaniach środowiskowych). Gorsza
zdolność rozdzielcza nie pozwala jednak na pomiar linii o zbliżonych energiach, a tym
samym uniemożliwia oznaczanie izotopów emitujących takie promieniowanie (np.
niektórych produktów rozpadu Th-232 i Ra-226). W przypadku stosowania
standardowej aparatury (produkcji polskiej typu Camac czy Standard), która
charakteryzuje się małą stabilnością, istnieje konieczność częstej kalibracji całego toru
spektrometrycznego. Zaletą stosowanej metody jest jej względnie niska cena, krótki czas
pomiaru oraz prostota obsługi. Ze względu na te cechy metoda ta jest chętnie stosowana
w laboratoriach przemysłowych.

W latach 1993-98 przebadano w WFiTJ kilkaset próbek różnych materiałów
takich jak: odpady przemysłowe ( popioły, żużle paleniskowe i wielkopiecowe), surowce
oraz próbki geologiczne [5]. Oznaczenia zawartości naturalnych pierwiastków
promieniotwórczych wykonywano równolegle obiema opisanymi wyżej metodami.
Próbki po przygotowaniu, były umieszczane w naczyniach pomiarowych,
hermetyzowane i mierzone po upływie co najmniej 3 tygodni. Standardowy czas
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pomiaru dla metody scyntylacyjnej wynosił 100 min, zaś dla półprzewodnikowej
kilkanaście godzin (od 5 do 20 h). Czas pomiaru dobierano tak, by błędy oznaczeń dla
obu metod wynosiły około 5%. Dla stosowanej aparatury (detektor HPGe o objętości
100 cm3 i względnej wydajności 20%, detektor scyntylacyjny 3" x 3"), aby uzyskać
porównywalne błędy oznaczenia zawartości, czasy pomiaru na spektrometrze
półprzewodnikowym były kilka razy dłuższe niż na spektrometrze scyritylacyjnym. I tak
na przykład, dla osiągnięcia porównywalnej liczby zliczeń w piku o energii 2614 keV
(szereg torowy) wymagany czas pomiaru na detektorze półprzewodnikowym jest
dłuższy około 7 razy.

Z punktu widzenia stosowalności obu metod badane próbki można podzielić na 3
grupy .
1. Materiały typowe - zawartości K , Ra, Th odpowiednio powyżej: 100, 20, 20 Bq/kg,
małe zróżnicowanie zawartości oraz zachowana równowaga promieniotwórcza w
szeregu Th. Dla takich próbek (ok. 95% wszystkich przebadanych materiałów)
wyznaczone obiema metodami zawartości K, Ra, Th są zgodne między sobą.

W pracy przeanalizowano różnice występujące pomiędzy wynikami oznaczeń,
dla takich próbek, dokonanych przy użyciu spektrometrii scyntylacyjnej i
półprzewodnikowej. Analizą objęto około 160 próbek zmierzonych w 1997r. Do
porównania metod zastosowano względną różnicę oznaczenia WRO:

\xrvn .Jwy 1 1^ oznaczenia spektr. półprzewodnik. - wynik oznaczenia spektr. scyntyiac.
wynik oznaczania spektrometrią póiprziwcćnikową

We wzorze odniesiono bezwzględną różnicę oznaczenia do wyniku uzyskanego
metodą półprzewodnikową, gdyż metoda ta jest dokładniejsza.

Średnie wartości WRO dla analizowanych próbek wyniosły odpowiednio:
- dla oznaczenia K-40 - (3.9±0.3)%
- dla oznaczenia Ra-226 - (3.7±0.3)%
- dla oznaczenia Th-232 - (4.0+0.3)%

Rysunek la, b, c przestawia histogramy ilustrujące rozkład względnej różnicy
oznaczenia WRO dla K-40, Ra-226 i Th-232.

Dla poszczególnych próbek zdefiniowano wartość WROnux- Jest to wartość
maksymalna spośród, wyliczonych dla danej próbki, wartości WRO dla K, Ra, Th.
Ilustruje ona w sposób zbiorczy różnice w oznaczeniu K, Ra, Th w danej próbce obiema
metodami. Na przykład, gdy WROmax dla danej próbki wynosi 5%, oznacza to, że
oznaczenia badanych izotopów (K, Ra, Th) zostały wykonane z różnicą względną
mniejszą od 5%. Rysunek Id przedstawia histogram ilustrujący rozkład WROmax dla
badanych próbek. Wynika z niego, że w badanej populacji, w około 20% próbek,
wartości K, Ra, Th zostały oznaczone ze względną różnicą między metodami mniejszą
od 5%, w około 75 % próbek z różnicą poniżej 10%, zaś w 95% próbek z różnicą
mniejszą od 15%.
2. Materiały o zaburzonej równowadze promieniotwórczej w szeregu Th. Przyczyną
zaburzenia mogą być naturalne procesy geochemiczne oraz procesy technologiczne. W
tych przypadkach jedynie metoda spektrometrii półprzewodnikowej pozwala wykryć
zaburzenie równowagi i oznaczyć niezależnie zawartości Ra-228 i Ra-224 (produkty
rozpadu Th-232). Natomiast metoda spektrometrii scyntylacyjnej oznacza wyłącznie
zawartość Ra-224.
3. Materiały o dużym zróżnicowaniu zawartości K, Ra, Th (np. niska zawartość K. przy
typowej zawartości Ra, Th, lub wysoka zawartość Ra przy typowej zawartości K, Th).
Dla takich próbek metoda scyntylacyjna zawodzi, gdyż na sygnał pochodzący od
pierwiastka o mniejszej zawartości, nakłada się bardzo duży sygnał od pierwiastków o
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znacząco większej zawartości (np. przy małej zawartości potasu w kanale potasowym,
rejestrujemy np. 2000 ± 50 impulsów z czego jedynie 100 impulsów pochodzi od K-40).
Prawidłowe wyniki można w tym przypadku otrzymać tylko przy użyciu spektrometrii
półprzewodnikowej, dla której stosunek sygnału pochodzącego od badanego pierwiastka
do sygnału od innych pierwiastków jest wielokrotnie większy.

0 1 2 3 4 5 8 7 S 9 10 1 1 1 2

względna różnica oznaczenia K-40 [%]
0 1 2 3 « 5 6 7 S 9 10

względna różnica oznaczenia Ra-
11 12

226 [%]
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względna różnica oznaczenia Th-232 [%]
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Rys. 1 Rozkład względnej różnicy oznaczeń: a) K-40, b) Ra-226, c) Th-232, d) rozkład
względnej różnicy oznaczenia próbki WROmax.

4. Podsumowanie
W pracy opisano i porównano stosowane rutynowo w WFiTJ systemy

pomiarowe do wyznaczania zawartości naturalnych pierwiastków (izotopów)
promieniotwórczych: K-40, Ra-226, Th-232 w surowcach, materiałach budowlanych i
innych próbkach stałych. Porównano metodę trzykanałowej spektrometrii
promieniowania gamma z użyciem detektora scyntylacyjnego oraz metodę spektrometrii
wielokanałowej z użyciem detektora półprzewodnikowego. Pierwsza z metod jest
względnie tania, nie wymaga skomplikowanej aparatury, jest prosta w obsłudze, a czas
pomiaru jest krótki; dlatego też bardzo dobrze nadaje się do stosowania w laboratoriach
przemysłowych. Druga z omawianych metod, spektrometria półprzewodnikowa jest
względnie droga, skomplikowana w obsłudze i czasochłonna, umożliwia jednak
dokładniejsze pomiary i z reguły jest stosowana w specjalistycznych laboratoriach
badawczych.

Porównano wyniki oznaczeń K, Ra, Th obiema metodami dla kilkuset próbek
surowców i materiałów budowlanych. Osiągnięto dobrą zgodność wyników oznaczenia
zawartości tych izotopów. Dla 160 próbek przebadanych w 1997r. średnia względna
różnica oznaczenia K-40, Ra-226, Th-232 obiema metodami wvnosi około 4% dla
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każdego z tych izotopów. Dla około 90 % próbek względna różnica oznaczeń obiema
metodami nie przekracza 15%.

W pracy wykazano, że przy badaniach rutynowych, zupełnie wystarczające jest
stosowanie trzykanałowego spektrometru z detektorem scyntylacyjnym (pod warunkiem
zapewnienia stabilnych warunków pracy aparatury). Pomiary z zastosowaniem
wielokanałowego spektrometru półprzewodnikowego należy przeprowadzać dla
materiałów o dużym zróżnicowaniu zawartości badanych izotopów (np. wysoka
zawartość Ra-226, przy przeciętnej zawartości K-40 i Th-232) oraz dla materiałów
nieznanych (mierzonych po raz pierwszy), zwłaszcza gdy istnieje podejrzenie zaburzenia
równowagi promieniotwórczej.
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on the accumulation Cs-137 in spring wheat crops

Borys Hryńczuk, Ryszard Weber
Instytut Uprawy Nawożenia i Gleboznawstwa -Zakład Uprawy Roli

Institute of Soil Science and Plant Cultivation - Department of Soil Tillage
ul. Łąkowa 2 ; 55-230 Jelcz-Laskowice

Streszczenie
W doświadczeniach wazonowych prowadzono badania nad wpływem nawożenia N w
roztworze mocznika oraz stosowania chlorku chlorocholiny na pobieranie Cs-137 przez
pszenicę jarą z gleby i poprzez liście. Stwierdzono, że stosowanie nawożenia azotowego
poprzez oprysk roztworem mocznika i dodatkowe użucie retardantu wzrostu powoduje
wzrost nagromadzenia w ziarnie Cs-137 pobieranego z skażonej gleby. Z skażonych liści w
fazie kwitnienia nagromadza się w ziarnie pszenicy jarej 2-4 krotnie więcej Cs-137 w
porównaniu do ilości znajdowanych w ziarnie roślin skażonych w fazie krzewienia.
Stosowanie nawożenia dolistnego mocznikiem i chlorku chlorocholiny nie wpływa na
nagromadzenie się Cs-137 w ziarnie jeśli rośliny zostały skażone we wcześniejszych fazach
rozwojowych. Skażenia Cs-137 naniesione na rośliny po zastosowaniu chlorku chlorocholiny
w późniejszych fazach rozwojowych, łatwiej przechodzą do plonów pszenicy jarej.

Summary

In pot experiments were studied effekts of using nitrogen urea solution to leaves and use
chloride chlorocholine on the Cs-137 accumulation in spring wheat crops. The Cs-137
contamination was conducted from soil and through leaves.
It has been found that use nitrogen fertilization as urea solution spray and in addition use
chloride chlorocholine caused an increase of Cs-137 concentration in grain from the
contaminated soil. Accumulation of Cs-137 in spring wheat grain is 2-4 times higher coming
from the contaminated leaves in blooming phase in comparision to the grain of plants
contaminated in spread phase. The urea solution fertilization used on leaves and addition
chloride chlorocholine did not influence the Cs-137 accumulation in grain when the plants
was contaminated in the early growing phases. The Cs-137 contamination brought on the
plants after using chloride chlorocholine in subseguent growing phases passed early in to
spring wheat grain.

Wstęp
Katastrofa atomowa w Czarnobylu spowodowała, że bardzo duże powierzchnie

użytków rolnych uległy skażeniu radioaktywnemu w tak znacznym stopniu, że ich
użytkowanie bez specjalnych zabiegów jest niemożliwe [1,2]. Najbardziej efektywnym
sposobem tak ze względu na ograniczenie nagromadzenia się skażeń w plonach jak i
ograniczenie mocy dawki i zlikwidowanie możliwości rozprzestrzeniania się skażeń
powierzchniowych jest specjalna orka melioracyjna ze zdięciem warstwy skażonej i
umieszczeniem jej na głębokości 60-70 cm [3]. Jednakowoż sposób ten w praktyce znalazł
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zastosowanie tylko dla ograniczonych powierzchni - najbardziej skażonych, przede
wszystkim ze względów ekonomicznych (duże zapotrzebowanie mocy mała wydajność).
Również efekty osiągnięte w ograniczeniu skażeń okazały się mniejsze od zakładanych na
podstawie badań naukowych gdyż dokładność wykonania takiej orki jest gorsza jak w
warunkach doświadczalnych i część skażenia miesza się z warstwą uprawną gleby [4].
Efektownym sposobem ograniczenia przechodzenia radionuklidów do plonów z gleb
skażonych okazało się również nawożenie mineralne szczególnie w przypadku, gdy rośliny
uprawne wyraźnie reagują na nie zwyżką plonów [5], Zuważono jednak że na glebach
skażonych Cs-13 7 w wielu przypadkach rośliny reagują wzrostem nagromadzania tego
nuklidu w plonach pod wpływem nawożenia azotowego [6].
Opracowana przez Czubę nowa technologia nawożenia dolistnego roztworem mocznika o
różnych stężeniach w zależności od gatunku i fazy rozwojowej rośliny [7], oraz możliwość
ingerowania w dynamikę rozwoju niektórych tkanek u zbóż poprzez stosowanie retardanta
wzrostu (chlorek chlorocholiny - CCC) stważały nadzieję na uzyskanie korzystnych
rezultatów w poszukiwaniu sposobów na ograniczenie nagromadzania się Cs-137 w plonach
zbóż.
Celem badań było określenie jak dokarmianie dolistne mocznikiem i stosowany retardant
wzrostu wpływa na nagromadzanie się Cs-137 w plonach pszenicy jarej przy pobieraniu tego
nuklidu z gleby i poprzez liście.

Warunki i metody badań
Doświadczenie przeprowadzono w hali wegetacyjnej w wazonach Wagnera o pojemności 6
kg gleby. Wazony napełniono warstwą próchniczną gleby brunatnej o pH w KC1 5,4
zawierającej 0,8 % C org. 5,8 g P i 13,2 g K w 100 g gleby (wg. Egnera). Obiektem badań
była pszenica jara odmiany Opolska.

Schemat doświadczenia
skażona gleba skażenie dolistne

1. nawożenie tradycyjne 1. nawożenie tradycyjne
2. nawożenie tradycyjne + CCC 2. nawożenie tradycyjne + CCC
3. nawożenie N tylko dolistne 3. nawożenie N tylko dolistne
4. nawożenie N tylko dolistne + CCC 4. nawożenie N tylko dolistne + CCC

Doświadczenie założono w układzie w pełni zrandomizowanym w czterech powtórzeniach.
Nawożenie makro i mikroelementami stosowano zgodnie z ogólnie przyjętą metodyką
prowadzenia doświadczeń wazonowych. "Dokarmianie" N stosowano poprzez oprysk 18%
roztworem mocznika w fazie krzewienia i 6% roztworem w fazie 2-go kolanka. Jako
retardanta wzrostu do oprysku użyto Bercemę w fazie strzelania w źdźbło. Glebę
skażono przed napełnianiem wazonów 5 ml 137CsCl o aktywności 8 MBq i dokładnie
wymieszano. Skażenia dolistne naniesiono poprzez oprysk roślin w końcowej fazie
krzewienia i w fazie kwitnienia w ilości 2 ml 137CsCl o aktywności 0,8 MBq. Rośliny zbierano
w pełnej dojrzałości, a próby średnie do spopielenia i pomiarów radioaktywności wybierano
po wysuszeniu i rozdrobnieniu całego plonu. Pomiary wykonano na jednokanałowym
układzie zliczającym (Typ -701) z użyciem licznika NaJTI.

Omówienie wyników i dyskusja
Wyniki uzyskane w doświadczeniu z glebą skażoną Cs-137 (tab. 1) wykazały, że

stosowanie azotu drogą dolistną w formie oprysku roztworem mocznika powoduje wzrost
nagromadzenia radionuklidu w plonie ziarna. Wielkości akumulacji radionuklidu w słomie
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wskazują na wyraźny efekt akumulacji przy łącznym występowaniu obu czynników. Trudno
określić, czy znaczny efekt wzmożonego nagromadzenia Cs-137 w plonach pod wpływem
nawożenia azotowego [6] można odnosić również do dolistnego stosowania roztworu
mocznika. Wydaje się, że w pewnym stopniu wyjaśnienie tych zagadnień można byłoby
uzyskać w badaniach nad potencjałem i przepływem jonów przez błony komórkowe [8].

Tabela 1
Akumulacja Cs-137 w ziarnie i słomie pszenicy jarej z gleby skażonej (% w lgsm z dawki na
wazon x l O"5)
Accumulation of Cs-137 in grain and straw of spring wheat from contaminated soil ( % in
lgdm from dose on pot x 10"5)

Obiekty - Treatments

1. Nawożenie tradycyjne
Traditional fertilization

2. Nawożenie tradycyjne + CCC
Traditional fertilization +CCC

3 .Nawożenie tylko dolistne
N fertilization only to leaves

4.Nawożenie tylko dolistne+CCC
N fertilization only to leaves+CCC

NIR-LSD p-0.05

Ziarno-grain

4.16

4.24

5.71

10.6

Słoma-straw

14.25

19.79

20.46

31.52

2.98 12.70

Tabela 2
Akumulacja Cs-137 w ziarnie pszenicy jarej z skażeń naniesionych na liście w dwóch fazach
rozwojowych (% w 1 g. s. m. z dawki na wazon)
Acumulation of Cs-137 in grain and straw spring wheat from contaminated leaves in tvvo
stage development (grovth) / in lg. d. m. from dose on pot/

Obiekty
Treatments

1. Nawożenie tradycyjne
Traditional fertilization

2. Nawożenie tradycyjne + CCC
Traditional fertilization + CCC

3. N - tylko dolistnie
N frtilization only toleaves

4. N - tylko dolistnie + CCC
N fertilization only toleaves + CCC

NTR-SLD p.-0.05

ziarno
krzewienie
tospread

0.0304

0.0282

0.0289

0.0245

- grain
kwitnienie
blooming
0.0781

0.1247

0.0542

0.0789

0.02

słoma
krzewienie
to spread

01875

0.1410

0.1441

0.1576

-straw
kwitnienie
blooming

0.4503

0.4591

0.2649

0.3644

0.162

Skażenia dolistne Cs-137 (tab.2) dają około 200 do blisko 2000 razy większą akumulację w
ziarnie tego radionukJidu w porównaniu z akumulacją na glebie skażonej. O szczególnie
łatwym przejściu skażeń powierzchniowych do plonów roślin donoszą także inni badacze [9].
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Zwraca się przy tym uwagę na fakt łatwiejszego pobierania Cs-137 z skażonej gleby
dostającej się na powierzchnię liści poprzez ich ochlapywanie w czasie silnych opadów
deszczu. W obiektach z naniesieniem skażeń na liście w fazie kwitnienia w ziarnie
nagromadziło się 2-4 krotnie więcej Cs-137 w porównaniu do obiektów w których skażenia
nanoszono w fazie krzewienia. Fakt ten potwierdzają w swych badaniach inni autorzy [10].
Efekt ten związany jest przede wszystkim ze znacznie większą powierzchnią liści, rozbudową
tkanek przewodzących oraz brakiem "rozcieńczenia" pobranego przez liście Cs-137 w
rozwijających się tkankach rośliny [11].
W obiektach z wcześniejszym (krzewienie) dolistnym skażeniem roślin Cs-137 stosowanie
roztworu mocznika i retardantu wzrostu (Bercema) nie miały udowodnionego wpływu na
nagromadzenie się tego nuklidu w ziarnie. Odmienne uwarunkowania zaobserwowano w
obiektach z późniejszym nanoszeniem skażeń (kwitnienie). Stosowanie retardantu wzrostu
stymulowało nagromadzanie się Cs-137 w ziarnie a dokarmianie dolistne mocznikiem
ograniczało je. Zastosowanie obu zabiegów sprawiało, że akumulacja była podobna jak w
obiekcie kontrolnym, t.j. z tradycyjnym nawożeniem. Zróżnicowanie nagromadzania się Cs-
137 w słomie w poszczególnych obiektach potwierdza korzystny efekt dokarmiania
dolistnego mocznikiem w ograniczeniu przechodzenia Cs-137 z powierzchni liści do rośliny .
Stosowanie retardantu wzrostu nie ograniczało pobierania radionuklidu a przy łącznym

stosowaniu z dolistnym dokarmianiem mocznikiem niwelowało jego ograniczający wpływ na
akumulację Cs-13 7.

tabela 3

Akumulacja Cs-137 w słomie pszenicy jarej z skażeń naniesionych na liście w dwóch fazach
rozwojowych ( % w lg. s.m. z dawki na wazon)
Accumulation of Cs-137 in straw of spring wheat from contaminated leaves in two stage
development ( % in Igdm from dose in pot)

Obiekty-Treatments

1. Nawożenie tradycyjne
Traditional fertilization

2. Nawożenie tradycyjne + CCC
Traditional fertilization+ CCC

3. Nawożenie tylko dolistne
N fertilization only to leaves

4. Nawożenie tylko dolistne+ CCC
N fertilization only to leaves+CCC

NIR-LSD p-0.05

krzewienie
to spread

0.1875

0.1410

0.1441

0.1576

kwitnienie
bloominig

0.4503

0.4591

0.2649

0.3644

0.162

Zestawienie procentowej zawartości Cs-137 w ziarnie w stosunku do ilości znajdowanych w
słomie (tab. 3) wykazało większy udział skażeń pobieranych z gleby. Można przypuszczać,
że część skażenia naniesionego na liście nie została włączona w obieg metaboliczny i stąd
pozornie mniejszy jego udział w skażeniu ziarna.
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WNIOSKI . .

1. Stosowanie nawożenia azotowego wyłącznie poprzez oprysk dolistny roztworem
mocznika i jednoczesne użycie retardantu wzrostu sprzyja wzrostowi nagromadzenia w
ziarnie pszenicy jarej Cs-137 pobieranego z gleby skażonej tym nuklidem.
2. Skażenie powierzchniowe liści pszenicy Cs-137 w fazie kwitnienia daje 2-4 krotny wzrost
nagromadzenia skażeń w ziarnie w porównaniu do ilości znajdowanych w ziarnie roślin
skażonych w fazie krzewienia.
3. W przypadku gdy skażenia powierzchni roślin Cs-137 wystąpiły we wczesnych fazach
rozwojowych (do krzewienia) dokarmianie dolistne roztworem mocznika i stosowanie
retardantów wzrostu nie wpływają na zmianę nagromadzenia się skażeń w ziarnie.
4. W przypadku wystąpienia skażeń powierzchniowych Cs-137 po zastosowaniu retardantów
wzrostu w późniejszych fazach rozwojowych należy się liczyć ze wzrostem zawartości
skażeń w ziarnie.
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Wpływ skażeń dolistnych i doglebowych na zawartość metali ciężkich w plonie
pszenicy

The effect of contamination through leaves and soil on the content of heavy
metals in spring wheat yield

Ryszard Weber, Borys Hryńczuk
Instytut Uprawy Nawożenia i Gleboznawstwa -Zakład Uprawy Roli

Institute of Soil Science and Plant Cultivation - Department of Soil Tillage
ul. Łąkowa 2; 55-230 Jelcz-Laskowice

Streszczenie
Badania przeprowadzono w hali wegetacyjnej Zakładu Uprawy Roli IUNG Jelcz-
Laskowice. W doświadczeniu porównywano wielkości kumulacji Zn, Pb i Cd w plonach
pszenicy jarej pobranych z skażonych liści lub z gleby. Metale ciężkie znakowano
izotopami promieniotwórczymi Zn-65; Pb-210 oraz Cd-115. Doświadczenie wazonowe
założono metodą serii niezależnych analiz w 4 powtórzeniach. Badano również
dynamikę przemieszczania się analizowanych radionuklidów z skażonych powierzchni
górnej lub dolnej strony liścia flagowego. Stwierdzono, że Zn-65 odznaczał się
największą koncentracją w słomie i w ziarnie pszenicy. Rośliny pobierały wielokrotnie
wyższe ilości metali ze skażeń dolistnych niż z gleby. Cynk wykazywał również
najszybszą dynamikę przemieszczania się z liści do pozostałych organów wegetatywnych
i generatywnych rośliny.

Summary
The experriments were carried out in the plant house of the Depatment of Tillage, IUNG,
Jelcz-Laskowice. Compared were the amounts of Zn, Pb and Cd taken up by spring wheat
from contaminated leaves or from the soil. Heavy metals were labelled with radioisotopes
Zn-65, Pb-210 and Cd 115. The pot experiment was laid out with the method of independent
analyses series in four replications. There was also tested the dynamics of the analyzed
radionuclides translocation from the contaminated upper or lower surface of the flag leaf. The
highest concentration of Zn-65 was found in the straw and grain of wheat. The plants
appeared to have taken up many times greater amounts of heavy metals from contaminated
leaves than from the soil. The highest dynamics of translocation from the leaves to other
vegetative and generative organs of plants was that of zinc.

Wstęp
Intensywny rozwój przemysłu, środków transportu i wykorzystywanej techniki w

życiu codziennym sprawiły, iż podniesiony poziom zawartości metali ciężkich w glebach i
plonach roślin stał się niebezpieczny dla populacji zamieszkujących na terenach silnie
skażonych. Wysokie stężenia tych metali mają także negatywny wpływ na rozwój roślin, a
szczególnie na pobieranie przez nie składników pokarmowych i ich przemiany energetyczne.
Jest regółą, iż w przypadku niektórych metali ciężkich, podwyższonej ich ilości w plonach
towarzyszy również wzrost zawartości innych metali.W skażeniach plonów kadmem
obserwuje się zazwyczaj nadmierną zawartość cynku i ołowiu [1]. Wykazano również, że
pewne ilości metali ciężkich, w tym szczególnie toksyczny kadm, wnoszone są do gleb z
nawożeniem mineralnym przede wszystkim w nawozach fosforowych [2].
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Pobieranie przez rośliny Cd, Pb i Zn z gleb w dużym stopniu uzależnione jest od ich
odczynu. W wielu publikacjach stwierdza się, że ilość Zn, Pb i Cd w roztworze glebowym
ulega wyraźnemu zwiększeniu wraz ze spadkiem pH gleb oraz wzrostem ogólnej zawartości
tych metali w środowisku [3,4,5]. Również skład granulometryczny gleb oraz pojemność
sorpcyjna decydują o fitoprzyswajalności metali ciężkich [6,7]. Wysoka zawartość części
ilastych w glebie obniża sumę tych składników w roztworze glebowym [8]. Ilościowy udział
Cd i Zn związanych w miejscach absorpcji o wysokim do nich powinowadztwie silnie zależy
od czasu dochodzenia do stanu równowagi oraz stopnia wysycenia jonami powierzchni
cząstek ilastych [9].
Celem pracy było określenie relacji w nagromadzaniu się cynku, ołowiu i kadmu w ziarnie i
w słomie pszenicy jarej przy pobieraniu ich poprzez glebę lub liście. Starano się również
porównać dynamikę pobierania tych metali nanoszonych na górną lub dolną stronę liścia.
W doświadczeniach posłużono się techniką pierwiastków znaczonych izotopami
radioaktywnymi.

Metodyka badań
Badania przeprowadzono w roku 1993 w hali wegetacyjnej Zakładu Uprawy Roli IUNG -

Jelcz Laskowice. Doświadczenie założono metodą serii niezależnych analiz stosując 4
powtórzenia. Przyjęto technikę doświadczeń w wazonach Wagnera. Wazony o średnicy 20
cm mieściły 6 kg gleby. Jako podłoża do badań użyto warstwy próchnicznej gleby brunatnej,
piasku gliniastego mocnego o pH w KC1=4,7 zawierającego 21% części spławialnych, 0,9%
C-organicznego og. oraz 16 mg. K2O i 12,6 mg. P2O5 na 100 g. gleby (wg. Egnera).
Rośliną testową była pszenica jara odmiany Opolska. Po przerywce obsada roślin w
wazonach wynosiła 12 szt. co odpowiadało ilości 95 szt/m2. Nawożenie makro i
mikroelementami stosowano zgodnie z powszechnie przyjętą metodyką dla wazonowych
doświadczeń wegetacyjnych. Rośliny dokarmiano azotem w fazie krzewienia i strzelania w
źdźbło w ilości 1,5 g N na wazon wprowadzając poprzez dren roztwór NE4NO3. Wilgotność
gleby utrzymywano na poziomie 60% maksymalnej pojemności wodnej.

W doświadczeniu porównywano wielkości kumulacji Zn,Pb i Cd (znakowanych izotopami
promieniotwórczymi) w plonie pszenicy jarej z gleb skażonych oraz z skażeń
wprowadzonych na liście. Badano również dynamikę perzemieszczania się tych pierwiastków
do rośliny z górnej i dolnej strony liścia. Roztwory 0,1 M ZnCl2, CdCl2 i Pb(NC>3)2

znakowano izotopami Zn-65, Pb-210i Cd-115. W badaniach określających efektywność
pobrań z gleby stosowano następujące dawki na 1 wazon : 150 KBq Zn-65, IMBq Pb-210 i
2,5 MBq Cd-115. Do 6 kg gleby wprowadzano 5 ml IM roztworu znakowanego izotopem i
po dokładnym wymieszaniu skażone podłoże przenoszono do przygotowanych wazonów.

Mając na względzie nawiązanie w badaniach do warunków imisji występujących w sposób
ciągły w środowisku ( skażenia powierzchniowe), wprowadzano na liście w 8 porcjach w
równych odstępach czasu po 1 ml znakowanego roztworu. Powyższe dawki zastosowano od
fazy krzewienia do początku nalewania ziarna. Sumaryczne dawki wynosiły : 80 KBq Zn-65,
1 MBq Pb-210 12 MBq Cd-115. Zawartości radionuklidów oznaczono w plonie końcowym
t.j. w ziarnie i słomie. W doświadczeniach na dynamiką pobierania skażeń przez liście
stosowane roztwory miały 100-krotnie wyższe stężenia izotopów od stosowanych do skażeń
gleby. Na górną lub dolną część liścia flagowego nanoszono radionuklidy mikropipetą w
ilości 0,02 ml. roztworu. Zastosowany, zmiejszający napięcie powierzchniowe Citowet
pozwolił na uzyskanie serii małych plamek na powierzchni liścia. Dla określenia dynamiki

185



przemieszczania się skażeń, rośliny ścinano (odrzucając oznakowany liść) po 1; 3; 7 i 23
dniach od naniesienia znakowanych roztworów.
Nagromadzenie się skażeń w ziarnie i słomie oznaczano na podstawie pomiarów
radioaktywności w odpowiednich naważkach. Dynamikę przemieszczania się radinuklidów
analizowano w całych roślinach po odrzuceniu liści na które nanoszono znaczniki i
spopieleniu w piecach muflowych w tem. 540° C. Pomiary przeprowadzono przy pomocy
sondy scyntylacyjnej z odpowiednimi dla rodzaju promieniowania csyntylatorami
współpracującymi z układem zliczającym ZM-701. Przy obliczeniach uwzględniono rozpad
promieniotwórczy.

Omówienie wyników i dyskusja
Analiza zawartości w plonach trzech znaczników izotopowych wskazuje na istotne różnice w
pobieraniu oznaczonych pierwiastków. Pszenica pobierała najwięcej cynku, nieco mniejsze
ilości kadmu, natomiast stopień skażenia ołowiem był istotnie niższy w porównaniu do
pozostałych analizowanych pierwiastków (tab. 1). E. Roszyk i S. Roszyk badając zboża w
okresie strzelania w źdźbło w bezpośrednim sąsiedztwie huty miedzi wykazali również niskie
stężenia Pb w pszenicy w stosunku do innych roślin uprawnych [10]. Skażenie roślin było 10
- krotnie wyższe w przypadku nanoszenia znaczonych pierwiastków na liście w porównaniu
z wynikami uzyskanymi na skażoniej glebie (tab. 2). Na wynik ten wpłynął prawdopodobnie
w dużym stopniu kompleks sorpcyjny gleby w którym związane zostały jony znakowanych
pierwiastków wprowadzone do gleby w roztworze.
O decydującej roli pojemności sorpcyjnej gleb w przypadku badanych izotopów metali
ciężkich donoszą również Aaunold, Horak i Gerzabek [11].

Tabela 1
Wielkości pobrań Zn-65, Pb-210 i Cd-l 15 z gleby i przez liście w lg.s.m. pszenicy jarej w %

dawki danej na wazon (wielkości średnie)
Amounts of Zn-65, Pb-210 and Cd-ł 15 taken up by spring wheat through leaves and from the soil

(1 g d. m.), % of dose applied per a pot (mean values).

Plon

Yield

ziamo

grain

słoma

straw

średnia-mean

Miejsce
skażenia

Place of
contamination

gleba - soil
liście - leaves

gleba - soil
liście - leaves

Znaczniki metali ciężkich
Heavy metal labels

Zn-65

0,0328
0,0459

0,0316
0,4126

0,1307

Pb-210

0,0000
0,0004

0,0005
0,1367

0,0344

Cd-l 15

0,0092
0,0101

0,0222
0,3839

0,1063

MR

0,004
0,029

0,004
0,029

0,020

186



Tabela 2 . •
Wielkości pobrań Zn-65, Pb-210 i Cd-115 z gleby i przez liście w lg s.m. pszenicy jarej w %

dawki danej na wazon (wielkości średnie)
Amounts of Zn-65, Pb-210 and Cd-115 taken up by spring wheat through leaves and from the soil

(1 g d. m.), % of dose applied per a pot (mean values).

Miejsce skażenia-Place of contamination

Gleba - Soil

0,0160

Liście - Leaves

0,1670

Część rośliny - Part of plant

Ziarno - Grain

0,0164

Słoma -Straw

0,1646

NIR=0,013

W ziarnie pszenicy wykazano 10-krotne niższe zawartości pobranych znakowanych metali w
stosunku do wyników uzyskanych dla słomy (tab. 2). Kabata-Pendias w swej pracy wskazuje
również na silnie ograniczenie w nagromadzaniu się w ziarnie zbóż metali ciężkich przy
niskich (nietoksycznych) ich stężeniach w roztworze glebowym [12]. Należy przypuszczać,
że niskie zawartości znaczników trzech omawianych pierwiastków w ziarnie (w naszych
doświadczeniach) związane były również z dynamiką procesów sorpcyjnych i niską ich
zawartością w roztworze glebowym w okresie nalewania ziarna. Szereg autorów w swych
pracach podkreśla istotne różnice w przemieszczaniu się Zn, Pb i Cd z gleby do poszczegól-
nych części roślin (13,14). Zdolność do nagromadzania można usystematyzować w
następującym szeregu : korzeń > pęd > ziarniaki. Porównanie pobrań drogą dolistną
wskazuje, że najefektywniej pobierany był cynk znakowany Zn-65 (tab.3). Przyswajalność
ołowiu była natomiast 4 - krotnie niższa. Nie stwiedzono wartości mierzalnych dla
znakowanego ołowiu z wazonów ze skażoną glebą (tab.3,4).
Powyższy wynik jest zgodny z doniesieniem innych autorów, którzy stwierdzili, że
większość ołowiu w roślinach pochodzi z zanieczyszczonego powietrza. Uzyskali oni
wyższe stężenia ołowiu w liściach roślin o większej powierzchni i dłużej eksponowanych na
zanieczyszczenia atmosferyczne [9]. Procentowy udział Cd i Zn (0,020% i 0,016% - tab.3)
w analizowanych roślinach w stosunku do dawki doglebowej mieścił się w przedziale
wyników uzyskanych przez innych autorów [14].

tabela 3
Pobranie Pb-210 Zn-65 i Cd-115 w 1 g s. m. pszenicy jarej w % aktywności

radionuklidów wprowadzonych do gleby lub na liście rośliny
Uptake of Pb-210, Zn-65, Cd-115 by spring wheat in 1 g d. m.

% activity of radionuclides introduced into the soil or upon the plant leaves.

Miejsce skażenia

Place of contamination

gleba - soil

liść - leaf

Zn-65

0,020

0,229

Pb-210

0,000

0,069

Cd-115

0,016

0,197

NIR = 0,018
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Tabela 4
Pobranie Pb-210 Zn-65 i Cd-115 w 1 g s. m. pszenicy jarej w % aktywności

radionuklidów wprowadzonych do gleby i na liście rośliny
Uptake of Pb-210, Zn-65, Cd-115 by spring wheat in 1 g d. m.

% activity of radionuclides introduced into the soil and upon the plant leaves.

Badane obiekty

Plant parts tested

ziarno - grain

słoma - straw

Zn-65

0,034

0,286

Pb-210

0,000

0,091

Cd-115

0,010

0,203

NIR = 0,017

Wprawdzie wartości graniczne pobierania Cd i Zn z gleby brunatnej w dużym stopniu
przekraczają uzyskane wyniki, lecz cecha ta uzależniona jest równiż od genotypu roślin
uprawnych i szczególnie w przypadku zbóż podlega istotnym zróżnicowaniom [14].
W ziarnie pszenicy cynk spośród badanych metali ciężkich nagramadzał się w największym
stopniu, ołów natomiast praktycznie nie stanowił zagrożenia dla tego plonu (tab.4). W słomie
natomiast stężenie tego pierwiastka było 3-krotnie niższe w porównaniu do wyników dla

roślin skażonych Zn i Cd (tab.4). Analizując procent kumulacji Zn, Pb i Cd w ziarniakach
pszenicy w porównaniu do ilości tych radionuklidów w słomie, uzyskano 2-3 krotne niższe
stężenia w przypadku pobierania metali z gleby. Niskie pobieranie i przemieszczanie ołowiu
w organach wegetatywnych pszenicy może wynikać z braku specyficznych nośników
(jonowymieniaczy) w organach rośliny, które w przypadku Zn i Cd mogą w istotny sposób
wpływać na procent kumulacji tych pierwiastków w ziarniakach pszenicy.

Tabela 5
Dynamika pobierania Zn-65 , Pb-210, Cd-115 w 1 gramie suchej masy pszenicy w

procentach aktywności radionuklidów naniesionych na liście
Uptake of Zn-65, Pb-210, Cd-115 by wheat (in lg d. m.),

% activity of radionuclides deposited on leaves.

% pobrania izotopu przez roślinę
% of isotope uptake by plant

po 1 dniu - after 1 dey
po 3 dniach - after 3 days
po 7 dniach - after 7 davs
po 23 dniach - after 23 days

Cd-115
0.148
0.333
0.422
0.958

Zn-65
3.441
5.664
12.670
17.220

Pb-210
0.154
0.195
1.814
1.408

NIR-2.002

W badaniach nad dynamiką pobierania janów Zn, Pb i Cd przez liście roślin stwierdzono ,że
w największych ilościach pobierany i najszybciej przemieszczany w częściach nadziemnych
pszenicy był cynk (tab. 5). Na fakt ten zwraca również uwagę w swej pracy Mascanzoni [15].
Dla trzech badanych metali ciężkich wykazano utrzymującą się dynamikę pobierania z
powierzchni liści nawet do 23 dni od naniesienia skażenia. Proces kumulacji Cd i Pb w
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organach wegetatywnych pszenicy przebiegał wolniej w porównaniu do cynku. Nie
stwierdzono natomiast istotnych różnic w przysfajalności badanych pierwiastków w
zależności od naniesienia ich na dolną lub górną stronę blaszki liściowej.

Wnioski
1. Pszenica jara w największym stopniu skażała się cynkiem w nieco' mniejszych ilościach
kadmem, natomiast stopień skażenia ołowiem był wielokrotnie niższy.

2. Skażenia dolistne decydowały o zawartości metali ciężkich w częściach nadziemnych
pszenicy przy czym ilości nagromadzonych pierwiastków Zn, Pb i Cd w ziarnie byty
wielokrotnie niższe.

3. Wykazano istotną dynamikę przemieszczania się Zn, Pb i Cd z powierzchni liści, przy
czym cynk odznaczał się najszybszym przenikaniem do organów wegetatywnych pszenicy.

4. Nie stwierdzono istotnych różnic w wielkościach pobrań Zn, Pb i Cd z górnej i dolnej
blaszki liściowej.
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Abstract

Investigations aiming to develop diagnostication of'Helicobacterpylori by use
non-invasive methods have been concentrated on 14C labelled urea, however 13C stable
isotope was also successfully applied in this purpose. In the described breath test each
one of a group of patients subjected to diagnostication was administered 92.5 kBq as
the 14CO(NH2)2 in form of the water solution. Specific 14CO2 activity in breath out air
reached its maximum (ca. 50 Bq/mmol) after 10 minutes for Hp(+) patients. Direct
sorption of CO2 in Hydroxide of Hyamine (1-mol solution in methanol) with
phenoloftaleine as pH indicator, and following measurement in LS spectrometer TRI-
CARB 2550-TR/AB, Canberra-Packard with admixed 10 ml liquid scintillator (Perma-
Fluor or Insta-Fluor) enabled diagnostication of Hp with sensitivity: 100%, and
specificity: 92.6%.

Application of 13C labelled urea is less complicated with respect to sample
preparation, and can be entirely automated, but requires expensive mass-spectrometer
and highly enriched in 13C urea (at least 99.0 %) for results comparable to the 14C.

Od momentu odkrycia bakterii Helicobacter pylori [H. pylori), jednego
z ważniejszych patogennych czynników choroby wrzodowej żołądka i dwunastnicy,
nastąpił dynamiczny rozwój metod wykrywających obecność tej bakterii w przewodzie
pokarmowym [1,2]. Poprawna diagnoza jest niezbędna w celu zaplanowania odpo-
wiedniej terapii.

Metody wykrywające obecność H. pylori dzielimy na inwazyjne (badanie
bakteriologiczne, histologiczne, szybkie testy ureazowe np.CLO-test) oraz
nieinwazyjne (badanie serologiczne, testy oddechowe z użyciem węgla 13C lub ! 4C).

Testy oddechowe odgrywają coraz większą rolą ze względu na dużą
skuteczność (98,1%), czułość (100%), swoistość (92,6%) uzyskaną bez konieczności
pobierania wycinków błony śluzowej [3]. Ponadto mogą podawać informację o
masywności zakażenia i nadają się do monitorowania leczenia w przeciwieństwie do
badań serologicznych , konkurencyjnej metody nieinwazyjnej .

Celem pracy jest przedstawienie wyników uzyskanych dla testu oddechowego
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z użyciem mocznika znakowanego 14C oraz porównanie tej metody z testem odde-
chowym z użyciem mocznika znakowanego 13C, zaproponowanej przez D.Grahama i
P.Kleina [4,5], a przeprowadzonej w standardowych warunkach laboratoryjnych.

Test oddechowy z użyciem mocznika znakowanego 14C .

Zasada testów oddechowych opiera się na wykorzystaniu zdolności enzymu-
ureazy, produkowanego przez H. pylori, do rozkładu mocznika wprowadzanego do
organizmu [1,2].

Testem oddechowym przebadano łącznie grupę 108 pacjentów , w tym 45
kobiet i 63 mężczyzn , w wieku 19-74 lat, średnia wieku 41,2 lat. Badania wykonano
w 5 WSK w Krakowie. Test rozpoczynał się od pobrania próby tłowej wydychanego
powietrza do polietylenowego balonu od pacjentów, którzy byli na czczo. Następnie
pacjentom podawano mocznik znakowany 14C o aktywności 92,5 kBq (2,5 (j.Ci) w
postaci roztworu wodnego . Wydychane powietrze było zbierane do polietylenowych
balonów po czasie 2, 5, 10, 15, 20, 30 i 50 minut od momentu podania radiofarma-
ceutyku i przepuszczane przez lml 1-molo-wego roztworu hiaminy w metanolu
(Hyamine hydroxide, f.Packard), który miał tę własność, że wyłapywał dokładnie
1 mmol CO2. Indykatorem tej reakcji była fenoloftaleina , w ilości 20 ul, która powo-
dowała zmianę barwy z różowej na białą. Następnie dodawano 10 ml scyntylatora
(Insta-Fluor, f.Packard). Pomiary dokonywano w spektrometrze ciekloscyntylacyjnym
2550 TR/AB Canberra-Packard [6]. Zoptymalizowana szerokość okna pomiarowego
wynosiła 3-60 keV. Czas pomiaru był ograniczony przez limit liczby zliczeń (104 zli-
czeń ) lub przez limit czasu pomiaru (25 minut).

W celu przedstawienia uzyskanych wyników w jako Bg/mmol wydychanego
powietrza został wykonany wzorzec aktywności, dzięki któremu możliwe było
określenie wydajności spektrometru ciekłoscyntylacyjnego 2550 TR/AB Canberra-
Packard jako [7], :

Ec-u = (0,02±0,002) Bq/cpm .
Granica wykrywalności, czyli najmniejsza aktywność jaką można wyznaczyć tą

metodą, została zdefiniowana jako 3-krotny błąd poziomu tła podzielony przez czułość
metody. Wynosi ona dla opisanego zestawu pomiarowego 0,23 Bq.

Wyniki przeprowadzonych badań wykazały, że wśród populacji 108 pacjentów
83 stanowią osoby zakażone Helicobacterpylori (Hp+), a 25 to osoby zdrowe (Hp-).
Dane te w postaci uśrednionych wyników dla Hp+ i Hp- są przedstawione na rys. 1.

Dla optymalizacji czasu trwania badania został określony przedział czasu
pobrania próby wydychanego powietrza , tak aby granica pomiędzy pacjentem Hp+
i Hp- była maksymalna (rys. 1). Tym optymalnym czasem jest przedział kilku minut

począwszy od 10-tej minuty od podania radioizotopu, różnica między pacjentem do-
datnim a ujemnym jest wtedy maksymalna , na poziomie ufności 95% (hipoteza
testowana testem t- Studenta).

Uzyskane wyniki potwierdzają wartość diagnostyczną testu (czułość-100%,
swoistość-92,6%, skuteczność-98%), jak również jego dużą precyzję (99%) i czułość
metody (50cpm/Bq) [3]. Określona granica wykrywalności, jak i powyższe parametry
wskazują, że moglibyśmy podawać aktywność conajmniej o połowę mniejszą dalej
mając dużą wiarygodność testu.
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Rys. 1. Uśrednione wyniki pomiarów uzyskane dla testu oddechowego z użyciem
mocznika znakowanego 14C (pacjenci pozytywni - Hp+, pacjenci negatywni Hp-).

Test oddechowy z użyciem mocznika znakowanego 13C

Podobnie jak dla radioizotopu 14C izotop węgla I3C może być użyty dla
znakowania mocznika, który w wyniku działania H.pylori rozkładany jest do
znakowanego CO2. Średnia abundancja 13C w węglu występującym na Ziemi wynosi
ok. 1.1% przy czym zmiania się nieco w zależności od typu związku chemicznego
i jego pochodzenia. Stężenie izotopu I3C dla łatwego określenia nawet niewielkich
zmian podaje się według powszechnie przyjętej notacji jako 513CPDB [8] wyrażającej
względne odchylenie w stosunku do standardu PDB (węglan z formacji Pee Dee),
w którym 13C/12C = 11237.2 x 10"6 [9].
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Technika diagnostyczna z zastosowaniem 13C opisana przez Grahama et al. [4]
podobnie jak w przypadku 14C polegała na podaniu mocznika silnie wzbogaconego ale
w izotop 13C (99%) w ilości 5 mg/kg ciała (średnio 75-150 mg) i następnie pobieraniu
wydychanego powietrza do worków polietylenowych, z których odzyskany CO2 był
mierzony w spektrometrze masowym. Mocznik znakowany 13C może być podawany
w formie roztworu lub kapsułki [10]. Próbki powietrza pobierane są co 10 minut i ana-
lizowane przy użyciu gazowego spektrometru masowego jako stosunek 13CO2/

12CO2

[4,5,10].

0.8

2e-8 4e-8 6e-8 8e-8 1e-7

Udział CO2 z produkcji Hp

Rys. 2. Wielkość sygnału izotopowego w zależności od udziału CO2 wytworzonego
13,przez H.pylori z mocznika znakowanego C o różnym wzbogaceniu (opis przy

wykresach). Próg detekcji spektrometru: 0.1 %o, próg diagnostyczny: 0.5 %o.

Możliwość detekcji 13C w niewielkiej ilości CO2 (poniżej 5 cm3) w spek-
trometrach o standardowej precyzji ok. 0.1 %o dla 5ll5C oraz prosta technika prepa-
racyjna z możliwością automatyzacji całości procedury sprawia, że zastosowanie tego
izotopu może stać się konkurencyjne w stosunku do 14C. Wzbogacenie mocznika w l j C
przy użyciu standardowych technik musi być stosunkowo wysokie ok. 99% (rys. 2), co
potwierdzają wcześniejsze publikacje [4].
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Wnioski

Test oddechowy z użyciem mocznika znakowanego 14C ma dużą wartość
diagnostyczną, a jego zastosowanie w wykrywaniu zakażenia Helicobacter pylori staje
się rutynową metodą, tym bardziej, że jest to metoda nieinwazyjna [6]. Istotnym
usprawnieniem przeprowadzanych badań było wykonanie wzorca aktywności [8],
dzięki któremu wynik może być porównywany z analogicznym wynikiem , ale po-
chodzącym z innego laboratorium, dużo prostsza jest wtedy analiza narażenia
radiologicznego, czy inne kalkulacje.

Zaletą testów z użyciem mocznika znakowanego 13C jest mała ilość wydy-
chanego powietrza (około 1 ml) [4], próbki można więc przesyłać do innego ośrodka
wyposażonego w spektrometr masowy, co jest korzystne ponieważ eksploatacja
spektrometru przez jeden ośrodek diagnostyczny jest nieopłacalna, wynik uzyskiwany
jest jednak dopiero po kilku dniach. Test ten nie może być wykonywany bez wcześ-
niejszego pomiaru próbki tłowej, gdyż mogą wystąpić duże różnice dla tej wartości ze
względu na strefę geograficzną, nawet o kilka /oo wartości 5 C.

W porównaniu do testu z użyciem 13C , test z użyciem mocznika znakowanego
14C jest stosunkowo prostym, szybkim i kilka razy tańszym testem wykrywającym
zakażenie H. pylori, o wysokiej precyzji i pomijalnym narażeniu radiologicznym. Nie
jest jednak zalecany w przypadku diagnozy dzieci i kobiet w ciąży.
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Abstract

The purpose of this work was to present the hand-held gamma probe Modelo-2, elaborated
by the Franch Atomic Commission, to demontrate its faisability for the detection of small
tumoral tissue labeled with Tc-99m.
In order to recommend this probe to the clinical applications in Poland, some tests have been
done on the water phantom to determine the geometrical resolution of the probe as well as a
long time stability of the system.
The results showed that the Modelo-2 probe can be implemented to the intraoperative
control of hyperfixing bone lesions as well as to lymphoscintigraphy and the sentinel node
concept in breast cancer.

1. Wprowadzenie

Podstawą obrazowania scyntygraficznego jest wykorzystanie znaczników
promieniotwórczych do wykrywania zmian w organizmie. W metodzie tej łączy się
krótkożyciowy izotop promieniotwórczy z odpowiednim preparatem, który zostaje
„złapany" głównie przez badany obszar (np.narząd).
Metoda ta pozwala na wizualizację zmian o wielkości nie większej niż 1 cm2, leżących na
głębokości kilku cm.

Od kilku lat zaczęto wprowadzać do praktyki klinicznej przenośne sondy gamma, jak
np. Modelo-2, pozwalające chirurgowi na prowadzenie kontroli śródoperacyjnej zmian
nowotoworowych [1-4]. Metoda ta nosi nazwę chirurgii radioimmunoprowadzonej ( RIGS
od ang. RadioImmunoGuidedSurgery). W metodzie tej podobnie, jak w scyntygrafii,
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wykorzystuje się radiofarmaceutyki znakowane krótkożyciowymi radioizotopami, w tym
m.in. Tc-99m (Titf55 6 godz., E g a m m a = 140,5 keV), które podaje się pacjentowi przed
zabiegiem chirurgicznym (naogół dożylnie). Następnie wykonuje się pomiar gammakamerą
dla sprawdzenia czy preparat promieniotwórczy został „wyłapany" przez określony narząd
lub obszar. Następnie chirurg, w trakcie zabiegu operacyjnego, sprawdza przenośną sondą
gamma czy pole operacyjne zostało „oczyszczone" z guza. Technika ta umożliwia usunięcie
bardzo małych pozostałości guza (rzędu kilku mm), często niewidocznych gołym okiem i
niewyczuwalnych palpacyjnie.

2. Opis sondy - budowa i parametry techniczne -2

Sondę stanowi głowica pomiarowa i moduł zasilania i przetwarzania sygnału. Głowica
pomiarowa połączona z resztą układu giętkim wysokonapięciowym kablem umożliwia
swobodne manewrowanie w przestrzeni. Pozwala ona chirurgowi precyzyjnie zlokalizować
tkankę do resekcji. Cylindryczna konstrukcja głowicy minimalizuje jej wymiary i wagę. W
zależności od zapotrzebowania głowica może posiadać detektor scyntylacyjny Nal (Tl) lub
BGO. Scyntylator o średnicy 5mm znajduje się wewnątrz wolframowego kolimatora (
rys. 1.). Krótki odcinek światłowodu zapewnia transmisję sygnału do fotopowielacza.
Wewnątrz głowicy znajduję się także dzielnik wysokonapięciowy do zasilania dynod.
Dalsze przetwarzanie sygnału odbywa się poza głowicą.

acyntylator fotopowlelacz driełnflc TysoŁiego napięcia gfejeze BNC

245

Rys. 1 Konstrukcja głowicy pomiarowej

Moduł zasilania i przetwarzania sygnału (rys. 2.) składa się : z przedwzmacniacza,
zasilacza wysokiego napięcia sprzężonego ze stabilizatorem piku, analizatorów amplitudy,
bloku akustycznej sygnalizacji poziomu mierzonej radioaktywności oraz bloku cyfrowej
prezentacji wyniku pomiaru i transmisji poprzez łącze szeregowe RS-232 C. Całość wraz z
baterią zasilania awaryjnego zawiera się w panelu o wymiarach 371x293x1 lOmm.
Wymienione podzespoły stanowią osobne mechaniczne bloki wewnątrz modułu.
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przedw

zasilacz wysokiego napięcia

zmacniacz
W

•4- stabilizator piku

analizator amplitudy stabilizatora piku
4 analizatory amlkudy

Mikroprocesorowy sterownik
akwizycji danych i
komunikacji szeregowej

i

Integrator
Sygnalizacja akustyczna
poziomu radioaktywności

R)S. 2 Schemat blokowy sondy Modelo-2

Sygnał z przedwzmacniacza podawany jest do czterokanałowego analizatora amplitudy.
U ytkownik posiada możliwość nastawy parametrów czterech niezależnych torów
^ niarowych tak aby wybór sondy ( Nal lub BGO) lub radionuklidu nie wymagał regulacji
w .orze analizatora i bloku wysokiego napięcia. Wybór wcześniej dobranych nastaw progów
analizatora i wielkości wysokiego napięcia odbywa się przełącznikiem czteropozycyjnym lub
:•:•. orami ( w zależności od wersji przyrządu).
I i >żna dokonać nastaw niezależnych dolnego i górnego progu analizatora oraz symetryzacji
;• )ilizatora piku. Załączenie stabilizatora piku jest opcjonalne i daje możliwość
<:'.. omatycznej zmiany wielkości wysokiego napięcia w granicach 40 wolt od wartości
ustawionej. Sygnał cyfrowy przesyłany jest do bloku sygnalizacji akustycznej, gdzie w
i „i^żności od wybranego trybu pracy generowany jest dźwięk proporcjonalnie do poziomu
i;. ioaktywności mierzonej uśrednionej integratorem lub impulsowo w miarę pojawiających
L.-, impulsów ze scyntylatora.

Cyfrowa prezentacja radioaktywności odbywa się na 4 - pozycyjnym wyświetlaczu
tv...'dokrystalicznym sterowanym przez mikrokontroler Intel 8052. Sterownik ten zapewnia
tai.że komunikację zewnętrzną poprzez port szeregowy. Częstość zliczeń prezentowana
tai.że w postaci analogowej na wyświetlaczu jest odświeżana z częstotliwością zależną od
mierzonej aktywności (czas akwizycji od 10 do 100 sekund).

Zasilacz wysokiego napięcia sterowany poprzez selektor zakresu adekwatnie do użytej
głowicy pomiarowej i zastosowany radionuklid oraz przestrajany stosownie do sygnału ze
stabilizatora piku zapewnia prąd do 1 mA przy napięciu maksymalnym wynoszącym 1500 V.
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3. Wyniki pomiarów na fantomie wodnym

Do badań laboratoryjnych, symulujących warunki jakie się uzyskuje w praktyce
klinicznej, został wykorzystany fantom wodny (Rys. 3a). Składa się on z plastikowego

a)

Aorta Wątroba

/ \
9

b)

\

Nowotwór

Rys. 3 Schemat fantomu wodnego wraz z zaznaczoną osią pomiaru.

pojemnika o kształcie zbliżonym do kształtu korpusu ciała, dwóch cylindrów, o różnej
średnicy, symulujących wątrobę i aortę oraz plastikowych kulek imitujących guzy
nowotworowe.

Poszczególne elementy były wypełniane izotopem (Tc99m) rozcieńczonym do stężeń
jakie uzyskuje się w warunkach klinicznych po podaniu znacznika pacjentowi. Objętości
oraz stężenia znacznika dla symulowanych narządów przedstawiono w Tabeli 1.

Tabela 1 Stężenie radioizotopu (Tc99m) w poszczególnych elementach fantomu. [5]

Guz

Wątroba
Aorta
Korpus

Objętość [ml]

0,5 (d*= 0,98 cm)
2,0 (d = 1,56 era)

2000
70

6000

Stężenie radioizotopu
rkBq/ml]

462,500

18,500
9,250
2,775

Całkowita aktywność
[MBq]

0,231
0,925

37,000
0,648
1,943

średnica kulki

Wykorzystując fantom, początkowo dokonano pomiaru tła pochodzącego od znacznika
zgromadzonego w korpusie i cylindrach - sonda była ustawiona prostopadle do przedniej
ściany korpusu tak, że jej główna oś znajdowała się pomiędzy aortą a wątrobą (Rys. 3b).
Następnie został zmierzony „sygnał", gdy w fantomie znajdowała się kulka symulująca guz
nowotworowy (Tabela 1). Powyższe pomiary pozwoliły na określenie kontrastu pomiędzy
obszarem w którym znajduje się guz nowotworowy a obszarem wolnym od zmiany
nowotworowej. Kontrast został wyrażony poprzez stosunek „sygnału" do tła. Badania były

198



prowadzone dla dwóch rodzajów detektorów: z kryształem Nal oraz z kryształem BGO.
Uzyskane wyniki zostały przedstawione na Rys. 4,

Przeprowadzono również pomiar całkowitej geometrycznej zdolności rozdzielczej tj.
drugiej wielkości mającej duży wpływ na jakość detekcji. Pomiar został przeprowadzony
przy użyciu liniowego źródła promieniowania o średnicy 1 mm i aktywności liniowej równej
2,88 MBq/cm. Źródło było stopniowo przykrywane odpowiednią warstwą wody. Detektor,
umieszczony prostopadle do płaszczyzny w której znajdowało się źródło, był przesuwany
nad źródłem co lmm. Całkowita geometryczna zdolność rozdzielcza była wyrażana poprzez
pomiar szerokości połówkowej krzywej LSF (od ang. Line-Spread Function) obrazującej
zależność częstości zliczeń od przesunięcia źródła względem detektora. Otrzymane wyniki
zostały przedstawione w Tabeli 2.

Tabela 2. Całkowita geometryczna zdolność rozdzielcza sondy z kryształem Nal oraz BGO,
wyrażona poprzez szerokość połówkową krzywej LSF.

Warstwa wody
[cmi

0
1
2
3
4

Szerokość połówkowa* [mm]
Sonda z kryształem Nal
Okno"

pomiarowe 2
3,2
5,1
8,0

11,4
15,4

Okno"'
pomiarowe 1

3,1
5,4

10,5
16,0
21,4

Sonda z kryształem BGO
Okno"

pomiarowe 2
8,8

16,8
31,3
43,0
53,5

Okno*"
pomiarowe 1

8,3
16,9
33,1
47,4
60,7

'wyniki obarczone są błędem wynoszącym 0,5 [mm]
"okno pomiarowe rejestrujące jedynie promieniowanie pierwotne
*"okno pomiarowe rejestrujące również promieniowanie rozproszone

Z dotychczas otrzymanych wyników można wnioskować iż przy pomocy sondy Modelo
-2 można lokalizować zmiany nowotworowe o średnicy równej lcm oddalone od detektora
o kilka centymetrów. Pozwala na to geometryczna zdolność rozdzielcza sondy, jak i
uzyskiwany stosunek „sygnału" do tła. Biorąc pod uwagę, iż w trakcie operacji, narząd ze
zmianą chorobową, jest bezpośrednio dostępny (nie jest przykryty dodatkową warstwą
tkanek), to istnieje możliwość lokalizacji zmian (np. guzów, wznów nowotworowych,
przerzutów itp.), które w trakcie obrazowania scyntygraficznego są trudne do
zlokalizowania.

Szczególnie dobre wyniki uzyskano dla sondy z kryształem Nal dla okna pomiarowego
rejestrującego jedynie promieniowanie pierwotne (w tym przypadku dolny próg
dyskryminacji znajdował się powyżej środka fotopiku). Przy tak ustalonych warunkach
pomiarowych wydaje się możliwe lokalizowanie zmian o dużo mniejszych rozmiarach tj.
rzędu milimetrów, nawet przy niższych wartościach stężenia znacznika w guzie.
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Rys. 4 Kontrast wyrażony przez stosunek „sygnału" do tła dla sondy z kryształem Nal i BGO
(Okno pomiarowe 1 uwzględnia promieniowanie rozproszone, okno pomiarowe 2 rejestrowało jedynie promieniowanie pierwotne)



4. Perspektywy zastosowań sondy Modelo-2 w Polsce

W oparciu o dane uzyskane z pomiarów na fantomie wodnym, jak i obecny stan wiedzy
na temat kontroli śródoperacyjnej, prowadzonej w oparciu o radioimmunodetekcję, wydaje
się możliwe przygotowanie protokołów do pierwszych zastosowań sondy Modelo-2 w
Polsce w szpitalach Krakowa, w szczególności w chirurgii kostnej [3] oraz w guzach piersi
[4], Jest to tym bardziej możliwe, że egzemplarz sondy Modelo-2 został przekazany
nieodpłatnie Wydziałowi Fizyki i Techniki Jądrowej Akademii Górniczo-Hutniczej w
Krakowie w ramach projektu nr 7109, finansowanego przez KBN oraz Francuskie
Ministerstwo Spraw Zagranicznych w programie POLONIUM 1998.
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Streszczenie

W pracy przedstawiono nowe urządzenie, tzw. „igłę fotonową", które może znaleźć
zastosowanie w brachyterapii guzów nowotworowych. W igle fotonowej zastosowana jest
specjalnej konstrukcji lampa rtg., z wydłużoną komorą dryfową w kształcie igły, w której
koniuszku mieści się target. Koniuszek wprowadza się do środka guza, co pozwala, naświetlić
go od środka.

Przy typowych parametrach pracy (40 kV, 20 uA) igła fotonowa dostarcza dawkę
rzędu 2000 cGy w jednej sesji naświetleń trwającej do 30 min.

Niska energia promieniowania X pozwala na deponowanie energii głównie w tkance
nowotworowej, oszczędzając tym samym zdrową tkankę w sąsiedztwie nowotworu.

Ponadto igła fotonowa ma w porównaniu z klasyczną metodą izotopowej brachyterapii
szereg zalet: wykonana jest tylko jedna sesja naświetleń trwająca do 40 min., regulacja
napięcia i prądu lampy rtg. umożliwia optymalizację procesu naświetlania, zmniejszone jest
narażenie personelu na promieniowanie.

Obecnie w kilku placówkach na świecie metoda igły fotonowej jest w fazie badań
klinicznych.

Ponadto w pracy przedstawiono stan prac prowadzonych w Instytucie Problemów
Jądrowych w Świerku nad opracowaniem „Igły fotonowej" w ramach grantu KBN nr
681/T11/97/13. Opracowana jest specjalna lampa z igłopodobną anodą, specjalny zasilacz
sterujący lampą oraz konstrukcja igły. Opracowane są także układy pomiarowe do pomiaru
rozkładu przestrzennego o pomiaru dawki promieniowania X z igły fotonowej.
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Some elements of radiological hazard for Łódź region population.
The radionuclide releases together with escaping fly ashes (ca. 3-106 kg annually) and

the deposited bottom slags from three local coal fired power plants resulted in
the enhanced natural radioactivity levels in this region. The annual emissions of the most
important radionuclides to the atmosphere from that sources were: 1.2 GBq for 210Pb,
1.1 GBq for 2 3 8U, 0.8 GBq for 226Ra, 0.6 GBq for ^ T h and 5.3 GBq for 40K. Two areas
with expected higher values of the solid fall out were found inside the town by computer
modelling. Natural y background dose rates (1 m above ground levels) were measured
using thermoluminscence detectors at over 80 points including those areas. The average
dose rate value for Łódź town was equal 34 nGy/h, whereas for those two areas was
slightly higher (38 nGy/h). Further confirmation of the technologically enhanced
exposure of local population to natural radionuclides was achieved by y - spectrometry
measurements of the surface soil profiles (up to 30 cm depth). However, due to the low
level of the natural radionuclides in surface soil in Łódź region the average effective dose
for the local population from terrestrial y radiation is relatively small - only 0.28 mSv per
year.

The wide scale survey of indoor radon concentration (626 dwellings) showed that
the use of fly ashes in buildings materials has a negligible effect on the indoor radon
levels. These measurements resulted in an average Rn concentration of 21,4 Bq-m""
and a median value of 15.1 Bq-m'3. Analysis of the data indicates that most indoor radon
comes from the underlying soil, which contains relatively little 2 2 6Ra (10 -r- 20 Bq-kg"1).
The corresponding annual effective dose for the local population equal to 0.54 mSv
from this source can be appraised.

1. WSTĘP

Wpływ działalności technicznej człowieka na wzrost naturalnej radioaktywności
w otoczeniu dużych zakładów przemysłowych jest przedmiotem zainteresowania opinii
publicznej i budzi niekiedy poważne kontrowersje. Wpływowi energetycznego spalania
węgla i związanej z tym emisji do atmosfery znacznych ilości popiołów lotnych jak
również składowaniu popiołów i żużli, zawierających podwyższone aktywności
naturalnych radionuklidów, poświęcona jest obszerna literatura np. [1 +• 6].

Główne przyczyny zwiększonego ryzyka radiacyjnego ludności w otoczeniu
zakładów energetycznych to: narażenie zewnętrzne pochodzące od radionuklidów
zawartych w opadzie, inkorporacja pyłów drogą oddechową oraz ewentualnie
podwyższone poziomy radonu w mieszkaniach, w wyniku stosowania w budownictwie
popiołów lotnych. Łódzka aglomeracja miejska należy, obok Śląska, do terenów
o największym zanieczyszczeniu powietrza i największym opadzie promieniotwórczym (3
[7]. Powodują to przede wszystkim zlokalizowane obecnie w środku miasta cztery
elektrociepłownie spalające gorsze gatunki węgla z dużą zawartością popiołu.
W tabeli 1 podano emisję pyłów z procesów energetycznego spalania paliw
w województwie łódzkim w latach 1993 - 1996 [8].
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Tabela 1. Emisja pyłów z procesów energetycznego spalania paliw w województwie
łódzkim w latach 1993 - 1996.

Źródło emisji

Pvły ogółem
Pyły z EC SA

Emisja [Mg]
1993

16336
9704

1994
11931
7263

1995
7937
3215

.1996
8210
3055

Obiektywna ocena narażenia radiologicznego od dodatkowych, wytworzonych przez
człowieka, źródeł promieniowania może być dokonana jedynie poprzez porównanie
dodatkowych dawek z dawkami pochodącymi od źródeł naturalnych na tym samym
terenie.

W celu określenia wpływu energetycznego spalania węgla na poziom naturalnych
radionuklidów w środowisku zbadano ich aktywności w węglach, żużlach i popiołach
lotnych oraz w trzech profilach gleby : 0 - 10 cm, 10 - 20 cm i 20 - 30 cm w wybranych
kilkudziesięciu punktach w Łodzi. W tych samych punktach, metodą dozymetrii
termoluminescencyjnej z zastosowaniem detektorów termoluminescencyjnych MCP-N
(LiF: Mg, Cu, P) produkcji IFJ w Krakowie, wyznaczono moc dawki ziemskiego
promieniowania y. Równocześnie, aby otrzymać pełny obraz narażenia od źródeł
naturalnych, zmierzono stężenia radonu w 626 pomieszczeniach na terenie Łodzi,
Zgierza i Pabianic.

2. OZNACZANIE ZAWARTOŚCI NATURALNYCH RADIONUKLIDÓW
W PRÓBKACH POPIOŁÓW LOTNYCH, ŻUŻLI I SPALANEGO WĘGLA

Dla oszacowania ilości radionuklidów z szeregu uranowo - radowego i torowego
emitowanych do atmosfery w rejonie Łodzi w wyniku energetycznego spalania węgla
oznaczono ich aktywności właściwe techniką spektrometrii y z detektorem REGe.
Wyniki oznaczeń dla trzech łódzkich elektrociepłowni podano w tabeli 2.

Tabela 2. Zawartość niektórych radionuklidów [Bq-kg'1] w próbkach węgli, żużli
i popiołów lotnych.

Elektrociepłownia

węgiel

EC - 2 żużel

popiół lotny

węgiel

EC - 3 żużel

popiół lotny

węgiel

EC - 4 żużel

popiół lotny

2 3 8U( 2 3 4Th)

17.5-25.3
19.8

33.6-74.1
58.0

94.0-142.7
116.4

12.7-25.3
20.8

37.6-72.7
56.7

98.0-169.9
130.5

20.1-38.9
30.0

77.9-97.7
82.8

126.8-184.6
155.8

2 2 6 R a

13.8-18.4
16.2

32.5-69.6
55.7

75.0-99.3
85.6

10.4-19.6
15.3

36.1-70.9
53.1

54.2-117.2
92.5

15.3-28.4
22.9

67.7-90.7
77.8

90.4-119.3
104.2

2.0pb

16.3-22.5
19.8

19.6-34.8
26.1

81.0-145.5
112.4

13.3-25.5
20.9

11.1-39.6
23.1

43.5-264.3
147.5

18.1-34.5
26.2

36.0-91.2
59.0

124.0-244.3
182.9

2 3 2 Th

11.1-14.2
13.1

28.4-54.7
46.3

58.5-79.3
66.4

8.5-16.0
12.4

32.5-54.9
44.5

47.5-91.5
73.7

13.9-20.1
17.5

61.3-77.4
66.9

77.2-91.2
84.0

111.0-152.5
133.7

331.8-490.9
432.2

564.4-734,5
608,4

43,9-144.0
105.9

307.1-518.1
397.9

448.5-727,4
611.4

108.4-180.3
150.1

536.0-607,2
570.8

693.1-758,0
720.8
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Na podstawie tych danych oraz emisji pyłów podanych w tabeli 1 można oszacować,
że w 1996 roku emisja radionuklidów do atmosfery w rejonie Łodzi wynosiła:
1.2 GBq dla 2 1 0Pb,
5.3 GBq dla40K,
elektrociepłowni.

1.1 GBq dla ^ ' U ,
przy czym około

0.8 GBq dla ^6Ra, 0.6 GBq dla 232Th oraz
40% tej aktywności pochodziło z trzech

3. WERYFIKACJA TEORETYCZNEGO MODELU OPADU PYŁÓW Z KOMINÓW
ELEKTROCIEPŁOWNI POPRZEZ POMIAR MOCY PROMIENIOWANIA
y W WYBRANYCH PUNKTACH

Zawartość naturalnych radionuklidów w emitowanych popiołach (tab. 2) przewyższa
kilkakrotnie ich zawartość w węglach i w powierzchniowych warstwach gleb, w których
stężenia są zbliżone do wartości wyznaczonych dla węgli. Opad pyłów powinien
powodować podwyższenie stężenia tych radionuklidów w powierzchniowej warstwie
gleb i w konsekwencji podwyższenie mocy dawki ziemskiego promieniowania y.
W oparciu o teoretyczny model opadu stałego z kominów trzech elektrociepłowni
wyznaczono na mapie Łodzi dwie strefy wokół których należało się spodziewać
wyższego opadu. W tych strefach oraz w około 70 pozostałych punktach pomiarowych
zmierzono moce dawki promieniowania y. Wyniki pomiarów przedstawiono na rys. 1.

Rys. 1 Teoretyczny model opadu wokół elektrociepłowni i zmierzone dawki [nGy/godz].
ziemskiego promieniowania y.

Rozkład mocy dawki ziemskiego promieniowania y w badanych punktach przedstawiono
na rys. 2. Średnia moc dawki w tych strefach wynosiła 38 nGy/godz, podczas gdy dla
całego obszaru Łodzi była niższa (34 nGy/godz) co świadczy o dostatecznej
poprawności przyjętego modelu opadu oraz potwierdza udział opadu z elektrociepłowni
w nieznacznie powiększonej naturalnej radioaktywności powierzchniowych warstw gleb.
Jednak wyniki pomiarów przeprowadzonych w śródmieściu Łodzi świadczą o dużym
udziale palenisk domowych w całkowitym opadzie.
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Średnia arytmetyczna: 34 nGy/h
n=85

70 80 30 100
Moc dawki [nGy/h]

Rys. 2. Rozkład mocy dawki ziemskiego promieniowania y na terenie Łodzi.

4. POMIAR ZAWARTOŚCI NATURALNYCH RADIONUKLIDÓW
W POWIERZCHNIOWYCH WARSTWACH GLEBY NA TERENIE ŁODZI

Bezpośredniego dowodu występowania podwyższonej aktywności wskutek opadu
pyłu mogą dostarczyć pomiary zawartości naturalnych radionuklidów
w powierzchniowych warstwach gleb, a w szczególności profile tych aktywności do
głębokości 30 cm. Próbki muszą być jednak starannie pobrane z terenów nieuprawianych
rolniczo i nienarażonych na silną resuspensję, która zwykle występuje w centrum miasta.
Z tych względów należy równocześnie oznaczać w próbkach antropogeniczny
radionuklid 137Cs, którego profil aktywności świadczy o poprawności wyboru punktu
pomiarowego. Przykładowe profile aktywności w wybranych 6 punktach pomiarowych
przedstawiono w tabeli 3.

Tabela 3. Zawartość niektórych radionuklidów [Bq-kg"1] w trzech warstwach gleby w
wybranych punktach pomiarowych na terenie Łodzi.

Lp.

1

2

3

4

5

6

Głębokość
[cm]
0-10
10-20
20-30
0-10
10-20
20-30

0-10
10-20
20-30

0-10
10-20
20-30
0-10
10-20
20-30

0-10
10-20
20-30

2.0pb

26.7
13.5
9.7

21.8
12.8
10.2
36.5
21.2
19.2

22.6
17.8
16.5

34.4
22.7
22.2

34.4
19.9
25.7

2 2 S R a

13.5
12.6
9.7

11.6
10.8
9.7

20.9
11.8
12.2
10.4
10.3
9.8
19.9
20.7
22.6

19.9
20.0
23.2

2 3 4 Th

20.0
13.8
11.3
14.2
12.2
11.8
19.4
13.7
11.4
12.3
8.2
10.1
16.7
20.5
18.6

16.7
20.2
27.5

2 3 2 T h

12.6
12.4
9.0
11.5
10.9
10.9

17.4
11.1
11.4
8.8
9.5
9.8

17.1
18.0
18.7

17.1
16.9
19.0

4 0K

247.0
257.6
227.0

244.2
236.6
242.2
324.9
221.5
244.7

225.7
228.4
231.0
318.9
327.2
334.3

318.9
310.9
324.7

1 3 7 Cs

13.9
5.5
3.8
10.2
4.5
0.6
11.3
9.1
5.9
7.0
7.3
4.5
10.1
7.1
4.8

10.1
3.5
4.0

Moc
dawki*

24

23

23

19

43

42

promieniowanie y [nGy/godz]
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Jak widać z tabeli 3 w przypadku trzech pierwszych próbek obserwuje się w wierzchnich
warstwach gleby podwyższone stężenia (o 5 - 75%) radionuklidów szeregu
uranowo - radowego oraz torowego (z wyjątkiem 2 1 0Pb) natomiast dla trzech ostatnich
próbek występuje rozrzut zarówno tych wartości jak i aktywności 0

wykazują większy spadek aktywności wynikający z dodatkowego opadu
pochodzącego z kolejnych rozpadów obecnego w powietrzu 2 2 2 Rn i produktów jego
rozpadu: Profile 2 1 0 Pb w połączeniu z oznaczaniem zawartości macierzystego
pierwiastka 2 2 6 Ra są wykorzystywane do oznaczania lokalnych depozycji aerozoli [9].

1 3 7Cs. Profile 2 1 0 Pb
2 1 0 Pb

5. RADON W MIESZKANIACH NA TERENIE WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO

Szerokie wykorzystanie elektrownianych popiołów lotnych jako wypełniaczy
betonów używanych w budownictwie wielkopłytowym (betony lekkie) jak
i w budownictwie indywidualnym (prefabrykaty) może być przyczyną podwyższonych
stężeń radonu i produktów jego rozpadu w mieszkaniach. Gazowy radon, jako produkt
rozpadu 2 2 6 Ra zawartego w popiołach lotnych, emanuje ze ścian a także z podłoża z
różną szybkością zależną od właściwości materiału budowlanego i gleby pod budynkiem.
Według raportu UNSCEAR [10] szacuje się, że przeciętnie ponad 50% całkowitej dawki
skutecznej dla ludności od wszystkich źródeł naturalnych pochodzi od radonu
i produktów jego rozpadu.

Do pomiaru stężenia 2 2 2 Rn w budynkach wykorzystano technikę detektorów
Pico - Rad tzn. plastykowych naczynek scyntylacyjnych zawierających węgiel aktywny.
Naczyńka eksponowano w budynkach przez 48 godz, a następnie zaadsorbowany radon
eluowano roztworem ksylenowego scyntylatora i mierzono techniką ciekłej scyntylacji.
Ogółem zmierzono stężenie radonu w 626 pomieszczeniach: żłobkach, przedszkolach
i szkołach oraz w mieszkaniach prywatnych [11], Zgodnie z oczekiwaniem (rys. 3)
rozkład stężenia 2 2 2 Rn miał charakter logarytmiczno - normalny.

0 . 5 1 . 0

L o g a r y t m

Rys. 3. Rozkład stężenia radonu w budynkach na terenie województwa łódzkiego.

Zmierzone stężenia były stosunkowo niskie i zmieniały się w zakresie od 3 Bq-m° do
180Bq-m°, przy czym średnie arytmetyczne stężenie wyniosło 21.4 Bqm°
(mediana 15.1 Bq-m°). Analiza danych wykazała, że zasadniczy wkład do całkowitego
stężenia radonu ma w większości przypadków radon dyftindujący z podłoża, a nie
z materiałów budowlanych. Zakładając średni współczynnik równowagi między
produktami rozpadu radonu a radonem w mieszkaniach k = 0.4 oraz ogólnie przyjęte
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współczynniki konwersji stężenia radonu na roczną dawkę skuteczną [12] można
oszacować, że dawka dla mieszkańców województwa łódzkiego wynosi zaledwie
0.54 mSv i należy do najniższych w Polsce [13].

6. WNIOSKI

1. Energetyczne spalanie węgla spowodowało nieznaczny wzrost stężenia
radionuklidów z szeregu uranowo - radowego i torowego w powierzchniowej
warstwie gleb województwa łódzkiego.
2. Rozkład mocy dawki ziemskiego promieniowani y na terenie Łodzi ma charakter
rozkładu normalnego (w przybliżeniu), a obliczona średnia moc dawki 34 nGy/godz
jest niższa od średniej wartości dla Polski wynoszącej 37 nGy/godz [14].
3. Dodatek popiołów lotnych do materiałów budowlanych nie spowodował
podwyższonych stężeń radonu w mieszkaniach, a średnie stężenie radonu wynoszące
21.4 Bq-m"3 należy do najniższych w Polsce.

Autorzy dziękują Urzędowi Miasta Łodzi za grant badawczy G - 52/97 w ramach
którego wykonano badania przedstawione w tym referacie.
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KINETYCZNY EFEKT IZOTOPOWY WĘGLA-13 W REAKCJI
DEKARBOKSYLACJI KWASU FENYLCPROPIOLOWEGO W

BEZWODNYM KWASIE MRÓWKOWYM

Mieczysław Zieliński1, Agnieszka Zielińska1, Hillary Paul2, Halina Papiernik-
1
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Carbon-13 kinetic isotope effects in the decarboxylation of phenylpropiolic acid
(carboxyl-13C) in formic acid medium and in the decarbonylation of liquid formic acid
assisted with phenylpropiolic acid(PPA) and acetophenone(AP) have been studied in
the 70-100°C temperature interval. The carboxyl-d3KIEs are in the range 1.0034/at 71.6
°C and 1.0047/at 101.2 °C respectively. The C-13KIE,k-12/k-13,in the decarbonylation
of liquid formic acid assisted with PPA were found to be of 1.0419/at 71.6°C and
1.0383/at 101.2 °C . The C-13 KIE in the decarbonylation of pure formic acid are
1.0464/at 70.2 °C and 1.041 I/at 99.8 °C respectively.The above experimental results
have been discussed and interpreted as indicating that the formation of Ca -H bond
preceded by the protonation of triple acetylenie bond of PPA i s the rate determining
step followed by carbon dioxide splitting .-The 13-CO-KEE in the carbon monoxide
generation assisted with PPA is much larger than the 13-CO-KIE generated in the
presence of phenylacetylene. This shows that the decarboxylation of PPA and
decarbonylation of FA are interrelated processes proceeding in the reaction cage.The
formic acid .involved in the formation of TS ,is decarbonylating directly avoiding
probably largely the formic anhydride intermediate formation.

J
Kinetyczne efekty izotopowe (KEI) pierwiastków ciężkich,do których zaliczono

umownie C-13 i C-14 zauważono dopiero w roku 1948 po opanowaniu technik
precyzyjnego oznaczania aktywności radiowęgli C-14 i C-H w związkach chemicznych
znakovv'anych tymi izotopami[l] i stosunków izotopowych C-13/C-12 w związkach o
naturalnym składzie izotopowym[2j.Wszystkie preparaty organiczne zawierają węgiel
w swoim szkielecie stąd metoda C-13 KTE stała się wkrótce subtelnym narzędziem
badania mechanizmów reakcji chemicznych i jedynym dostępnym sposobem
wyznaczania struktury stanów przejściowych. C-13 KEI pozwala ustalić ,które wiązania
w cząsteczce chemicznej pozostają nietknięte a które ulegają rozerwaniu, znacznemu
osłabieniu lub znacznemu wzmocnieniu w stanie przejściowym(TS) reakcji chemicznej.
- Reakcje dekarboksylacji były i są nadal obiektem badań kinetycznych efektów
izotopowych węgla. Metoda C-13 KEI pozwala bowiem ustalić mechanizm
dekarboksylacji, t.j. względne stopnie rozerwania wiązań C-C i tworzenia wiązań C-H
w stanie krytycznym w zależności od warunków reakcji[3-8].Możliwość ilościowego
wydzielenia z naczynia reakcyjnego dwutlenku węgla i jego oczyszczenia metodami
kriogenicznymi gwarantuje wysoką precyzję oznaczeń doświadczalnych efektów
kinetycznych C-13 w reakcjach dekarboksylacji potrzebną przy wyznaczeniach
zależności temperaturowych C-13 KEI. Te ostatnie służą do oznaczeń półemirycznych
struktury stanu przejściowego reakcji , gdy podstawowe częstości oscylacyjne i ich
przesunięcia izotopowe są znane. Cel badań izotopowych C-13 uznaje się za osiągnięty
,gdy doświadczalne C-13 KEI ,wyznaczone korzystając z zależności (1) [2c] pokrywają
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się z teoretycznymi wartościami C-13 KEI obliczonymi korzystając z ogólnego
wyrażenia (2)[3,4] wynikającego z teorii bezwzględnych szybkości reakcji Eyringa.

(1)

(u2i/u!i)(sinh(uii/2)/sinh(u2i/2))

= sinh(uii/2)/sinh(u2i/2) ' (2)

(2) gdzie Ui=hoOj/kT/lłi -jest częstością podstawową(normainą) cząsteczki izotopowej,
symbole 1 i 2 oznaczają lżejsze i cięższe cząsteczki, h jest stałą Plancka, c jest
prędkością światła, k jest stałą Boitzmana, T jest temperaturą bezwzględną, N jest
liczbą atomów w cząsteczce, y=6 w cząsteczkach nieliniowych?/}est współczynnikiem
transmisji, sinh oznacza sinus hiperboliczny,y=5 w cząsteczkach liniowych.

Wyniki badań doświadczalno-teoretycznych podsumowywane w kolejnych
monografiach lub rozdziałach monograficznych [3-8] wskazały na różne rodzaje
mechanizmów ,według których przebiegają dekarboksylacje ketokwasów i kwasów
aromatycznych. W pierwszych wiązanie l C-I2C ulega rozerwaniu w stanie krytycznym,
w drugich obserwujemy przejście od przyłączenia protonu do C(alfa) jako etapu
krytycznego kontrolującego szybkość dekarboksylacji przy małych stężeniach kwasu
mineralnego w środowisku reakcji do rozerwania wiązania C(alfa)-COOH jako etapu
krytycznego w reakcjach zachodzących w stężonych kwasach mineralnych. -
Mechanizm dekarboksylacji aromatycznych kwasów heterocyklicznych nie został w
pełni zbadany. - -W niniejszym referacie uzupełniamy dostępny zbiór danych
kinetycznych i izotopowych podając wyniki oznaczeń C-13 KEI w reakcji
dekarboksylacji kwasu fenylopropiolowego w środowisku bezwodnego kwasu
mrówkowego(Tab.l) oraz w przebiegającej równocześnie dekarbonylacji kwasu
mrówkowego w obecności kwasu fenylopropiolowego i acetofenonu(Tab.2).

Kwas fenylopropiolowy (PPA,1) reagując z bezwodnym kwasem mrówkowym
daje z dużą wydajnością acetofenon(AP,2)(3)[9]:

HCOOH
PhC==CCOOH ->• PhC(O)Me . (3)

1 -CO2łCO 2

Pierwsze badania efektu kinetycznego C-13 w reakcji fenyloacetylenu w
bezwodnym HCOOH wskazały na anomalną zależność temperaturową C-13 KEI w tej
reakcji[10,ll].- W kolejności drugiej zajęliśmy się wyznaczeniem C-13 KEI w reakcji
dekarboksylacji PPA, aby ustalić czy zachodzi ona według jednego z już poznanych
schematów [6] czy też obecność reaktywnego wiązania potrójnego powoduje, że
przebiega ona według nieznanego dotąd mechanzmu. Wyznaczona przez nas liniowa
zależność Arrheniusa stałych szybkości reakcji dekarboksylacji PPA(produkcji Aldrich)

212



w kwasie mrówkowym (firmy Merck) o współczynniku korelacji równym 0,999988
(k=l. 634 10-4 minYw 71.6 °C, k=4.435 lO^/w 81.5 °C i k=2.669 10'3/w 101.2 °C) ma
nachylenie 12.1696(Q=24.175 kcal/mol) i A=3.512 10 + n min'lub 5.854 10 9 s"1. -
Szybkość produkcji tlenku węgla w temp.72 °C jest niemal identyczna z szybkością
powstawania dwutlenku węgla. - Dekarbonylacja czystego kwasu mrówkowego [11,13]
zachodzi wolniej(Q=26.029 kcal/mol, A= 8.923 10 r s-1).- Pomiary C-13 KEI w
bezwodnym kwasie mrówkowym w zakresie 71.6-101.2 °C dały wartości (k^/kn)
mieszczące się w granicach 1.0034-1.0048,(Tab.l)

Tabela 1. C-13 KEI w reakcji dekarboksylacji kwasu fenylopropiolowego

Temp.0 C

71.6
71.6
101.2
101.2

Stopień dekarboksylacji „f'

0.0567
0.1781
0.3300
0.4409

Efekt izotopowy
k i2/k|3

1.00337
1.00346
1.00482
1.00471

Różnice [(k 12/^3)-1]% wyrażone w procentach są więc o rząd wielkości
mniejsze od efektów kinetycznych C-13 obserwowanych w reakcjach dekarboksylacji,
w których rozerwanie C-C jest etapem krytycznym.

Efekty izotopowe C-13 • w" reakcji dekarbonylacji kwasu mrówkowego
wspomaganej obecnością kwasu fenylopropiolowego (PPA) i acetofenonu(AP)
podajemy w Tabeli 2.. -Efekt izotopowy C-13 w reakcji dekarbonylacji kwasu
mrówkowego w temp. 100° C wspomaganej fenyloacetylenem wynosi 1.0146 [10].
Efekt C-13 w reakcji dekarbonylacji HCOOH wspomaganej kwasem
fenylopropiolowym ,równy około 1." 0383 [Tab.2]jest 2-3 krotnie większy. Obecność
grupy karboksylowej przy wiązaniu potrójnym zmienia więc mechanizm dekarbonylacji
HCOOH.- Przyjmuje się, że bardzo szybka hydratacja wiązania potrójnego przez kwas
mrówkowy jest poprzedzana przez wcześniejszą dekarboksylację kwasu
fenylopropiolowego[9].

Tabela 2.-Efekt izotopowy C-13 w reakcji dekarbonylacji HCOOH(FA)
wspomaganej obecnością PPA i AP.

Temp.°C
71.6
71.6
101.2

101.2

F.A a /
265.1
265.0
262.9

256.9

PPA/AP
2.649PPA
2.499PPA
O.996PPA
1.653AP
0.063PPA
2.586AP

CO2

O.1501
0.445
0.439

0.063

CO
0.1626
0.447
0.441

5.432

Ta praca
1.0424
1.0419
1.0383

1.0418

fill
1.0464

1.0411

•
a/ substraty i produkty reakcji podane są w milimolach.

W reakcji hydratacji fenyloacetylenu powstaje produkt przejściowy ,ester
PhC(OOCH)=CH2,[14], Prawdopodobnie hydratacja kwasu fenylopropiolowego przez
kwas mrówkowy zachodzi również via ester 3, PhC(OOCH)=ĆHCOOH,który ulega
wewnątrzcząsteczkowej dekarboksylacji i dekarbonylacji poprzez stan przejściowy z
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osłabionym istotnie wiązaniem 0-C1 3 i tworzącym się wiązaniem C-H przy węglu alfa
(równanie 4):

HCOOH HC/'<=> '•

H 1 3 C = 0

Phi ^ H
3

13,

6 . c o

-co2,-co
(PhC(Oli)=CH. PhC(0)CH )

Utworzenie enolu 4 wymaga transformacji liniowej struktury kwasu
fenylopropiolowego o hybrydyzacji (sp) w strukturę o hybrydyzacji (sp7)[15].Drgania
deformacyjne trójatomowego szkieletu węglowego ułatwiają tworzenie wiązań
kowalencyjnych Ca-H.
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WYKORZYSTANIE ZAMKNIĘTYCH ŹRÓDEŁ PROMIENIO-
TWÓRCZYCH DO PRECYZYJNYCH POMIARÓW PRĘDKOŚCI

PRZEPŁYWÓW DWUFAZOWYCH

SEALED SOURCES APPLICATION FOR PRECISIE VELOCITY
MEASUREMENTS IN TWO PHASE FLOWS

Leszek Pettyka

Wydział Fizyki i Techniki Jądrowej AGH
AL Mickiewicza 30, 30-059 Kraków

Abstract
Two phase flows are very common in industry, however lack of precise velocity

measurements may be still observed. Formerly, radiotracers gave reliable information
about flow velocity of such mixtures. The paper describes how sealed sources may be
applied for this purpose and how with the help of them, more results may be obtained.
The flow of hydromixture through 180 mm pipe was selected for illustration. The ex-
amined mixture consisted of stones and sand in water moving with velocity of several
meters per second. Submitted figures show: measuring stand, data delivered by probes
and after statistical processing, and finally the cross-correlation distribution representing
transportation delay distribution. The most probable delay time enables determination of
mean velocities with error below 3 promile. An example shows how to determine mean
velocity of flow and its error, as well as determination of velocity variations during
measurement.

Streszczenie
Przepływy dwufazowe są najczęściej mierzone przy pomocy znaczników. Referat

pokazuje, że otwarte źródła promieniotwórcze mogąbyć zastąpione zamkniętymi, a
takie parametry jak prędkości, czy natężenia przepływu, mogąbyć otrzymywane z
większymi dokładnościami niż było to możliwe w pomiarach radioznacznikowych.
Przytoczone rezultaty ilustrują wykorzystanie zaproponowanej metody do badania
przepływu hydromieszanin transportowanych rurociągami. Na ich podstawie można
ocenić dokładności mierzonych parametrów oraz możliwości prowadzenia badań prze-
pływów niestacjonarnych, spotykanych bardzo często w praktyce przemysłowej.

1. Wstęp
Zdecydowana większość procesów przemysłowych ma charakter przepływowy i

czasy trwania poszczególnych operacji wymuszane są przez prędkości przepływu prze-
rabianych surowców. Stąd analiza lub sterowanie takimi procesami opiera się głównie
na przepływomierzach. Wyraźnie daje się przy tym odczuć brak wiarygodnych metod
pomiaru prędkości przepływów dwufazowych. Jednym z efektów tej sytuacji jest
wzrost zainteresowania metodami radioizotopowymi. Dotychczas sprowadzało się to
najczęściej do stosowania prostych pomiarów znacznikowych dla potrzeb diagnostyki i
analizy przepływów.
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Artykuł pokazuje, że pomiary prędkości przepływu większości substancji niejedno-
rodnych, a przy stałych przekrojach, nawet ich natężenia mogą być bezpieczniej, dok-
ładniej i taniej mierzone przy pomocy zamkniętych źródeł promieniotwórczych. Po-
nadto zaproponowana metoda umożliwia budowę stacjonarnych przepływomierzy,
które mogą być wykorzystywane zarówno do pełnej identyfikacji przepływów, jak i do
kontroli oraz sterowania opartymi na nich procesami. W wielu przypadkach wystarcz}'
do osiągnięcia tego celu niewielka adaptacja już stosowanych gęstościomierzy izotopo-
wych.

2. Zasada pomiaru
W zaproponowanej metodzie pomiar prędkości przepływu został oparty na obser-

wacjach opóźnienia transportowego między dwoma przekrojami poprzecznymi anali-
zowanego strumienia [1]. Mogą być do tego celu wykorzystane rejestracje wielkości
fizycznych związanych z lokalnymi własnościami przepływającej mieszaniny, a zasadę
pomiaru prędkości pokazuje rys. 1. Detektory promieniowania jonizującego, a zwłasz-
cza kryształy scyntylacyjne okazały się bardzo wygodnymi czujnikami mierzącymi
natężenie promieniowania y emitowanego lub osłabianego przez przepływający mater-
iał [2]. Za ich pomocą możliwe staje się rejestrowanie lokalnych zmian takich wielkości
fizycznych jak stężenie izotopu promieniotwórczego, fazy mniejszościowej lub okreś-
lonych domieszek w analizowanym strumieniu [3].

Rys. 1. Zasada pomiaru prędkości przepływu

Sygnały otrzymywane bezpośrednio z detektorów muszą być poddane obróbce sta-
tystycznej prezentowanej szczegółowo na Konferencji IRRMA '92 [4] oraz w Nuclear
Geophysics [5]. Uzyskane dzięki temu sygnały reprezentujące własności strumienia w
poszczególnych przekrojach mogą być ergodyczne i nadawać się do wyznaczania roz-
kładu opóźnień transportowych przy pomocy analizy korelacyjnej. Dzięki dalszym u-
doskonaleniom pokazano, że metoda ta może być wykorzystywana do pomiaru pręd-
kości w przepływach nieustalonych [6] oraz do badania prędkości poślizgu między fa-
zami lub nawet frakcjami fazy stałej w hydromieszaninach [7] i [8].

3. Pomiary prędkości przepływu hydromieszanin
Dobrą ilustrację pomiarów prędkości przepływu przy pomocy zaproponowanej

metody stanowią badania transportu hydraulicznego fazy stałej składającej się z ziam
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dolomitu o wymiarach dochodzących do 40 mm i piasku o średnim ziarnie równym
0.35 mm. Rozkłady ziarnowe piasku oraz dolomitu i jego degradację w czasie badań
pokazuje rys. 2.

a.4o H

0.30 H

B, 0.20 -J

o.io H

0.00

0.00

1
0.20 0.40 0.60 0.80

średnica ziarna [mmj

kamień świeży

1.00 1.20
I • I • 1 ' 1

i a o o 15.00 2aoo 25.00 30.00
średnica ziarna [mm]

Rys. 2. Charakterystyki ziarnowe fazy stałej

Prędkości przepływu hydromieszaniny o gęstości poniżej 1.6 t/m3 były mierzone
w instalacji hydraulicznej Głównego Instytutu Górnictwa w Łaziskach Górnych. Jej
parametry techniczne podane są na rys. 3.

<£ = 180 mm
Lj = 41.2m
L = 2600 mm
p = 1.4 Mg/m3
v =7.4 m/s

Zbiornik
nasypowy

Zbiornik +—^J-
wyrównawczy f y

Trzeplywomierz

Rys. 3. Schemat instalacji pomiarowej GIG w Łaziskach
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Do badań użyto korelometru o następujących parametrach:
źródło promieniowania y 2xl37Cs,
aktywność 2 x 3 0 MBq,
baza pomiarowa (L) 2 600 mm
detektor 2xNaJ(Tl)2",
czas próbkowania (At) 2 ms.

Zamieszony poniżej przykład pokazuje pomiar nr 133 wykonany w dniu 12 paź-
dziernika 1995 roku w Łaziskach na mieszaninie o gęstości 1.23 t/m3.
Obydwie sondy wykorzystywane w korelometrze pracowały z częstościami zliczeń
dochodzącymi do 40 000 imp/s. Mimo to, ze względu na krótki czas próbkowania, roz-
kłady zliczeń przedstawiają się w sposób pokazany na rys. 4. Z danych tych po odfil-
trowaniu wolnozmiennych wahań gęstości mieszaniny oraz wysokoczęstotliwościo-
wych szumów pochodzących od aparatury i fluktuacji rejestrowanego promieniowania
uzyskano sygnały ergodyczne pokazane w dolnej części rys. 4. Ich korelacje wzajemne
można zobaczyć na rys. 5. Pionowy odcinek pokazuje dobrze określoną wartość mak-
symalną korełogramu. Rozkład wokół wartości maksymalnej niesie informację o dys-
persji fazy stałej na odcinku pomiarowym (Z,).

Sonda 1 Sonda 2
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Rys. 4. Dane wykorzystywane do analizy korelacyjnej
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Rys. 5. Korelacje wzajemne sygnałów zarejestrowanych w czasie 2 minut

Ponieważ odległość między sondami wynosiła
L = 2.600 m,

więc prędkość

v =
2,600
175-2

m
s
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Analiza korelacyjna umożliwia ponadto obserwację wahań mierzonych prędkości. Jej
zmiany w czasie pomiaru nr 133 można obserwować na rys. 6
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Rys. 6. Wahania mierzonej prędkości
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4. Wnioski

• Wykonane badania potwierdziły możliwość wykorzystania źródeł zamkniętych do
precyzyjnych pomiarów prędkości przepływu mieszanin dwufazowych,.

• W porównaniu z pomiarami znacznikowymi, uzyskano możliwość prowadzenia
rejestracji ciągłej oraz wyższą dokładność i uniezależnienie błędów pomiarowych
od zmienności analizowanych przepływów,

• Przeprowadzone badania otwierają drogę do budowy stacjonarnych przepływomie-
rzy izotopowych podających aktualną wartość prędkości i nadających się do stero-
wania procesami przemysłowymi.
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221



DYFUZJA SIARKI 3 5S W p-Ni3S2 PL0000434

Jolanta Gilewicz-Wolter*, Zbigniew Żurek" i Andrzej Ochoński*
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ul. Warszawska 24, 31-155 Kraków

DIFFUSION OF SULFUR 35S IN p-Ni

Summary
The diffusion of 35S radioisotope in P-Ni3S2 polycrystals was studied at

temperatures ranging from 848 K to 893 K and at sulfur vapor pressure interval (5.610"*
-*- 3.2 10"*) Pa. The autoradiography and the tracer sectioning method were used. It was
found, that the bulk diffusion is the main process of sulfur transport. The activation
energy of the diffusion equals (190± 10) kJ mol"1. Under the conditions used in the
experiments the dominant anionie point defects are single-ionized vacancies and quasi-
free electrons.

Streszczenie
Przeprowadzono badania dyfuzji 3 5S w polikrystalicznych próbkach (3-Ni3S2 w

zakresie ciśnienia par siarki (5.6 10"* •*- 3.2 10"4) Pa oraz temperatury (848 -i- 893) K. W
badaniach stosowano technikę autoradiografii oraz zbierania warstw. Stwierdzono, że
głównym procesem transportu siarki jest dyfuzja sieciowa. Wyznaczona energia
aktywacji dyfuzji jest równa (190±10) kJmol"1. Stwierdzono również, że w warunkach
doświadczeń dominującymi defektami punktowymi podsieci anionowej P~Ni3S2 są
jednowartościowe wakancje i quasi-swobodne elektrony.

Wstęp
P-M3S2 jest wysokotemperaturową postacią N13S2, krystalizującą w układzie

heksagonalnym. Siarczek ten wykazuje silne zdefektowanie w podsieci kationowej [1-5].
Współczynniki dyfuzji niklu w tym siarczku, obliczone na podstawie wyników badań
kinetyki wzrostu warstwy siarczku [5] oraz zmierzone metodą atomów znaczonych [6]
są bardzo wysokie i wskazują na dużą ruchliwość defektów punktowych podsieci
kationowej.

W oparciu o wyniki pomiarów termograwimetrycznych, rentgenowskich oraz
pomiarów gęstości stwierdzono, że P-N13S2 jest również zdefektowany w podsieci
anionowej [3], W siarczku tym mogą występować równocześnie wakancje kationowe i
aniony międzywęzłowe, lub wakancje anionowe i międzywęzłowe kationy. Tak więc
wzór stechiometryczny siarczku przyjmuje postać: Ni3±yS2±x. Maksymalne wartości
odstępstw od składu stechiometrycznego są równe: w równowadze z metalem y = 0,25,
x=-0,16, a w równowadze z NiS y = -0,3, x=0,15

Metodyka badań
Otrzymywanie próbek B-NuS?. P~Ni3S2 otrzymywano droga siarkowania płytek

spektralnie czystego niklu (produkcji firmy Johnson & Matthey) w mieszninie H2S/H2 w
temperaturze 863 YL Ciśnienie par siarki wynosiło 3,2 -10"4 Pa. Siarkowanie
prowadzono w aparaturze opisanej w pracy [7]. Proces prowadzono aż do zupełnego
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przereagowania niklu, a następnie wygrzewano próbki przez 10 dni w takim ciśnieniu
par siarki i temperaturze, w jakich były prowadzone późniejsze badania dyfuzji. To
wstępne wygrzewanie próbek przeprowadzono celem uniknięcia gradientu stężenia
defektów punktowych w próbce. Skład fazowy siarczku był kontrolowany metodą
rentgenograficznej analizy fazowej. Z tak przygotowanych siarczków wycinano próbki o
grubości 0,12 cm i powierzchni ok. 1 cm2. Powierzchnie próbek były szlifowane tak, aby
uzyskać próbki o kształcie prostopadłościanów, a następnie polerowane i odtłuszczane
acetonem. Średnice ziarn P-Ni3S2 zawierały się w przedziale (0,1-1,2) mm.

Wygrzewanie dyfuzyjne. Wygrzewanie dyfuzyjne próbek prowadzono w ampułach
kwarcowych w ściśle określonym ciśnieniu par siarki i temperaturze. W jednym końcu
ampuły umieszczano próbkę P-Ni3S2, a w drugim mieszaninę sproszkowanych siarczków
miedzi CU2S/C11S znaczonych promieniotwórczym izotopem siarki 3 5S. Mieszanina ta
była źródłem par siarki w czasie wygrzewania dyfuzyjnego. Aktywność właściwa
mieszaniny wynosiła 600 MBq/g. 35S jest izotopem j3-promieniotwórczym o
maksymalnej energii cząstek (3 E = 167 keV i czasie połowicznego rozpadu Tm — 87 dni

Ampuły kwarcowe zawierające próbki p-Ni3S2 oraz mieszaninę Cu2S/CuS były
kilkakrotnie płukane helem i odpompowane celem usunięcia zaadsorbowanego tlenu, a
następnie zamykane pod próżnią. Wygrzewanie dyfuzyjne prowadzono w taki sposób,
że koniec ampuły zawierający próbkę siarczku P-Ni3S2 znajdował się w wyższej
temperaturze, natomiast drugi koniec, zawierający mieszaninę siarczków miedzi, w
temperaturze niższej. Do pomiaru temperatury próbki, jak również mieszaniny
CuiS/CuS używano termopar Pt-Ptl0%Rh. Wewnątrz ampuły panowało ciśnienie par
siarki ustalone przez równowagę reakcji:

2 CuS = Cu2S + 1/2 S2 (1)

w określonej temperaturze. Według dostępnych danych termochemicznych [8] i przy
założeniu, że pary siarki o niskim ciśnieniu można traktować jak gaz doskonały, ciśnienie
par siarki w ampułach zawierało się w granicach (5,6 -10"6 - 3,2 -10"4) Pa. Po zakończeniu
wygrzewania dyfuzyjnego ampuły gwałtownie schładzano.

Wyznaczanie profili dyfuzyjnych. Rozkład promieniotwórczego izotopu siarki w
przekroju wygrzanej próbki wyznaczano dwoma metodami:
1. metodą fotometrowania autoradiogramów poprzecznych przekrojów wygrzewanych

próbek
2. metodą analizy warstwowej.
ad 1. Celem otrzymania autoradiogramów próbki umieszczano w żywicy poliakrylowej,
po polimeryzacji której przecinano prostopadle do ich powierzchni i wykonywano
zgłady metalograficzne. Tak przygotowane próbki stawiano na błonie fotograficznej
typu TN-12 produkcji Foton, Warszawa. Zaczernienie otrzymanych autoradiogramów
oznaczano przy użyciu mikro fotometru IFO-451 sprzężonego z komputerem,
ad 2. Metoda analizy warstwowej polega na kolejnym zdejmowaniu z próbek cienkich
równoległych warstw, prostopadłych do kierunku dyfuzji. W warstwach tych, lub w
próbce pozostałej po zdjęciu kolejnej warstwy, oznacza się stężenie dyfundującego
pierwiastka. W omawianych doświadczeniach warstwy zdejmowano mechanicznie drogą
szlifowania próbek. Po zakończeniu wygrzewania dyfuzyjnego obcinano brzegi próbek,
aby w pomiarach uniknąć wpływu aktywności pochodzącej od krawędzi próbek [9].
Próbka przeznaczona do ścierania była umieszczona w żywicy połiacrylowej wraz z
trzema stalowymi kulkami o promieniu (2,494 ± 0.002) mm. Kulki były ścierane wraz z
próbką. Na podstawie znajomości średnicy kulek obliczano grubość zdjętej warstwy.
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Średnice kulek mierzono przy pomocy komparatora Abbe'go sprzężonego z kamerą TV
i monitorem. Ponieważ w tej metodzie zdejmowania warstw niemożliwy jest ilościowy
pomiar stężenia izotopu w zdjętej warstwie, wybrano metodę pomiaru stężenia w próbce
pozostałej po zdjęciu kolejnej warstwy. Pomiary częstości zliczeń wykonano licznikiem
Geigera-Miillera z cienkim okienkiem mikowym. Błąd statystyczny pomiarów nie
przekraczał 1%. •

Ponieważ doświadczenia były prowadzone w taki sposób, że warunki rozwiązania
II prawa Fick'a dla cienkiego źródła dyfuzji i układu półnieskończonego były spełnione,
zastosowano rozwiązanie tego równania dla wybranego wariantu analizy warstwowej
[9,10]. Jeśli I jest częstością zliczeń pochodzącą od próbki pozostałej po zdjęciu kolejnej
warstwy, to

(2)% rl

ul\ = const ADt

gdzie u - liniowy współczynnik pochłaniania w materiale próbki, x - odległość od
powierzchni próbki, D - współczynnik dyfuzji objętościowej, t - czas wygrzewania
dyfuzyjnego. . .
Równanie (2) ma ogólny charakter. Dla przedstawianych badań, gdy izotop emituje
cząstki P' o niskiej energii, a więc współczynnik absorpcji jest bardzo duży, równanie
przyjmuje postać:

In/ = const - •
ADt

(3)

Wyniki badań

0.00-

-1.00-

-2.00-

-3.00-

0.00

"5
T = 893 K, p(S2) = 3.2-10 J Pa

4.00 8.00

104x2 [cm2]

12.00

Rys. 1. Profil dyfuzyjny 35S w p-Ni3S2

otrzymany metodą analizy warstwowej
(1) oraz fotometrycznie (2).

Otrzymane wyniki wskazują, że
głównym procesem transportu siarki w
P-M3S2 jest dyfuzja sieciowa. Na
autoradiogramach płaszczyzn próbek,
prostopadłych do kierunku dyfuzji, nie
znaleziono obrazu granic ziam próbek -
oznacza to, że w warunkach ekspery-
mentów udział dyfuzji wzdłuż granic
ziarn był niewielki. Na rys. 1 przedsta-
wiono przykładowe profile dyfuzji
uzyskane metodą analizy warstwowej
(1) i fotometrycznie (2). Wyliczone
współczynniki dyfuzji mają niskie
wartości, o kilka rzędów wielkości
niższe niż współczynniki dyfuzji niklu
w tym siarczku [4-6].
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Rys. 2. Zależność współczynnika dyfuzji
35S w P-M3S2 od temperatury.
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Rys. 3. Zależność współczynnika dyfuzji
3 5S w (3-Ni3S2 od ciśnienia par siarki.

Przy porównywalnych odstępstwach od składu stechiometrycznego w podsieci
kationowej i anionowej, świadczy to o znacznie mniejszej ruchliwości defektów podsieci
anionowej niż kationowej.

Rys. 2 przedstawia zależność współczynnika dyfuzji 35S od temperatury w układzie
Arrheniusa. Obliczona energia aktywacji wynosi (190 ± 10) U/moL Zależność
współczynnika dyfuzji D* od ciśnienia par siarki została przedstawiona na rys. 3.

Dyskusja wyników
Na rys. 4 przedstawiono fragment diagramu fazowego układu Ni - S, obejmujący

obszar trwałości P-M3S2. Dane termochemiczne dotyczące tego układu różnią się,
niekiedy znacznie, między sobą. Do sporządzenia diagramu wykorzystano, jako zgodne,
dane z prac [1,11]. Na diagramie zaznaczono punkty obrazujące parametry, w których
wykonano badania dyfuzji 3 5S. Warunki badań dyfuzji zostały tak dobrane, by w myśl ich
przewidywań P-Ni3±yS2±x. był półprzewodnikiem typu n, a dominującymi defektami
punktowymi podsieci anionowej były wakancje i quasi-swobodne elektrony.
Powstawanie wakancji anionowych można opisać równaniem [12,13]:

S s =Vs + l/2S 2 (4)

W odpowiednio wysokiej temperaturze wakancja może ulegać jonizacji:

V = V s + e (5)

V = (6)

Stosując prawo działania mas do równowag (4) •+• (6) oraz uproszczony warunek
elektroobojętności sieci:

225



(1) - Rosenquist [ ] '
(2)-LinetaL[ ]

0 . 0 0 -

H 5

- 4 . 0 0 -

-8.00

Ni

0.90 1.00 1.10

103*T"1/K"1

1.20

Rys. 4. Diagram fazowy P-N13S2. Punkty na diagramie odwzorowują parametry, w jakich
zostały wykonane badania.

otrzymuje się zależność stężenia wakancji od ciśnienia par siarki. Gdy [Vs] » [Vs"],

[ V s ] = const-p(S)2-
1/4 (8)

natomiast gdy [V s] « [Vs]

[Vs-] = const -p(S)2-
l/6 (9)

Jak widać na rys. 3, w zakresie ciśnień par siarki (3,2 10"5 -K3,2 -10"4) Pa w temperaturze
893 K, zależność log D* od log (pS2) jest liniowa. Świadczy to o małym wzajemnym
oddziaływaniu defektów podsieci anionowej. Współczynnik kierunkowy prostej jest w
przybliżeniu równy -1/4. Ta wartość współczynnika kierunkowego, zgodnie z
równaniem (8) wskazuje, że w warunkach eksperymentów dominującymi defektami
punktowymi podsieci anionowej są pojedynczo naładowane wakancje i quasi swobodne
elektrony.

W oparciu o przedstawione wyniki badań, współczynnik dyfuzji 35S w p-Ni3±y
w zakresie temperatury (860 •*• 893) K i ciśnienia par siarki (5r6 -10*6 -̂  3,2 -10"4) Pa
można opisać równaniem:

-s->}= 1,057- (10)

Współczynnik dyfuzji znacznika D*, jest powiązany ze współczynnikiem dyfuzji własnej
równaniem [12]:

f
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Jeżeli mechanizm dyfuzji, a tym samym współczynnik korelacji f byłby znany,
znajomość współczynnika dyfuzji znacznika D* umożliwiłaby obliczenie współczynnika
dyfuzji własnej.

Wnioski
1. Głównym procesem transportu siarki w (3-Ni3±yS2±x w warunkach eksperymentów jest

dyfuzja sieciowa.
2. Wyniki badań dyfuzji promieniotwórczego izotopu siarki w f3-Ni3±yS2±x potwierdziły,

że podsieć anionowa tego siarczku wykazuje zdefektowanie.
3. W zakresie temperatury (860 •*• 893) K i ciśnień par siarki (5,6 -10"6 -*- 3,2 -W4) Pa

dominującymi defektami punktowymi podsieci anionowej tego siarczku są wakancje i
quasi-swobodne elektrony.

4. Współczynnik dyfuzji siarki w P-Ni3±yS2±x jest kilka rzędów wielkości niższy niż
współczynnik dyfuzji niklu w tym związku. Wskazuje to na znacznie mniejszą
ruchliwość defektów podsieci anionowej niż kationowej.
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Badanie procesu sedymentacji cząstek osadu biologicznego w
przemysłowym zbiorniku prostokątnym

Andrzej Owczarczyk, Jacek Palige, Andrzej Grzegorz Chmielewski
Instytut Chemii i Techniki Jądrowej, 03-195 Warszawa, ul Dorodna 16

Summary

Clarifing is the final step of each biological sewage treatment plant. Usenally this
step is realized in big rectangular basins.
The efficiency of sediment removal decreases during process run parallely to quantity of
deposited sludge in the basin volume. Extension of basin exploitation time needs removal
of deposited sediment during the technological campaiqn. But proper localization of any
removing device in basin cross-section should be preceeded by the measurement of mean
sedimentation range.
For that purpose the radiotracer (La-140) experiment has been carried out at the big
(340x55x3 m) clarifier working in petrochemical industry.
The experiments have been conducted in two states of basin filling with biological sludge,
15 and 50%. The distributions of labelled sediments on the basin bottom have been
measured as well as RTD for sewage labelled with rodamine B and also RTD for residual
suspended sediment grains at basin outlet. Sedimentation mechanism has been discussed
and „favourable" sedimentation range has been determined.

1. Wstep

Ścieki przemysłowe po procesie uśredniania i obróbce w komorach biologicznych
podawane są do zbiornika końcowego, którego zadaniem jest ostateczne ich
doczyszczenie przed odprowadzeniem oczyszczonej wody do odbiorników naturalnych.

Zasadniczym zadaniem zbiornika jest sedymentacja zawiesiny osadu
biologicznego. W miarę upływu czasu zbiornik ulega wypełnieniu osadem i efektywność
jego pracy pogarsza się. Charakterystyka pracy zbiornika silnie zależy od właściwości
sedymentacyjnych osadu (opisywanych krzywą sedymentacji) oraz od struktury
przepływu cieczy i osadu w zbiorniku. Struktura przepływu z kolei zależy od stopnia
zapełnienia zbiornika osadem i cieczą, natężenia przepływu itp. Obserwacje z kilku
ostatnich lat prowadzone w przemyśle petrochemicznym wskazywały, że pogorszenie
zdolności sedymentacyjnych zbiorników następowało wcześniej niż wynikałoby to z
założeń projektowych.

Uwzględniając fakt zmienności parametrów pracy zbiornika w czasie jego
użytkowania, założono konieczność przeprowadzenia dwóch serii pomiarowych,
pierwszej w końcowym etapie eksploatacji oraz drugiej w okresie początkowym po
usunięciu z niego osadu.

Założone badania znacznikowe zbiornika w powiązaniu z wcześniejszymi
podobnymi pomiarami przeprowadzonymi na uśredniaczu ścieków [1], oraz w
komorach biologicznych [2], pozwolą na pełniejszą ocenę stanu pracy urządzeń
oczyszczających oraz ewentualnie na sformułowanie wniosków technologicznych
ukierunkowanych na polepszenie parametrów pracy zbiorników i wydłużenia czasu ich
eksploatacji.
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2. Metodyka pomiarów

Badany osadnik o pojemności 36 tys. m3 jest kanałem przepływowym o długości 340
m i szerokości 56 m w koronie. Schemat kanału oraz jego podstawowe wymiary
przedstawiono na rys. 1. Napływ ścieków oraz wypływ wody oczyszczonej wymuszają
przepływ poosiowy cieczy. Prawidłowa praca zbiornika powinna zapewnić sedymentację
resztkowego osadu biologicznego podawanego wraz ze ściekami oraz równomiernie
stopniowe zapełnienie jego objętości osadem. W momencie uzyskania określonego
stopnia zapełnienia efektywność pracy zbiornika zaczyna drastycznie maleć.

wyjście
•• - • •

-*•

/

o

\

U "

Rys. 1. Schemat zbiornika osadowego.

Zbiornik końcowy biologii z punktu widzenia ruchu osadu przedstawia sobą osadnik
ciągły, bez odbioru zakumulowanego osadu, w związku z czym jego charakterystyki
procesowe (wysokości strefy zawiesiny i osadu, stopień zapełnienia, prędkości cieczy itp)
zmieniają się monotonicznie w funkcji czasu eksploatacji Przeprowadzone badania
znacznikowe pozwalają jedynie na określenie stanu zbiornika w momencie
przeprowadzania pomiarów. Uwzględniając powyższe założono przeprowadzenie dwóch
pomiarów różniących się znacząco stopniem zapełnienia zbiornika osadem. W każdym z
pomiarów śledzono dodatkowo przemieszczanie się plamy znakowanego osadu w
zbiorniku, powtarzając pomiar po 24 godzinach. Ze względów pomiarowych osad
znaczono izotopem promieniotwórczym (La-140), co pozwala na lokalizację jego
rozkładu na dnie zbiornika.

Znakowany osad dozowano impulsowo na wejściu do zbiornika. W kilkanaście
godzin od momentu dozowania rozpoczynano pomiar batymetrii i rozkładu aktywności
na dnie zbiornika. Pomiar radiometryczny prowadzono z łodzi przy pomocy
wodoszczelnej sondy scyntylacyjnej połączonej z radiometrem. Konstrukcja uchwytu
sondy pozwalała na lokalizację powierzchni osadu, w każdym punkcie pomiarowym
przez pomiar wzrostu oporu przemieszczania specjalnego perforowanego talerza.
Równocześnie sonda scyntylacyjna rejestrowała poziom aktywności osadu w danym
punkcie w funkcji głębokości zanurzenia.

W wyniku pomiaru uzyskiwano dla każdego punktu pomiarowego głębokość
zalegania osadu oraz ilość znakowanego osadu aktywnego w danym punkcie. Dane
uzyskane ze wszystkich punktów pomiarowych pozwalają na niezależne przedstawienie
przestrzennego rozkładu osadu w zbiorniku (w momencie pomiaru) oraz rozkładu plamy
osadu znakowanego.
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Niezależnie, dla określenia ilości znakowanego osadu wynoszonego wraz z
oczyszczoną wodą, na wyjściu ze zbiornika prowadzono pomiar radiometryczny przy
pomocy zanurzeniowej sondy scyntylacyjnej połączonej z radiometrem.
W charakterze znacznika fazy wodnej zastosowano fluorosceinę. W urządzeniu
dozującym przygotowano ok. 30 litrów stężonego roztworu fluorosceiny. Znacznik
wprowadzano impulsowo do zbiornika osadowego na jego wejściu równocześnie z
dozowaniem znakowanego La-140 osadu. Od momentu dozowania rozpoczynano
sukcesywnie pobieranie próbek oczyszczonej wody na wylocie zbiornika. Stężenie
znacznika w pobranych próbkach mierzono za pomocą fluorymetru „Turner Design".

3. Wyniki pomiarów

Badania przeprowadzono w dwóch sesjach pomiarowych przy zapełnieniu
zbiornika w 15 i 50% w każdej sesjii wyznaczono rozkład znacznika na dnie zbiornika po
24 godz od momentu zadozowania i powórzono po kolejnych 24 godzinach.
Równocześnie zbadano rozkład czasów przebywania cieczy oraz osadu opuszczającego
zbiornik (tab. ł) gdzie L - średni zasięg osadu; te - średni czas przebywania ścieków; t* -
średni czas przebywania cząstek osadu zawieszonego.

Tabela 1. Wyniki pomiarów znacznikowych.

Zapełnienie
osadem

50%
50%
15%
15%

L

87.5
92.9
86.0
92.3

te

16.0

18.0

U

20.0

21.0

4. Dyskusja i interpretacja wyników

Jeżeli założymy, że osad zasilający zbiornik ma stały rozkład granulometryczny
to można operować średnią wartością szybkości opadania ziaren Us charakterystyczną dla
opadania swobodnego w wodzie ziarna o średnicy miarodajnej dla danego rozkładu
granulometrycznego osadu wlotowego. Jeżeli głębokość zbiornika oznaczymy jako H to
średni czas opadania cząstki miarodajnej wyniesie:

Jeżeli założymy, że prędkość liniowa osadu po osi zbiornika jest równa średniej
prędkości liniowej cieczy Uc.

.. _ Q - Q
F l/2(A

gdzie: A i B podstawy trapezu będącego przekrojem poprzecznym strugi ścieków w
zbiorniku Q - średnie natężenie przepływu ścieków zasilających, praktycznie stałe w
okresie eksploatacji, to wartość: uc» H jest również stalą w trakcie całej eksploatacji gdyż
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każda zmiana H (które maleje w trakcie akumulacji osadu na dnie zbiornika) jest
kompensowana odpowiednim wzrostem Uc. Zanim po czasie t średnia drobina osadu
osiągnie dno na głębokości H pokona ona wraz ze ściekami odległość L od wlotu
zbiornika.

Jeżeli wartość Uc • H jest stała i wartość u* jest stała w trakcie całego okresu eksploatacji
to również średnia odległość transportu osadu do momentu akumulacji na dnie jest stała
w trakcie całego procesu eksploatacyjnego.
Wniosek płynący z powyższych rozważań znajduje potwierdzenie w wynikach
eksperymentów. Całkując plamy znacznika w przekrojach poprzecznych, określono
diagramy jego rozkładu po osi podłużnej zbiornika (rys. 2 i 3). Wynoszą one dla 50%
napełniania zbiornika dla pomiaru pierwszego pierwszego i drugiego odpowiednio 87,5
m oraz 92,9 m a dla napełnienia 15 h odpowiednio 86 i 92,3 ni.
Powyższe rozważania dotyczyły przypadku, w którym można zaniedbać proces
resydementacji to znaczy sytuacji, w której podczas zmniejszania pola przepływu
poprzeczego ścieków (akumulacja osadu na dnie) rosnąca ich prędkość liniowa nie
przekroczy pewnej wartości krytycznej, dla której naprężenia ścinające pomiędzy cieczą
w ruchu a zalegającym osadem spowodują ponownie uruchomienie warstwy granicznej,
powrót cząstek osadu do strefy przepływu i dalszy ich transport w kierunku wylotu.
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Rys. 2. Diagram transportu osadów w pomiarach sesji 1 (wrzesień 1996 r).
50% napełnienia.
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Rys. 3. Diagram transportu osadów w pomiarach sesji 2 (wrzesień 1997 r).
15% napełnienia.

Ten mechanizm sprawia, że dalsze partie zbiornika są również w końcu
zapełniane osadem. W sytuacji krańcowej gdy pole przepływu zostaje zmniejszone do
tego stopnia że ciecz zaczyna płynąć już tylko uprzywilejowanymi strumieniami a nie
pełnym przekrojem poprzecznym, rozkład geometryczny osadu staje się dosyć
przypadkowy zależny od ukształtowaniu sieci strug przebijających się przez osad
zwłaszcza we wlotowej części zbiornika. Rozkład granulometryczny osadu zasilającego
zbiornik jest bardzo zróżnicowany o czym świadczy znaczna dyspersja poosiowa
obserwowanych plam znacznika przekraczająca w obydwu obserwowanych stanach
napełnienia 200 m (rys. 2 i 3). Najdrobniejsze frakcje osadu ulegają odchyleniom od
prawa Stokesa i ich szybkość opadania zbliża się do zera a trajektorie ruchu są rządzone
ruchami Browna w cieczy. Takie ziarna zwykle bez kontaktu z dnem opuszczają
zbiornik. Większość jednak ziaren opuszczających zbiornik ma w historii swego
transportu dłuższy lub krótrzy pobyt na dnie zbiornika poza strefą przepływu. Świadczy
o tym porównanie średnich czasów przebywania dla wynoszonego osadu i ścieków.
Analiza statystyczna krzywej rozkładu czasów przebywania osadu wynoszonego ze
ściekami wykazuje średni czas przebywania ok. 20 godzin czyli dłuższy o ok. 4 godzin
od średniego czasu dla ścieków. Biorąc pod uwagę zaprezentowany mechanizm
transportu staje się oczywiste pogorszenie warunków sedymentacji przy znacznych
napełnieniach zbiornika. Udział procesu resydementacji znacząco wtedy wzrasta co
powinno manifestować się wzrostem stężenia osadu na wylocie ze zbiornika.
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5. Wnioski

1. Dążenie do uzasadnionego technologicznie przedłużenia okresu eksploatacji zbiornika
musi prowadzić w konsekwencji do realizacji procesu częściowego usuwania osadu z dna
zbiornika podczas kampanii eksploatacyjnej. Rejon zbiornika najbardziej predystynowany
dla lokalizacji urządzenia do realizacji tego procesu pokrywa się z rejonem osiągania dna
przez cząstki o średnicy miarodajnej, będące najczęściej reprezentowane w osadzie i
mające średni czas sedymentacji wynikający z diagramów transportu plam znacznika
(rys. 2 i 3). Urządzenie ujmujące osad powinno pracować w przekroju poprzecznym
odległym od wlotu ścieków 85-90 m.

2. Lokalizacja strefy „uprzywilejowanej" sedymentacji nie zależy od napełnienia
zbiornika osadem przy stałym obciążeniu ściekami do czasu gdy proces resedymentacji
nie osiągnie znaczącego udziału w transporcie. W tych warunkach położenie w/w strefy
zależy od prędkości opadania ziaren, ta zaś jest funkcją kwadratową ich średnic. Zatem
lokalizacja strefy „uprzywilejowanej" sedymentacji jest bardzo czuła na zmiany tego
parametru. Inaczej, zmiana rozkładu granulometrycznego osadu na wlocie, a także jego
średnicy miarodajnej może wpływać na położenie tej strefy. Biorąc pod uwagę
cyrkulację osadu w systemie oczyszczalni oraz fakt, że dla dwóch sesji pomiarowych,
odległych od siebie w czasie o kilka miesięcy wyznaczona lokalizacja strefy praktycznie
nie uległa zmianie, można założyć, że parametr ten nie ulegnie również zmianie w
przyszłości.
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For many years, the physics and nuclear engineering methods have been widely used
in monitoring - measuring systems, being implemented to industry. The paper presents in
brief some measuring methods and systems for control of coal quality parameters,
developed by the Research and Development Centre for Electrical Engineering and
Automation in Mining EMAG and put into practice in many mining plants and power
stations.

WPROWADZENIE
Metody fizyki jądrowej wykorzystywane w urządzeniach kontrolno-pomiarowych są

znane i stosowane na świecie od ponad 40 lat. W Polsce pierwsze urządzenia
pomiarowe, bazujące na tych metodach, były to popiołomierze, zastosowano
w górnictwie w latach 70-tych. Od tego czasu metody te były rozwijane a urządzenia
udoskonalane. W latach 90-tych nastąpił szczególnie duży postęp w rozwoju istniejących
urządzeń, powstało wiele nowych rozwiązań, a nastąpiło to dzięki możliwości
zastosowania wysokiej klasy detektorów promieniowania jądrowego, dostępowi do
najnowszej generacji elementów i podzespołów elektronicznych oraz wykorzystaniu
techniki komputerowej [3].

W chwili obecnej prawie wszystkie kopalnie w Polsce, także niektóre elektrownie
i elektrociepłownie, są wyposażone w urządzenia i systemy kontrolno-pomiarowe oparte
na technice jądrowej. Są to głównie urządzenia do pomiaru parametrów jakościowych
węgla takich jak popiół, wilgoć, siarka oraz urządzenia do pomiaru gęstości cieczy
zawiesinowych.

1. Zastosowanie techniki jądrowej w urządzeniach do pomiaru parametrów
jakościowych węgla.

Urządzenia do pomiaru parametrów jakościowych węgla można podzielić na
dwie grupy:

- urządzenia laboratoryjne
- urządzenia do pomiarów ciągłych

1.1. Urządzenia laboratoryjne - zastosowane metody pomiarowe.
Urządzenia laboratoryjne służą do szybkich oznaczeń parametrów jakościowych

węgla w próbkach drobnoziarnistych 0-̂ 0,2 mm lub O-r-10 mm, w zależności od
zastosowanej metody pomiarowej.

Opracowane w Centrum EMAG i aktualnie stosowane w przemyśle urządzenia
bazujące na technice jądrowej to :

- Siarkomierz radiometryczny MSP
- Miernik zawartości części niepalnych PYLOX
- Popiołomierz MPKF
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Siarkomierz radiometryczny MSP opracowany na początku lat 80-tych, służy do
szybkiego (200 s) pomiaru zawartości siarki pirytowej i pośrednio siarki całkowitej w
próbkach węgla kamiennego i brunatnego o granulacji 0-0,2 mm.

Zastosowana w tym urządzeniu metoda pomiarowa bazuje na zjawisku rezonansowej
bezodrzutowej absorpcji promieniowania gamma (efekt Móssbauera) [1,2].

W praktyce, w celu wyznaczenia zawartości siarki pirytowej w próbce mierzy się
wielkość efektu Móssbauera

gdzie: N ^ - liczba zliczeń w tle elektronowym
No - liczba zliczeń w maksimum absorpcji

a następnie korzysta się z krzywej skalowania Sp
a = f(s) wyznaczonej doświadczalnie

w wyniku pomiarów na próbkach wzorcowych. Oznaczenie zawartości siarki całkowitej
oparte jest natomiast na zależności korelacyjnej między zawartością siarki pirytowej
a zawartością siarki całkowitej. W obu przypadkach uzyskiwane dokładności oznaczeń
są porównywalne z dokładnością czaso- i pracochłonnych oznaczeń chemiczną metodą
Eschki.
Rys. 1 przedstawia w pełni skomputeryzowane rozwiązanie Siarkomierza MSP-94.

Rys. 1.

Miernik zawartości części niepalnych PYLOX przeznaczony jest do oznaczeń
zawartości części niepalnych stałych w pyłach kopalnianych przeciwwybuchowych oraz
zawartości siarki i popiołu w węglu o granulacji 0̂ -0,2 mm. Miernik PYLOX jest
urządzeniem izotopowym, bazującym na metodzie rentgenowskiej radioizotopowej
analizy fluorescencyjnej. Jako źródło promieniowania wykorzystuje się Pu-238, Am-
241/Be lub Cm-244. Zastosowanie w bloku elektroniki wielokanałowego analizatora
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oraz odpowiednie oprogramowanie mikrokontrolera zapewnia wielofunkcyjne
wykorzystanie urządzenia. Zasada pomiaru realizowana w mierniku PYLOX została
bardziej szczegółowo opisana w [2].

Popiołomierz MPKF [4, 5] służy do szybkiego (100 s) oznaczania zawartości
popiołu w węglu o granulacji 0+10 mm. Zastosowana w tym urządzeniu metoda
pomiarowa bazuje na zjawisku rozpraszania w przód niskoenergetycznego
promieniowania gamma Am-241. Geometrię pomiaru przedstawia rys. 2.

(
2 4 1Am

przesłona

naczynie z próbką

Rys. 2. Schemat ideowy metody pomiaru zawartości popiołu w węglu.
Urządzenia tego typu w pełni zautomatyzowane są wykorzystywane w 18 zakładach

górniczych do kontroli jakości węgla surowego oraz produktów wzbogacania.

1.2. Urządzenia do pomiarów ciągłych - metody pomiarowe.
Urządzenia do pomiarów ciągłych umożliwiają bieżącą kontrolę parametrów

jakościowych węgla bezpośrednio na taśmociągu a także pomiar gęstości zawiesin np.
wodno-węglowych przepływających rurociągiem.

Ciągła kontrola parametrów jakościowych węgla oparta jest na systemach
realizujących pomiar zawartości popiołu, wilgoci oraz wyliczanie wartości opałowej
węgla.

We wszystkich opracowanych popiołomierzach ciągłych stosowana jest technika
jądrowa [4, 5, 6].

U podstaw zróżnicowania konstrukcji aktualnie znanych i stosowanych
popiołomierzy leży zależność oddziaływania kwantów zastosowanego promieniowania
gamma lub X od wielkości i składu ziaren węgla jak również realizowane przez nie
metody pomiarowe.
Na rys. 3 przedstawiono popiołomierze bazujące na różnych metodach pomiarowych.
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Rys. 3. Schematy blokowe popiołomierzy ciągłych bazujących na różnych metodach
pomiarowych.

W popiołomierzu ALFA-05/G, najbardziej rozpowszechnionym urządzeniu typu
on-line, zastosowano metodę pomiaru wstecznie rozproszonego „w górę"
nisko energetycznego promieniowania gamma Am-241 o pierwotnej energii kwantów ok.
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60 keV. Natężenie promieniowania rozproszonego przez warstwę węgla można wyrazić
wzorem:

N - BN0 — - — (2)
M l + ^ 2

gdzie: B - stały współczynnik
No - natężenie promieniowania pierwotnego
jii i |i2 - masowe współczynniki osłabienia promieniowania pierwotnego

i rozproszonego, zależne od zawartości popiołu w węglu.
Przy ustabilizowanych warunkach pomiarowych i geometrii pomiaru, co zapewnia
konstrukcja urządzenia (układ formowania strugi węgla), na podstawie bezpośrednio
mierzonych wielkości N, określana jest zawartość popiołu w węglu o granulacji 0̂ -30
mm.

Popiolomierz ALFA-05/T bazuje na metodzie zbliżonej do zastosowanej
w popiołomierzu ALFA-05/G, lecz mierzone jest rozproszenie wsteczne „w dół" ze
względu na umieszczenie źródła promieniowania i detektora pod taśmą przenośnika;
promieniowanie pierwotne i rozproszone przechodzi przez taśmę przenośnika.
Popiołomierz ten umożliwia wprawdzie pomiar przy większych ziarnach, do 300 mm,
lecz znaczne osłabienie promieniowania gamma przechodzącego przez taśmę powoduje
spadek czułości i dokładności pomiaru, w stosunku do poprzednio opisanej metody.
Dlatego też popiołomierze Alfa-05/T stosowane są głównie w ciągach technologicznych
do oceny jakości węgla kierowanego do wzbogacania, jak również dła węgla
brunatnego.

Popiołomierz GAMMA-2E jest realizacją znanej już w latach 70-tych idei
sprowadzającej się do wykorzystania do pomiaru zawartości popiołu osłabionego przez
węgiel promieniowania Am-241 i Cs-137 lub Ba 133. Praktycznie idea ta została
urzeczywistniona w końcu lat osiemdziesiątych, gdy możliwe stało się zastosowanie
elektroniki mikroprocesorowej i techniki komputerowej.

Metoda pomiaru polega na pomiarze osłabienia wiązki promieniowania w dwóch
zadanych kanałach: kanale odpowiadającym promieniowaniu niskoenergetycznemu (ok.
60 keV) i kanale odpowiadającym promieniowaniu średnioenergetycznemu (ok. 600
keV lub 300 keV).

Dla niskoenergetycznego promieniowania gamma wartość masowego współczynnika
osłabienia u. zależy od składu chemicznego materiału i jest proporcjonalna do zawartości
popiołu.

Promieniowanie średnioenergetyczne wykorzystywane jest do pomiaru zmieniającej
się gęstości powierzchniowej węgla (gęstość węgla i grubość jego warstwy).

Popiołomierz GAMMA-2E wykorzystywany jest do pomiaru zawartości popiołu
w urobku surowym a także w mieszankach węglowych w przypadku warstwowego
ułożenia na taśmie węgla o różnej jakości.

W popiołomierzu RODOS do ciągłego pomiaru zawartości popiołu wykorzystano
naturalną promieniotwórczość gamma węgla.

W węglu i skałach towarzyszących występują pierwiastki z promieniotwórczych
rodzin uranu i toru oraz promieniotwórczy izotop potasu K-40. Badania naturalnej
promieniotwórczości węgla wykazały, że pierwiastki promieniotwórcze skupiają się
w substancji mineralnej węgla i tylko w śladowych ilościach w substancji organicznej
węgla.

Dla stałej masy próbek węgla stwierdzono korelacyjną liniową zależność między
zawartością popiołu w węglu a jego naturalną promieniotwórczością gamma :
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A = ai + bjN (3)
a dla węgla o zmiennej masie zależność ta ma postać :

A = a2 + b2N + c2M (4)
gdzie:

A - zawartość popiołu
N - natężenie naturalnego promieniowania gamma
M - masa mierzonego węgla
ai,bi5a2,b2,C2 - współczynniki wyznaczane doświadczalnie

Popiołomierz RODOS służy do pomiaru zawartości popiołu w węglu o granulacji
0^300 mm, a jego istotnymi zaletami, w stosunku do urządzeń izotopowych są:

• niezależność pomiaru zawartości popiołu od składu chemicznego węgla
i jego wilgotności

• duża strefa pomiarowa
• całkowite bezpieczeństwo

Dokładność pomiaru zawartości popiołu popiołomierzem RODOS jest porównywalna
z dokładnością popiołomierzy izotopowych.

Podsumowanie
Technika jądrowa znalazła szerokie zastosowanie w szeregu opracowanych m.in.

w Centrum EMAG urządzeniach kontrolno-pomiarowych, z których część została
przedstawiona w referacie.

Urządzenia te są ciągle udoskonalane wraz z postępem w dziedzinie elektroniki i
techniki komputerowej. Łącznie w okresie swej działalności wdrożono do stosowania
w kopalniach i elektrowniach w Polsce, a także zagranicą, ponad 100 urządzeń i
systemów.

Aktualnie prowadzone są prace badawcze zmierzające do uzupełnienia opracowanych
systemów kontroli jakości węgla o ciągły pomiar zawartości siarki.
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Abstract
Quality of the standard is determined by accuracy and reliability of radioactivty

detarmination.
A method of production of radioactive standards applied in science, nuclear medicine

and industry for calibration of instruments for radioactivity measurement has been
presented.

The multimethod system for absolute activity measurement described below
comprises four parallel multiparametric coincidences and anticoincidence methods. Such
a system allows mutual verification of the methods used, decreases the uncertainty of the
result, and helps to notice the malfunction of the equipment.

The scheme of four-fold scintillation head comprising liquid scintillator and two
Nal(Tl) counters together with its electronic circuit was shown in the paper. The paper
contains the description of absolute measurement methods elaborated by authors:
4rc(LS)-y coincidence with two y parameter and 4ft(LS)-y anticoincidence with two y
parameter.

It has been proved that the presented multimethod system of activity measurement
enables us to produce standards of new generation, it means standards which are the
reliable and highly accurate.

In the experimental part of the paper the results of application of multimethod system
for activity measurement of five chosen radionuclides ( l 92Ir, 204Tl, 60Co, 203Hg, l33Ba)
with different decay schemes were shown. The combined standard uncertainties for these
radionuclides were calculated and their values were reported in the Tables.

Streszczenie
O jakości wzorca decyduje przede wszystkim dokładność i wiarygodność określenia

jego aktywności promieniotwórczej.
Przedstawiono metodę wytwarzania wzorców aktywności promieniotwórczej

mających zastosowanie w nauce, medycynie nuklearnej i w przemyśle do skalowania
izotopowych urządzeń pomiarowych.

Wielometodyczny system pomiarów bezwzględnych aktywności opisany poniżej
zawiera cztery multiparametryczne metody koincydencyjno-antykoincydencyjne
stosowane równolegle. Taki system pomiarowy pozwala na wzajemne weryfikowanie się
metod, obniża niepewność wyniku oraz wyklucza niezauważenie błędu aparaturowego
lub metodycznego powstałego w czasie aktu pomiarowego.

Zaprezentowano wielodetekcyjną głowicę zawierającą scyntylator ciekły i
scyntyłatory krystaliczne, schemat urządzeń elektronicznych oraz opracowane przez
autorów bezwzględne metody pomiarowe: 4źt(LS)-y koincydencji w dwóch parametrach
y i 4?c(LS)-y antykoincydencji w dwóch parametrach y, oraz uogólnioną teorię metod
koincydencyjno-antykoincydencyjnych.
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Wykazano, że opisany wielometodyczny system pomiaru aktywności
promieniotwórczej pozwala na wytwarzanie wzorców nowej generacji
charakteryzujących się bardzo wysoką klasą dokładności.

W części doświadczalnej przedstawiono wyniki zastosowania wielometodycznego
systemu do pomiaru aktywności promieniotwórczej pięciu wybranych (192Ir, 204TI, 60Co,
2 0 3Hg, I33Ba) radionuklidów o różnych schematach rozpadu. Policzono standardowe.
niepewności złożone stężeń promieniotwórczych wymienionych radionuklidów a ich
wartości zestawiono w tabelach wyników.

1. Wstęp
Stosowanie radioizotopowych technik w medycynie, przemyśle, nauce, ochronie

środowiska wymaga dokładnie wyskalowanej za pomocą standardów
promieniowania, aparatury pomiarowej. Ze względu na addytywność niepewności
pomiaru i niepewność wzorca użytego do skalowania, pożądane są wzorce o bardzo
wysokiej dokładności określenia aktywności promieniotwórczej. Aktywność
promieniotwórczą wzorca wyznacza się bezwzględnymi metodami pomiaru. Dla
uzyskania wzorców o najwyższej klasie dokładności proponujemy przedstawiony w
pracy wielometodyczny system pomiaru aktywności promieniotwórczej dla
standardyzacji (wzorcowania) radionuklidów pozwalający na wytwarzanie wzorców
nowej generacji.

Wielometodyczny system dla wzorców nowej generacji polega na równoległym
zastosowaniu kilku bezwzględnych metod tworzących system wzajemnie
weryfikujących się wyników pomiaru, a w konsekwencji pozwala uzyskać wzorzec o
bardzo wysokiej dokładności i wiarygodności. W pracy przedstawiliśmy system
złożony z następujących metod:

1. Metoda koincydencji 4 7t(LS)-y w parametrze I.
2. Metoda antykoincydencji 4 7t(LS)-y w parametrze I.
3. Metoda koincydencji 4 7t(LS)-y w parametrze II.
4. Metoda antykoincydencji 4 7t(LS)-y w parametrze H

2. Wielometodyczny układ detekcyjno-pomiarowy
Przedstawiony na rys. 1 układ detekcyjno-pomiarowy zawiera głowicę

wiełodetekcyjną składającą się ze scyntylatora ciekłego (LS) zaopatrzonego w dwa
fotopowielacze oraz z dwóch kryształów Nal(Tl) . Taki układ wraz z dwustopniową
koincydencją zmniejszającą rejestrację biegu własnego, daje na wejściu do panela
rejestracji i przetwarzania danych, koincydencje i antykoincydencje między
promieniowaniem rejestrowanym w scyntylatorze ciekłym (np. a, {3, x, e&) i
kryształach Nal (y), oraz ilości zliczeń w kanałach.
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Rys. 1. Schemat wielometodycznego układu detekcyjno-pomiarowego

3. Wielometodyczny system standardyzacji
Dla radionuklidów emitujących (w wyniku rozpadu) cząstki a, P lub efekty

wychwytu elektronu (EC) rejestrowane w scyntylatorze ciekłym (kanał 1) oraz
promieniowanie y rejestrowane w scyntylatorze krystalicznym (kanał 2) możemy
napisać dla metody 4 7t(LS)-y koincydencji i antykoincydencji poniższe zależności z
następującymi oznaczeniami:
N\ - częstość zliczeń rejestrowana w kanale 1 (LS)
Â 2i - częstość zliczeń y w kanale 2 (NaJ) w parametrze I
NTS - częstość zliczeń y w kanale 2 (NaJ) w parametrze II
No - częstość rozpadów w źródle promieniotwórczym
Na - częstość zliczeń w kanale koincydencji w parametrze I
-ZVcn - częstość zliczeń w kanale koincydencji w parametrze II

- częstość zliczeń w kanale antykoincydencji w parametrze I
- częstość zliczeń w kanale antykoincydencji w parametrze II
- wydajności kanału 1

N ACI
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Syi.ii - wydajność kanału II odpowiedniego parametru I lub II
<j)i, u - czułość scyntylatora ciekłego na kwanty gamma dla odpowiedniego
parametru.

Parametrem I lub II pomiaru będziemy nazywać zakres widma y danego
radionuklidu wzięty do rejestracji. iVj.

N,=N0[s, +(1-8^] (1)
N21 = NoSyl (2)
Na = -^osisyi . (3)

Z powyższych zależności dla parametru I otrzymujemy

Z równań (1) i (2) wynika

(4)

21

Po ekstrapolacji — — — w funkcji do s-| = 1 otrzymamy ilość rozpadów w

źródle

Zmianę Sj można realizować zmianą wysokiego napięcia na fotopowiełaczach w
kanale ze scyntylatorem ciekłym. Podobnie wyprowadzamy zależności dla parametru
II. Dla metody antykoincydencji [1] wykorzystujemy zależność N ̂  ~ N2 - Nc, a
zatem

Dla radionuklidów bez emisji y metoda dwuparametryczna koincydencyjno-
antykoincydencyjna 4% (LS)-y wymaga stosowania techniki traserów, polegającej na
dodawaniu do zmierzonego źródła trasera ($-y odważki roztworu „czystego" emitera
(3 i wykonanie pomiaru źródła sumarycznego. Formuły (1) do (7) są wówczas bardziej
złożone i są zawarte w pracy [2].

4. Zastosowanie wielometodycznego systemu dla standardyzacji radionuklidów.
Opisanym powyżej systemem metod bezwzględnych wykonano pomiary

aktywności promieniotwórczej wybranych następujących radionuklidów: 192Ir, 60Co,
2O4T1,203Hg, 133Ba reprezentujących różne schematy rozpadu [3].

Scyntylatorem ciekłym (LS) był Ultima Gold [4]. Dla „czystego emitera j3" (bez
emisji y) jakim jest 204Tl traserem był 60Co.

W tabelach 1-5 zestawiono otrzymane wyniki stężeń promieniotwórczych (iV0) dla
poszczególnych metod wchodzących w skład systemu wielometodycznego oraz
wynik końcowy pomiaru aktywności promieniotwórczej radionuklidu.

Podane w tabelach złożone niepewności standardowe {u^No)} („błędy") pomiaru
wyznaczono zgodnie z rekomendowaną przez BIPM pracą „Guide to the expression
of uncertainty in measurement".
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Tabela 1. Wyniki pomiaru stężenia promieniotwórczego Ir

Metoda

4TC(LS)-Y koincydencji w parametrze I
47t(LS)-y antykoincydencji w parametrze I
47t(LS)-y koincydencji w parametrze II
47t(LS)-y antykoincydencji w parametrze II
Wynik wielometodycznego systemu

No
[kBq/g]

19,03
18,94
19,08
18,95
18,90

uc(NQ)
[%]

0,11
0,10
0,15
0,15
0.13

Ilość źródeł
pomia-
rowych
. 6

6
6
6

60/-Tabela 2, Wyniki pomiaru stężenia promieniotwórczego Co

Metoda

47c(LS)-y koincydencji w parametrze I
47t(LS)-y antykoincydencji w parametrze I
47t(LS)-y koincydencji w parametrze II
47i(LS)-y antvkoincvdencji w parametrze II
Wynik wielometodycznego systemu

No
[kBq/g]

50,14
50,01
49,95
49,85
49,99

0,12
0,11
0,22
0,19
0,11

Ilość źródeł
pomia-
rowych

5
5
5
5

Tabela 3. Wyniki pomiaru stężenia promieniotwórczego 2O4T1

Metoda

47i(LS)-y traserów, koincydencji w par. I
47t(LS)-y traserów, antykoincyd. w par. I
47i(LS)-y traserów, koincydencji w par. II
4u(LS)-y traserów, antykoincyd. w par. II
Wynik wielometodycznego systemu

[kBq/g]

65,65
65.52
65,55
65,24
65.49

0.18
0,20
0.10
0.14
0.11

Ilość źródeł
pomia-
rowych

5
5
5
5

Tabela 4. Wyniki pomiaru stężenia promieniotwórczego 203Hg

Metoda

47t(LS)-y koincydencji w parametrze I
47t(LS)-y antykoincvdencji w parametrze I
4^:(LS)-y koincydencji w parametrze II
47r(LS)-y antvkoincvdencji w parametrze II
Wynik wielometodvczneao svstemu

No
[kBq/g]

265,58
265,03
265.26
264.73
265,15

u<(No)
[%]

0.12
0,13
0.10
0,11
0,10

Ilość źródeł
pomia-
rowych

6
6
6
6
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Tabela 5. Wyniki pomiaru stężenia promieniotwórczego Ba

Metoda

4TC(LS)-Y koincydencji w parametrze I
4K(LS)-J antykoincydencji w parametrze I
47r(LS)~y koincydencji w parametrze II
4TC(LS)-Y antykoincydencji w parametrze II
Wynik wieiometodvcznego systemu

No
[kBq/g]

335,28
334,32
334,36
333,28
334,31

u*(No)
[%] .

0,18
0,20
0,51
0,45
0,14

Ilość źródeł
pomia-
rowych

6
6
6
6

5. Wnioski
Omówiony w pracy układ detekcyjny i opracowany wielometodyczny system

standardyzacji radionuklidów można uznać, po przeprowadzonych doświadczeniach,
za właściwy do wytwarzania nowej generacji wzorców aktywności promieniotwórczej
radionuklidów. Standardowa złożona niepewność pomiaru nie przekracza 0,2 %.
Zastosowanie kilku metod w akcie pomiarowym zapewnia wzajemną weryfikację tych
metod i kontrolę aparatury w trakcie pomiaru.

Wyniki pomiaru aktywności promieniotwórczej I 9 2Ir skonfrontowano w
międzynarodowym porównaniu, różnica od średniego wyniku renomowanych
laboratoriów europejskich wyniosła 0,13 %.

Planuje się dalszy rozwój wielometodycznych systemów przez włączenie do niego
metody stosunku potrójno-podwójnych koincydencji [5].
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Abstract. At the paper the progress at the development of gas detectors of ionising
radiation is presented. The recent results of the works at the field of position sensitive
gas detectors such as MSGC, MGC, MMGS, GEM are described. The comparison of
their characteristic parameters as: maximal gas gain, high rate capability, position
resolution, energy resolution, radiation hardness and price have been done. The results
of our investgations on MSGC and MGC are also mentioned. The present and possible
future applications of described detectors are presented.

Wprowadzenie

Rosnące ciągle wymagania związane z detekcją promieniowania jonizującego
powodują intensywne prace nad nowymi typami detektorów spełniającymi warunki
stawiane w badaniach fizycznych jak również w metodach pomiarowych stosowanych
w różnych dziedzinach nauki i techniki. Szczególnie dużo prac poświęcono ostatnio
detektorom pozycjoczułym, na które jest zapotrzebowanie w badaniach z zakresu fizyki
cząstek elementarnych wysokich energii oraz w medycynie i biologii. Szybki rozwój
mikroelektroniki oraz metod zbierania, gromadzenia i przetwarzania danych przyczynia
się do rozwoju takich detektorów, które dawniej ze względów technicznych nie mogły
być realizowane. Dotyczy to wszystkich rodzajów detektorów, a detektorów gazowych i
półprzewodnikowych w szczególności. Postęp w tej dziedzinie związany jest przede
wszystkim z przeprowadzaniem eksperymentów z cząstkami elementarnymi wysokich
energii uzyskiwanymi w wielkich akceleratorach. W tego typu eksperymentach od lat
sześćdziesiątych stosowne są detektory gazowe z elektronicznym odczytem sygnału
takie jak: komory iskrowe, wielodrutowe komory proporcjonalne, komory dryfowe,
komory z projekcją czasową. Podstawową ich wadą jest skomplikowana technologia
wykonania, a w szczególności trudne do zautomatyzowania napinanie wielkiej liczby
drutów stanowiących elektrody. W ostatnich latach opracowano szereg nowych,
rozwiązań detektorów gazowych, do których należą:
- Mikropaskowe komory proporcjonalne (MSGC - Micro Strip Gas Chamber)
- Komory z małym odstępem elektrod (MGC - Micro Gap Chamber)
- Struktury gazowe z mikrosiatką (MMGS - Micro Mesh Gas Structure)
- Gazowe powielacze elektronów (GEM - Gas Electron Multiplier).

Wymienione detektory charakteryzują się pozycjoczułością, wysoką przestrzenną
zdolnością rozdzielczą, odpornością na promieniowanie, poprawną pracą przy wysokich
częstościach zliczeń, wzmocnieniami gazowymi umożliwiającymi uzyskanie sygnału
znacznie większego niż z mikropaskowych detektorów półprzewodnikowych, szybkim
sygnałem. Elektrody struktur mikropaskowych wykonywane są metodami
litograficznymi, powszechnie stosowanymi w przemyśle elektronicznym, co ma
szczególne znaczenie w perspektywie wykonywania wielkiej liczby takich detektorów
do eksperymentów fizyki wysokich energii. Podane korzystne cechy powodują, że tego
typu detektory mogą znaleźć liczne zastosowania nie tylko w fizyce wysokich energii.

* Praca częściowo finansowana z funduszów KBNw ramach dzalainości statutowej AGH.
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Mikropaskowe komory proporcjonalne (MSGC).

Zasadę budowy i działania mikropaskowych komór proporcjonalnych podał w
1986 r A.Oed [1]. Ze względu na obiecujące własności prace nad tymi detektorami
podjęto w kilkudziesięciu laboratoriach na świecie. Zasada budowy MSGC
przedstawiona jest na rys. 1. Na podłożu z izolatora naniesione są na przemian
przewodzące paski o szerokości np. 10 u.m stanowiące anody i równoległe do nich paski
szersze np. 100 um będące katodami detektora. W odległości kilku milimetrów od
pasków anodowych i katodowych znajduje się elektroda dryfowa. W przestrzeni między
mikropaskami i elektrodą dryfowa przepływa mieszanina gazowa o dobrych
własnościach do pracy w zakresie licznika proporcjonalnego. W wybranych pozycjach
literatury [1-̂ -8] zawarty jest bogaty materiał dotyczący badań i własności MSGC.

przestrzeń dryfu

~mm przepływ mieszaniny gazowej

•••• elektroda dryfowa, Ud

^. paski anodowe, 10 (im., Ua

„_. paski katodowe, 100 fim., Uk

podłoże
elektroda tylna (back), Ub

Rys. 1 Schemat budowy mikropaskowej komory proporcjonalnej
(przekrój w kierunku prostopadłym do mikropasków).

Typowe stosowane napięcia to 400-^1000 V między anodami i elektrodą dryfowa i
3OO-H5OO V miedzy anodami i katodami. Najczęściej katody są uziemione. W prze-
strzeni miedzy elektrodą dryfowa i płaszczyzną mikropasków powstaje pole

• obszar mnożenia
lawinowego

^ obszar zbierania
' jonów dodatnich

Rys. 2. Rozkład pola elektrycznego w przestrzeni między elektrodą dryfowa i
mikropaskami anodowymi i katodowymi.

elektryczne, którego schematyczny rozkład przedstawiony jest na rys.2. Silne pole
elektryczne w pobliżu anod powoduje lawinowe mnożenie elektronów dryfujących z
przestrzeni między elektrodą dryfowa i mikropaskami gdzie zostały wytworzone pod
wpływem promieniowania. Możliwe jest uzyskanie współczynnika wzmocnienia
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gazowego osiągającego wartości większe od 10 co daje sygnał z MSGC wyższy niż z
mikropaskowych detektorów krzemowych. Inną istotną cechą MSGC jest krótki impuls
co wynika stąd, że duża część jonów powstających przy anodzie wskutek jonizacji
lawinowej jest szybko (kilka us) zbierana na katodach. Dzięki temu także w przestrzeni
dryfowej nie powstaje wolno poruszająca się chmura jonów dodatnich, która w
zwykłych licznikach i wielodrutowych komorach proporcjonalnych jest przyczyną
efektu częstościowego, ograniczenia wzmocnienia gazowego i pogorszenia
energetycznej zdolności rozdzielczej. MSGC umożliwiają prace z wysokimi
częstościami liczeń dochodzącymi do 106 cząstek/mm2 [9,10,11]. Najczęściej
stosowanymi mieszaninami gazowymi zapewniającymi ich dobrą pracę są: Ar + 20 %
CO2, Ar + 50% DME(dwumetyloeter), Ar + CO2 + DME, Ar + CO2 + CF4 [12,13,14].
Wykazano w naszych pracach, że MSGC mogą pracować także z tkankopodobnymi
mieszaninami gazowymi (TEG) [14].

Zbierany z anod sygnał jest podstawą do określenia pozycji miejsca, w którym
zostały wytworzone ładunki przez cząstkę jonizującą. Przestrzenna zdolność
rozdzielcza MSGC może osiągać wartości kilkudziesięciu urn.

W wyniku licznych badań stwierdzono, że poprawną pracę MSGC (stabilność
wzmocnienia gazowego, odporność na przebicia miedzy mikropaskami) można
osiągnąć dla podłoży szklanych o opornościach powierzchniowych miedzy 1013 a
1015D/D i przewodności elektronowej. Wiąże się to z eliminowaniem zakłóceń
powodowanych ładowaniem się płytki podłożowej w obszarach miedzy anodami i
katodami. Gromadzące się w tych obszarach ładunki zmieniają pole elektryczne
zakłócając proces lawinowego mnożenia elektronów i przyczyniają się do inicjowania
wyładowań. W ostatnim okresie uzyskano pozytywne wyniki stosując pokrywanie
podłoża (under-coated) oraz całych gotowych struktur mikropaskowym (over-coated)
diamento-podobnymi warstwami węgla [16,17,18]. Ciekawą propozycje budowy
MSGC z wirtualnymi katodami można znaleźć w pracy [19]. Kilkuletnie prace nie
doprowadziły jednak do skonstruowania tanich MSGC, które charakteryzowałyby się w
pełni stabilnym w długim okresie (rzędu lat) wzmocnieniem gazowym, co jest
wymagane w długotrwałych eksperymentach

Mimo tego podjęto już próby zastosowania MSGC w eksperymentach fizyki
wysokich energii: HERMES i HERA-B w DESY [20,21], CMS w CERN [22], oraz w
badaniach struktutalnych z zastosowaniem promieniowania X i promieniowania
synchrotronowego[23,24], radiologii [18,24,25], dozymetrii [26,27] i mikrodozymetrii
[28,], astrofizyce [29,30], do detekcji neutronów[31,32,33] i fotonów VUV[23,34J.

W ramach prac prowadzonych w AGH [8] wykonano na szkłach typu S8900 i D263
o wymiarach 75x75 mm2 kilkanaście struktur mikropaskowych o różnych wymiarach
pasków anodowych i katodowych. Struktury mikropaskowe wykonane zostały metodą
litografii elektronowej w Instytucie Technologii Materiałów Elektronicznych w
Warszawie. Przeprowadzono badania podstawowych parametrów MSGC zbudowanych
na tych strukturach. Szczególną uwagę zwrócono na wyznaczenie maksymalnych
wzmocnień gazowych, energetyczną zdolność rozdzielczą oraz stabilność pracy. Brak
układów elektronicznych do wielokanałowego odczytu sygnałów uniemożliwił pomiary
przestrzennej zdolności rozdzielczej. Badane MSGC znacznie różniły się parametrami
w zależności od rodzaju struktury i jej wykonania. Stabiną pracę detektorów
uzyskiwano po ok. 2 godzinach od chwili ustalenia napięć między elektrodami. Zbyt
szybkie zwiększanie napięć może powodować przebicia i trwłe uszkodzenia
detektorów. Maksymalne uzyskane wzmocnienia gazowe przewyższały 103. W
badaniach stosowano mieszaniny argonu z dwutlenkiem węgla, argonu z dwutlenkiem
węgla i dwumetyloeterem, a także mieszaniny tkankopodobne[14].
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Komory z małym odstępem elektrod (MGC).

Równolegle z pracami nad typowymi MSGC podejmowane są próby budowy innych
detektorów gazowych o podobnej zasadzie działania, w których dąży się do
wyeliminowania wad charakterystycznych dla MSGC [35,36,37]. Jednym z rozwiązań
są komory z małą odległością miedzy anodą i katodą. Zasadę budowy takiej komory
przedstawiono na rys. 3a. Anody umieszczone są na paskach z izolatora naniesionych
na przewodzącą elektrodę-katodę, która znajduje się na podłożu z izolatora. Anody
stanowić mogą paski (rys.3b) lub cienkie druty (rys.3c). Odległość anod od katody jest
bardzo mała i wynosi kilka (im. Elektroda dryfowa(druga katoda) znajduje się w
odległości kilku milimetrów od płaszczyzny pasków anodowych.

Zaletami MGC są: krótki impuls (95% ładunku wytworzonych jonów zbierana jest w
czasie 20 ns), niższe niż w MSGC napięcie pracy przy tym samym wzmocnieniu
gazowym, maksymalne wzmocnienie gazowe ok. 104, dobra energetyczna zdolność
rozdzielcza, stabilne wzmocnienie gazowe przy częstościach zliczeń dochodzących do

elektroda dryfowa

* f£\ ^T^-^'C-

a) b) c)

Rys.3. Zasada budowy komory z małą odległością anoda-katoda.
Szerokość pasków anodowych ~10 jim., grubość pasków izolatora ~2 (im.

107 imp./s mm2, mniejsze wymagania dotyczące materiałów podłożowych. Wadą
detektora jest skomplikowana technologia wykonania zwłaszcza w wersji z drutami
anodowymi.

W AGH zbudowano kilka typów MSGC z anodami drutowymi (konstrukcja inna niż
przedstawiona na rys. 3) uzyskując ich stabilną pracę, dobrą energetyczną zdolność
rozdzielczą i wzmocnienia gazowe powyżej 104 dla dobrych mieszanin gazowych.

Struktura gazowa z mikrosiatką (MMGS).

Innym przykładem ilustrującym poszukiwanie pozycjoczułych detektorów gazowych
jest tzw.micromegas (Micro Mesh Gas Structure MMGS) [38,39]. Schemat budowy
tego detektora jest przedstawiony na rys. 4. W obszarze miedzy elektrodą dryfową i
mikrosiatką następuje absorpcja promieniowania. Wytworzone elektrony dryfują w
kierunku mikrosiatki (wykonanej z drutu Ni o średnicy 3 jim rozmieszczonych w
odległości 25 (im ) i przedostają się do obszaru miedzy mikrosiatką i odległymi od niej
o ok. lOOjam paskami anodowymi. W obszarze tym wytwarzane jest pole elektryczne o
natężeniu ok.100 kV/cm powodujące lawinowe mnożenie elektronów. Mikropaski służą
tylko do zbierania elektronów stanowiąc detektor pozycjoczuły, a wymagane własności
podłoża nie są tak krytyczne jak w MSGC.
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Detektor taki umożliwia osiągnięcie wzmocnień gazowych większych niż 104,
przestrzennej zdolności rozdzielczej <50 jim, może pracować przy strumieniach cząstek
przewyższających 10ć uim'V 1 , czas narastania impulsów jest krótki wskutek

cząstka naładowana
/ elektroda drvfowa

paski anodowe /

/

/
3 mm przestrzeń dryfu

mikrosiatka
__ _ _,. jj. —/—r -Q — —T —• — -T ^ 0 0 Miti. przestrzeń mnożenia lawinowego

Rys.4 Schemat budowy Micro Mesh Gas Structure.

zmniejszenia obszaru formowania impulsów. Stabilność pracy jest lepsza niż MSGC
(nie ma efektu ładowania się podłoża oraz związanego z tym spadku wzmocnienia
gazowego w trakcie pracy). Litografia wykonywania mikropasków detektora (anody
mają szerokość 100-f-150 (im) jest prostsza w porównaniu z MSGC. Detektory te mogą
mieć zastosowania analogiczne do zastosowań MSGC.

Podstawową trudnością w realizacji MMGC jest wykonanie i montaż mikrosiatki,
która musi być umieszczona w odległości ok. 200 um. równolegle do pasków
anodowych. Wszelkie niedoskonałości montażu mogą prowadzić do przebić ponieważ
między tymi elektrodami jest bardzo wysokie pole elektryczne.

Gazowy powielacz elektronów (GEM)

W ostatnich latach prowadzone są także prace nad tzw. gazowymi powielaczami
elektronow[40,41,42]. Schemat budowy GEM'a przedstawiony jest na rys.6. Jego
zasadniczym elementem jest metalizowana dwustronnie folia plastykowa (np.kapton) o
grubości od 50 do 100 (im z wytrawionymi w niej otworkami o średnicy ok. 50 um.
rozmieszczonymi na powierzchni folii w odległościach ok. 200 (im. Struktura folii i
otworkówjest w. przekroju przedstawiona jest na rys.7.

Jeśli tak wykonana folia zostanie umieszczona w polu elektrycznym wytworzonym
przez dwie elektrody, jak na rys. 6, to w obszarze otworków powstaje silne pole
elektryczne osiągające wartości 40 kV/cm, w którym może zachodzić lawinowe
mnożenie elektronów. Osiągnięto w warunkach stabilnych współczynnik współczynnik
wzmocnienia gazowego dochodzący do wartości 103. Układ spełnia więc rolę
powielacza elektronowego.

-U

folia kaptonowa dwustronnie
G E M •—Ł Ij-1 i <^TOJ> <5S> <25> <S5> <55> <S5> <5S> metalizowana z

| wytrawionymi otworkami

+ U '

Rys.5. Schemat budowy gazowego powielacza elektronowego.
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Gazowe powielacze elektronowe mogą współpracować z detektorami
pozycjoczułymi takimi jak MSGC czy wielodrutowe komory proporcjonalne. Na rys.7
przedstawione

UH

GEM

__- Pasła anodowe
- " " " ikatodowe

Rys. 6. Połączenie GEM'a z MSGC

jest połączenie GEM'a z MSGC. Zastosowanie gazowego powielacza elektronowego
umożliwia pracę układu przy małych wzmocnieniach gazowych w MSGC, a zatem przy
mniejszych napięciach pracy niż dla samego MSGC. Obniża to prawdopodobieństwo
przebić, umożliwiając uzyskanie łącznego wzmocnienia gazowego powyżej 105.
Dodatkową zaletą takiego układu jest obniżenie ładunku przestrzennego jonów
dodatnich w obszarze anoda-katoda w MSGC.

Innym interesującym rozwiązaniem wykorzystującym zasadę działania GEM'a jest

— — — — — — — — — — — — — — — — elektroda dryfowa

3 mm

2 mm

1,5 mm

X li:M;:::M:i::M:i;Uaii:ai|!:i;i:::Mi:::!ŚM!;i:i:!;i:Mi;iM:̂ i:i:i;i:::!:!::|:::| Płytka Z drukowanymi paskami

Rys.7. Podwójny GEM z odczytem z pasków drukowanych

podwójny GEM (double GEM), którego zasadę budowy na podstawie pracy [43]
zaprezentowano na rys.7. Detektor ten zawiera dwa równoległe GEM'y umieszczone
miedzy elektrodą dryfową i płytką drukowaną z mikropaskami. GEM'y wykonano na
folii kaptonowej o grubości 50 urn., a otwory o średnicy 120 u,m znajdują się w
odległości 200 (am. Szerokość drukowanych pasków wynosi 300 jam.

Elektrony generowane przez promieniowanie jonizujące w przestrzeni dryfowej są
powielane najpierw przez GEM1, a potem przez GEM2. Rozkład pola między
GEM'ami niweluje wpływ ewentualnych błędów ustawienia GEM'ow względem
siebie. Uzyskane w takim układzie wzmocnienie gazowe dochodzi do 104. Dzięki temu
możliwa jest rejestracja indukowanego sygnału na paskach drukowanych bez
konieczności stosowania MSGC lub wiełodrutowych komór proporcjonalnych.
Zastosowanie cienkiego obwodu drukowanego z prostopadłymi paskami po obu
stronach płytki umożliwia odczyt położenia miejsca jonizacji w płaszczyźnie x-y. Dla
badanego podwójnego GEM'a uzyskano zadawalającą energetyczna zdolność
rozdzielczą. GEM'y i podwójne GEM'y mają podobne zalety jak inne omawiane
mikro-detektory, a ponadto dzięki powielaniu elektronów obniżają wymagania dla
elektroniki odczytu sygnałów. Te cechy mogą zadecydować o ich szerokim
zastosowaniu.
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Podsumowanie

Przedstawione detektory gazowe rozwijane były głównie z myślą o zastosowaniach
w eksperymentach z zakresu fizyki wysokich energii. Spełniają one wymagania
stawiane w takich eksperymentach (wysoka przestrzenna zdolność rozdzielcza, duże
wzmocnienie gazowe, możliwa wysoka częstość zliczeń, odporność na promieniowanie,
możliwość pokrycia detektorami dużych powierzchni, umiarkowana cena, możliwość
masowej zautomatyzowanej produkcji). Warunkiem ich powszechniejszego stosowania
jest zapewnienie stabilnej pracy oraz elektronicznych układów wielokanałowego
odczytu sygnałów (prostych i niezawodnych chipów zawierających w każdym kanale
stopień wzmocnienia).

Istnieją realne możliwości wykorzystania takich detektorów również w
przemysłowych metodach pomiarowych, a także w medycynie i biologii. Szczególnie
korzystne może być zastosowanie ich w badaniach strukturalnych i innych z
wykorzystaniem promieni X, promieniowania synchrotrowego i strumieni neutronów
przez zastąpienie goniometru z jednym detektorem układem mikrodetektorów
gazowych zapewniających bardzo dobrą przestrzenną zdolność rozdzielczą.

Duże nadzieje wiąże się z rozwojem gazowych powielaczy elektronów, które przy
uzyskaniu dostatecznie wysokich wzmocnień gazowych mogą radykalnie obniżyć
wymagania na wzmocnienie elektroniczne, a to pozwala na stosowanie prostych
układów odczytu sygnałów.
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CIĄGŁY POMIAR RADONU W POWIETRZU ZA POMOCĄ KOMORY LUCAS/

CONTINUOS MEASUREMENT OF RADON CONCENTRATION IN AIR WITH 0
LUCAS CELL | l

Machaj Bronisław, Urbański Piotr. = = ^ §
Instytut Chemii i Techniki Jądrowej, ul. Dorodna 16, 03-195 Warszawa = °-

;Q_

Summary ^ =
Lucas cell was investigated as alpha radiation detector for continuos measuremen ^ =

of radon concentration in air with air sampling by means of a pump. The investigations
carried out indicate that short lived radon decay products inside of a Lucas chamber with
dimensions <j)54x74 mm (0.17L) attach to the internal walls of the cell and are not
removed when the cell is flushed with fresh air. This effect and the known effect of
increase of radon daughters concentration when pure radon is introduced into the cell
results in delay of response of the gauge to variations of radon concentration. The
response of the gauge is considered and signal processing is suggested that can be
useful in continuos measurement of radon concentration.
Streszczenie

Badano komorę Lucasa jako detektor promieniowania alfa w ciągłych pomiarach
radonu w powietrzu gdzie pobór próbki powietrza wymuszany jest pompką powietrza.
Badania wskazują że krótkożyciowe produkty rozpadu osadzają się na wewnętrznych
ściankach komory Lucasa o wymiarach <j)54x74 mm (0.17L) i nie są usuwane gdy
komora przepłukiwana jest czystym powietrzem. Efekt ten i znany efekt narastania
stężenia produktów rozpadu radonu gdy do komory wprowadzony jest czysty radon
powoduje opóźnioną odpowiedź miernika na zmiany stężenia radonu. Rozważana jest
szybkość odpowiedzi miernika, oraz sugerowany jest sposób obróbki sygnału który
może być użyteczny w mierniku ciągłego pomiaru radonu.

1. WPROWADZENIE

Do ciągłego pomiaru stężenia radonu w powietrzu szeroko stosowaną metodą
aktywnego pomiaru stężenia jest pomiar za pomocą komory Lucasa do której na
zasadzie naturalnej dyfuzji poprzez filtr powietrza przenika radon z otaczającego
powietrza. Naturalna dyfuzja radonu powoduje że wynik pomiaru jest opóźniony w
stosunku do zaistniałych zmian stężenia radonu. Można oczekiwać szybszej odpowiedzi
miernika na zmiany stężenia jeśli zamiast naturalnej dyfuzji zastosować wymuszony
pobór próbki powietrza poprzez filtr powietrza za pomocą pompki powietrza. Znane jest
zjawisko narastania aktywności promieniowania alfa w komorze Lucasa na skutek
tworzenia się krótkożyciowych produktów rozpadu radonu z których Po-218 - Po-214
emitują promieniowanie alfa. Na podstawie fizycznych cech produktów rozpadu radonu
[1], można oczekiwać że część lub wszystkie wytworzone wewnątrz komory produkty
rozpadu przyklejają się do ścianek komory i nie zostaną usunięte w czasie pobierania
następnej próbki powietrza do pomiaru. Zjawiska te spowodują że odpowiedź miernika
na zmiany stężenia radonu w powietrzu będzie złożona i opóźniona w czasie. W artykule
przedstawiono wyniki pomiarów i obliczeń symulacyjnych zmierzających do opisania
odpowiedzi miernika na zmiany stężenia radonu, oraz błędów pomiaru na skutek
wymienionych zjawisk.
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2. ZJAWISKA ZACHODZĄCE W KOMORZE LUCASA

Według znanych zależności dla szeregu rozpadu promieniotwórczego nuklidów:
A-»B-»C-»D-» ... liczba radioaktywnych atomów poszczególnych nuklidów w funkcji
czasu opisana jest równaniami [2]:

A = A e~^ A t
 n /

o 0)
B =Boe-x-t + A 0 - r ^ r ( l -e- a *-** ) l ) (2)

C = Coe
%ci + B o

 XB (e-X s t - e"Xct) + Ao ( h ^ + h B e h c e )

K ~ K (3)
gdzie:
h - ^ A ^ B U - ^A ^ B . h - ^ ^

- A,A A.B -

D = D o e~ X D t + C
o

+ Ao (h A e-^ ( + hBe'X B t + h c e ^ c t + hDe^D ') (4)
gdzie:

L _ ^

"-O ~

AQ, BO, C O , D O - oznaczają liczbę radioaktywnych atomów w czasie t=0,
X = 0,693/T]/2 jest stałą rozpadu nuklidów, Tj/2 - jest okresem półrozpadu nuklidów.
Aktywność nuklidów wyrażona liczbą rozpadów na jednostkę czasu wynosi: Aa=X^A,
Ba=A,BB, C a=^cC, Da=XoD. Podstawiając w miejsce A, B, C i D Rn-222 i jego
produkty rozpadu Po-218, Pb-214, Bi-214, patrz rys. 1, wyliczono rozkład aktywności
(stężenia) poszczególnych nuklidów w funkcji czasu, oraz sumaryczną aktywność
promieniowania alfa. Na rys. 2. przedstawiono przebieg zmian aktywności
promieniowania alfa radonu i jego krótkożyciowych produktów rozpadu dla przypadku
gdy w momencie czasu t=0 do komory pomiarowej wprowadzono radon o aktywności
1000 rozp./min. Obliczeń dokonano dla czasu półrozpadu nuklidów jak na rys. 1 za
pomocą programu komputerowego. Wciągu ok. 10 min. ma miejsce szybki wzrost
liczby rozpadów alfa od Po-218 (podwojenie liczby rozpadów). Potrojenie liczby
rozpadów ma miejsce w stanie równowagi promieniotwórczej po czasie ok. 3 godz.
rozpadów ma miejsce w stanie równowagi promieniotwórczej po czasie ok. 3 godz. Na
rys. 3 przedstawiono zmianę szybkości liczenia impulsów (aktywności promieniowania
alfa) komory Lucasa napełnionej radonem, w stanie równowagi promieniotwórczej,
przed i po przepłukaniu czystym powietrzem.
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Rys. I. Schemat rozpadu
promieniotwórczego radonu i jego
krótkożyciowych produktów rozpadu
[1]. Energię promieniowania alfa i beta
podano w MeV.

Rys. 2. Aktywność sumaryczna
promieniowania alfa Rn-222+Po-
218+Po-214 w funkcji czasu gdy w
momencie czasu t=0 do komory Lucasa
wprowadzono radon Rn-222 o
aktywności 1000 rozp./min.

Rys. 3. Szybkość liczenia impulsów
przed i po przepłukaniu komory
Lucasa czystym powietrzem. Komora
w stanie równowagi promieniotwórczej
(1-73 min.) przepłukana jest czystym
powietrzem (74 -75 min.), po
przepłukaniu (76-400 min.) mierzona
jest szybkość liczenia impulsów
(aktywność promieniowania alfa).

Zanik aktywności promieniowania alfa w ciągu 76-320 min (ok. 4 godz) po
przepłukaniu komory wskazuje, że mierzona aktywność pochodzi od krótkożyciowych
produktów rozpadu radonu. Jeśli przepłukanie komory czystym powietrzem usuwa
tylko radon, a pozostawia wszystkie krótkożyciowe produkty rozpadu, wówczas
szybkość liczenia impulsów winna wynosić 2/3=0,67 szybkości liczenia przed
przepłukaniem komory. Zmierzony stosunek np/n^ po 2 min od rozpoczęcia
przepłukiwania komory wynosi np/nj^ 11292/19245=0,58. Z obliczeń symulacyjnych
wynika, że w ciągu pierwszych 2 min po usunięciu radonu z komory aktywność alfa
krótkożyciowych produktów rozpadu maleje do wartości 0,82. Biorąc to pod uwagę
0,58/0,82=0,70 i uwzględniając niedokładności pomiaru, można twierdzić że zmierzona
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szybkość liczenia impulsów 11292 imp./min po dwu minutach od momentu rozpoczęcia
przepłukiwania komory pochodzi od produktów rozpadu zatrzymanych w 100% w
komorze. Pomiary takie powtórzono czterokrotnie otrzymując kolejne wartości
(n]c/(np)/0.82)=0,65; 0,72; 0,68 które potwierdzają że po przepłukaniu komory
pomiarowej wszystkie krótkożyciowe produkty rozpadu w badanych komorach
przyklejają się do ścianek komory i w niej pozostają. W podobny sposób. mierzono
produkty rozpadu jakie osadzają się na ściankach komory pomiarowej po 15 min. od
momentu wprowadzenia radonu, tzn. gdy produkty rozpadu nie są w stanie
równowagi promieniotwórczej. Pomiary oraz obliczenia symulacyjne również
wskazywały na to że wszystkie produkty rozpadu pozostają wewnątrz komory po jej
przepłukaniu czystym powietrzem. Rys. 4 ilustruje symulowany spadek aktywności

PO-J18+PO-214

Rys. 4. Symulowany spadek aktywności
sumarycznego promieniowania alfa Po-
218+Po-214 po przepłukaniu komory
Lucasa czystym powietrzem gdy w
momencie czasu t=0 w komorze
panował stan równowagi promienio-
twórczej a stężenia radonu w komorze
wynosiło 1000 rozp./min.

sumarycznego promieniowania alfa Po-218+Po-214 po przepłukaniu komory czystym
powietrzem. Spadek aktywności ma taki sam kształt jak narastanie aktywności (rys. 2)
tyle że o odwróconym kierunku zmian. Oznacza to że odpowiedź miernika na wzrost i
spadek stężenia radonu w powietrzu ma taki sam charakter.

3. KLASYCZNA OBRÓBKA SYGNAŁU I BŁĘDY POMIARU
3.1. Błąd dynamiczny

Jak pokazano na rys. 3 wzrost stężenia radonu powoduje opóźniony wzrost
stężenia produktów rozpadu gdyż aktywność promieniowania alfa narasta i liczba
rozpadów alfa przypadająca na jeden rozpad radonu rośnie od wartości 1 w momencie
czasu t=0 do wartości 3 w stanie równowagi promieniotwórczej. Spadek stężenia
radonu wywołuje opóźniony spadek stężenia produktów rozpadu o takim samym
kształcie jak przy narastaniu stężenia tyle że w kierunku przeciwnym. Zjawiska te
wywołają efekt błędu dynamicznego. Na rys. 5 przedstawiono wskazania miernika dla
przypadku gdy w momencie czasu t=0 do komory Lucasa wprowadzono skokowy
wzrost stężenia radonu 1000 rozp./min, a pomiary stężenia radonu dokonywane są w
15-min cyklach pomiarowych i stężenie radonu wyliczane jest z zależności:

C R n = A ° ~ ( 5 )

n166
gdzie: C R ^ - stężenie radonu jakie zostanie zarejestrowana przez komorę, n- liczba
zliczeń impulsów w kolejnych interwałach 15-minutowych, Ag- aktywność radonu
wprowadzona do komory pomiarowej, nj6g- liczba impulsów "zmierzona"
(symulowana) w interwale czasu t= 166-180 min. Z wykresu wynika, że pierwszy 15-
min pomiar wykaże stężenie radonu 582 rozp./min, (błąd względny 41,8%). Wynik
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pomiaru w kolejnych 15-minutowych interwałach czasowych zbliżać się będzie
asymptotycznie do wartości 1000 rozp./min. Analogiczne obliczenia wykazują że dla 30
min cyklu pomiarowego pierwszy odczyt wyniesie 652 rozp/min (błąd 34,8%),

tizpjfnki

1300

1200 •

1100 •

Próbkowanie 15 min.

150

Rys. 5. Stężenie radonu jakie zostanie
zmierzone, gdy w momencie czasu t=0
do komory wprowadzony zostaje
radon o aktywności 1000 rozp./min. a
pomiary stężenia dokonywane są w
cyklach 15-min.

dla jedno godzinnego cyklu pomiarowego 732 rozp/min (błąd 26.8%), zaś dla cyklu
pomiarowego 2 godz. pierwszy odczyt wyniesie 861 rozp./min (błąd 13,9%).

3.2. Błąd statystyczny

Według doniesień literaturowych [3] odchylenie standardowe szybkości liczenia
impulsów produktów rozpadu radonu jest większe niż by to wynikało z rozkładu
Poisona, a to na skutek statystyki momentu rozpadu pochodnych radonu. Odchylenie
standardowe określone jest zależnością:
o(n) = VTn (6)
gdzie: n- liczba zarejestrowanych impulsów; J- współczynnik, J=l,2 - 2,9. Na rys. 7
przedstawiono przebieg szybkości liczenia impulsów komory Lucasa (|)54x74 mm
napełnionej próbką powietrza, poprzez filtr powietrza, o stężeniu radonu Q=9420
Bq/m3, oraz odchylenie standardowe s(n) pomiaru wyliczone z zależności:

s(n) =
N - l

gdzie: n{- kolejny pomiar w grupie, n s r - wartość średnia, N=10 - liczba pomiarów w
grupie. Na podstawie rys. 7 wartość współczynnika J dla początku wykresu szacować
można na J=2,6 zaś dla końca zakresu na fel. Na podstawie podobnych po*miarów
wykonanych dla szybkości liczenia impulsów 18,9 imp./min. (średnia) współczynnik J
oszacowano na J=l,3. Do dalszych obliczeń przyjęto wartość współczynnika J=l,5.
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Rys. 7. Szybkość liczenia impulsów n
w funkcji czasu, . oraz odchylenie
standardowe s(n) dla grup
pomiarowych zawierających po 10
pomiarów 1-no minutowych każda.

W tablicy 2 podano zarejestrowaną (symulowaną) liczbę impulsów w wybranych
cyklach pomiarowych i odchylenie standardowe pomiaru dla stężenia radonu w
powietrzu 25 i 100 Bq/m3.

Tablica 2. Liczba rejestrowanych impulsów przez komorę Lucasa i błąd standardowy.

cykl pomiarowy
(min)

15
30
60
120

C=25
n (imp)

•5,2
11,5
25,8
58,4

Bq/m3

a(n) imp (%)
2,8 (54%)
4,2 (36%)
6,2 (24 %)
9,4 (16%)

C=100
n (imp)

20,8
46

103,2
233,6

Bq/m3

a(n) imp (%)
5,5 (26,8%)
8,3 (18,1%)
12,4(12,1%)
18,7 (8,0%)120 I 58,4 I 9,4(16%) | 233,6 | 18,7(8,0%)

n = C*e*V*k*60/1000; C- stężenie radonu w powietrzu; s- wydajność detekcji
promieniowania alfa = 0,8; V- objętość komory Lucasa = 0,17 L; a(n) = (J n ) 1 ^
J=l,5 - współczynnik.

Przy niskich stężeniach radonu w powietrzu wynoszącym 25 Bg/m3 i długich cyklach
pomiarowych 60-120 min. względny błąd statystyczny pomiaru wyniesie 24%-16%. Przy
stężeniu radonu 100 Bq/m3 można uzyskać błąd statystyczny 26.8%-18.1% przy
krótkim cyklu pomiarowym 15-30 min. Błędy te maleją gdy stężenie radonu rośnie lub
wydłużony zostaje cykl pomiarowy.

4. ANALIZA PODSTAWOWYCH SKŁADNIKÓW

Podjęto również próbę analizy sygnałów z komory Lucasa stosując metodę
podstawowych składników (Principal Componenet Analysis - PCA) [4-5]. Analizie
poddano zbiór danych otrzymanych z pomiarów próbek radonu o różnym stężeniu,
pobranych w różnych warunkach i różnym czasie, wykonanych za pomocą komory
Lucasa. Pomiary były wykonywane w interwałach minutowych w czasie 186 minut. Tak
więc macierz danych podlegająca analizie PCA miała wymiar 13x186. Przebiegi czasowe
zmian częstości zliczeń w komorze pokazano na rys. 8. Na rys. 9 pokazano przebiegi
obliczonych dwóch pierwszych obciążeń widmowych, a na rys 10 zależność pomiędzy
dwoma pierwszymi ukrytymi zmiennymi. Obliczenia przeprowadzono stosując pakiet
MATLAB. Z otrzymanych wyników można wyciągnąć następujące wnioski:
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Rys. 8. Częstość zliczeń w komorze
Lucasa w funkcji czasu. Pomiary
przeprowadzono w szerokim zakresie
zmian stężenia radonu. Dla niskich
szybkości liczenia impulsów
(promieniowania alfa) w funkcji czasu
(dolna część wykresu) na tle fluktuacji
trudno jest zauważyć narastający
charakter zmian w funkcji czasu.
Analiza statystyczna metodą
podstawowych składników może
umożliwić wykrycie tych zmian i
związanych z nią przyczyn tych zmian.
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Rys. 9. Przebiegi obciążeń
widmowych (loadings) dla
pierwszego (lewy wykres)
i drugiego (prawy wykres)
składnika. Loading#l (wa-
ga) przedstawia wpływ
stężenia prom. alfa na
szybkość licz. imp. (ponad
90% zmienności). Zmiany
wartości loading#2 w fun-
kcji czasu wskazują na
istnienie dodatkowej przy-
czyny zmian szybk. licze-
nia imp. (poniżej 10%).
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Rys. 10. Zależność pomiędzy dwoma
pierwszymi ukrytymi zmiennymi.
Między próbkami nr 9 i 10 występuje
największy wpływ dodatkowej
przyczyny na szybkość liczenia
impulsów. Dla próbek 2-6 (najniższy
punkt na wykresie) oraz 7 i 8 ten
wpływ jest najmniejszy.
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• Pierwsze dwa składniki usuwają ponad 99% zmienności występującej w macierzy
danych

• Pierwszy składnik jest odpowiedzialny za zmiany stężenia radonu w komorze.
Potwierdzeniem tego wniosku może być fakt, że kształt krzywej z Rys. 9-lewy
wykres niemal dokładnie odwzorowuje przebieg pokazany na Rys; .2, który pokazuje
symulowany przebieg czasowy zmian częstości zliczeń w komorze.

• Oprócz zmiany stężenia radonu w komorze występuje jeszcze pewien
niezidentyfikowany czynnik wywołujący zmienność macierzy danych. Wskazuje na
to wykres obciążeń widmowych dla drugiego składnika PCA (Rys 9-prawy wykres),
jak również zależność pomiędzy dwoma pierwszymi ukrytymi zmiennymi (Rys 10).
Identyfikacja fizyczna tego czynnika może przyczynić się do lepszego poznania
zjawisk zachodzących w komorze Lucasa i ewentualnej poprawy parametrów
metrologicznych całego systemu pomiarowego.

5. WNIOSKI

Z przeprowadzonych pomiarów i obliczeń symulacyjnych wyciągnąć można
następujące wnioski:

Pomiar stężenia radonu przez pomiar sumarycznego promieniowania alfa radonu
i krótkożyciowych produktów rozpadu radonu Po-218 i Po-214 obarczony jest błędem
dynamicznym pomiaru, którego wielkość zależy od czasu cyklu pomiarowego. W
przypadku krótkich 15-minutowych cykli pomiarowych pierwsza odpowiedź miernika na
skokową zmianę koncentracji radonu wynosi 0,582 wielkości skoku - błąd dynamiczny
42% wielkości skoku. Błąd ten asymptotycznie maleje do zera po czasie 3 godz. W
przypadku 2-godzinnego cyklu pomiarowego pierwszy odczyt miernika obarczony jest
błędem 14%.

Błąd standardowy wynikający ze statystycznego charakteru promieniowania
wynosi 9,4% (względnie) dla stężenia radonu w powietrzu równej 25 Bq/nv* przy 2-
godzinnym cyklu pomiarowym oraz 26,8% (względnie) dla stężenia 100 Bq/nP radonu
przy 15-minutowym cyklu pomiarowym.

Krótkożyciowe produkty rozpadu radonu: Po-218, Pb-214 i Bi-214 przyklejają
się do ścianek wewnętrznych komory pomiarowej Lucasa i nie są usuwane na skutek
przepłukania komory powietrzem (przy pobraniu następnej próbki powietrza). Należy
oczekiwać że podobnie będę zachowywać się inne komory pomiarowe.
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ZASTOSOWANIE MATEMATYCZNEJ STANDARDYZACJI WIDM
PROMIENIOWANIA X W APARATURZE RADIOMETRYCZNEJ

APPLICATION OF MATHEMATICAL STANDARDIZATION OF
X-RAY SPECTRA IN RADIOMETRIC INSTRUMENTS

Ewa Kowalska, Piotr Urbański
Instytut Chemii i Techniki Jądrowej
03-195 Warszawa, ul. Dorodna 16 PL0000440

Summary
Principles and brief theory of the mathematical standardization of X-ray spectra has been
presented. Methods of the Direct Standardization (DS) as well as the Piece - wise Direct
Standardization (PDS) were described. Criteria and method of selection of samples from
the calibration set used for computation of the transformation matrix were also shown.
Application of the standardization was illustrated on the example of analysis and
thickness measurement of Sn-Pb platings and Au/Cu coating thickness gauging using low
resolution X-ray fluorescence.

Streszczenie
Przedstawiono zasadę i podstawy teoretyczne matematycznej standardyzacji widm.
Omówiono metodę standardyzacji bezpośredniej (DS)Jak i standardyzacji odcinkowej
(PDS). Przedstawiono kryteria i sposób doboru próbek ze zbioru kalibracyjnego do
obliczania macierzy transformacji. Możliwości wykorzystania tej metody zilustrowano na
przykładzie pomiaru grubości i składu powłok Sn-Pb oraz grubości powłok Au/Cu
metodą niskorozdzielczej fluorescencji rentgenowskiej.

Wstęp
W radiometrycznych urządzeniach pomiarowych w których wykorzystuje się metody
spektrometrii X lub y, istotnym czynnikiem wpływającym na dokładność pomiaru jest
niezmienność w czasie widm rejestrowanego promieniowania. Jeżeli przeprowadzono
kalibrację urządzenia, to jakakolwiek systematyczna zmiana kształtu widma wywołana
np. starzeniem się elementów, czy trwałą zmianą zdolności rozdzielczej detektora
prowadzi do wystąpienia błędów systematycznych. Zjawisko to staje się szczególnie
groźne, gdy w kalibracji wykorzystuje się całe widmo, stosując takie wielowymiarowe
procedury, jak regresja częściowej sumy najmniejszych kwadratów (PLS), czy
podstawowych składników (PCR) [1-2]. Matematyczna standardyzacja widm polega na
znalezieniu odpowiedniej macierzy transformującej wielowymiarowy sygnał wyjściowy
urządzenia zmierzony w zmienionych warunkach, do postaci jaką przyjąłby ten sygnał
gdyby zmiana nie zaistniała. Aby wyznaczyć taką macierz konieczne jest zmierzenie i
zapamiętanie widm kilku próbek [3-5] w takich warunkach, w jakich była
przeprowadzona kalibracja i odpowiednie porównanie ich z widmami tych samych
próbek zmierzonymi w nowych warunkach.

Matematyczna standardyzacja widm odgrywa całkiem inną rolę niż automatyczna
regulacja wzmocnienia (ARW) stosowana w aparaturze spektrometrycznej. Ta ostatnia,
działająca „on-line" powoduje ciągłe utrzymywanie wzmocnienia w torze pomiarowym
na tym samym poziomie, np. poprzez zachowanie stałego położenia wybranego piku w
widmie. Natomiast matematyczna standardyzacja jest realizowana „off-line", i jest w
stanie skorygować kształt widma wywołany np. zmianami zdolności rozdzielczej
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detektora, a nawet umożliwia przeniesienie modelu kalibracyjnego wyznaczonego w
jednym układzie pomiarowym, na inny, zawierający inny spektrometr promieniowania X
lub y.

W niniejszej pracy zostaną przedstawione kryteria i sposób wyboru próbek ze
zbioru kalibracyjnego do obliczania macierzy transformacji, oraz zostaną podane
przykłady zastosowań tej metody pokazujące w jakim stopniu procedura standardyzacji
pozwala na odtworzenie poprzedniego kształtu widma i zmniejszenie systematycznych
błędów pomiarów. Obliczenia zostały przeprowadzone na przykładzie wyników
otrzymanych przy pomiarach grubości i składu powłok cyna - ołów oraz grubości
powłok złota na miedzi metodą niskorozdzielczej fluorescencji rentgenowskiej.

Podstawy teoretyczne
Problem standardyzacji widm jest przedmiotem wielu publikacji [3-6] i

zaproponowano kilka sposobów jego rozwiązania. Wydaje się jednak, że metodami,
które zyskały najszersze zastosowanie, zwłaszcza w obszarze spektrometrii bliskiej
podczerwieni (NIR) są metody transformacji bezpośredniej (Direct Standardization - DS)
i transformacji odcinkowej (Picewise Direct Standardization - PDS) [3-4]. W procedurze
opracowywania transformacji standardyzacyjnej można wyróżnić trzy etapy: wybór
próbek, które będą mierzone na obu przyrządach (albo na jednym przyrządzie w różnym
okresie czasu), obliczenie transformaty standardyzacyjnej i etap predykcji.
Wybór podzbioru próbek
Ze zbioru próbek wykorzystywanych do kalibracji wybiera się kilka próbek (3 do 5) o
największym odchyleniu od wielowymiarowej średniej całego zbioru. Jeżeli dla
urządzenia nr 1 w momencie kalibracji scentrowaną macierz kalibracyjną (n widm w m
kanałach) oznaczymy jako Ri, to wartości odchyleń poszczególnych próbek (widm) od
wielowymiarowej średniej będą równe wyrazom hu1* znajdującym się na głównej
przekątnej macierzy H:

H = RiRiT (1)
Widmo próbki o największej wartości odchylenia h;; usuwa się ze zbioru a próbka zostaje
wybrana do wyznaczania transformaty standardyzacyjnej. Dokładny opis tego, oraz
innych algorytmów selekcji próbek można znaleźć w literaturze [6, 8].

Jak podaje literatura [3-4, 8] wystarczą trzy widma do wyznaczenia funkcji
transformacyjnej, ale jeżeli istnieją takie możliwości, to wykorzystanie większej liczby
widm będzie korzystniejsze.
Wyznaczenie transformaty standardyzacyjnej

Wybrane próbki muszą być zmierzone na obu urządzeniach a ich scentrowane
widma są zestawione w macierzach Si i S2 o wymiarach pxm, gdzie p jest liczbą
wybranych próbek. Funkcję transformacji F b można obliczyć z zależności

S, = S 2 F b (2)
Macierz Fb można wyznaczyć bezpośrednio jako

F b = S 2
+ S ! (3)

gdzie S2+jest pseudoodwrotnością macierzy S2. W tym przypadku macierz Fb jest
kwadratowa o wymiarach raxm, a procedura nosi nazwę standardyzacji bezpośredniej
(DS). Metoda standardyzacji odcinkowej (PDS) polega na utworzeniu lokalnych modeli,
w których zakłada się liniową zależność pomiędzy wartościami sygnału w kilku kanałach
widma podlegającego standardyzacji a wartością sygnału w jednym z kanałów widma
wzorcowego (Rys.l).

lłhii jest określone w literaturze jako „leverage". Dokładniejsze omówienie tego
parametru można znaleźć np. w [7].
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Jeżeli szerokość wybranego odcinka w = 5 (5 kanałów), a wartości sygnałów w tych
kanałach dla próbek wybranych do standardyzacji S2 wynoszą

Xj = [S2, i-2 S2, i-1 S2, i S2, i + 1 S2, i + 2] (4)
to utworzony model będzie miał postać

Si = X; bi (5)
gdzie i = 1, 2, ..., m.

widm o z przyrządu 1
0.5

50 60 70 80 90

Rys. 1 Zasada standardyzacji odcinkowej (PDS).

Wartości lokalnych predyktorów bi wyznacza się stosując metodę regresji podstawowych
składników (PCR) albo częściowej sumy najmniejszych kwadratów. Macierz
transformacji Fb będzie miała w tym przypadku postać macierzy wstęgowej [9] o
szerokości wstęgi równej liczbie wyselekcjonowanych próbek, a elementami przekątnych
macierzy będą wartości predyktorów bi wyznaczonych z lokalnych modeli (5).

F b = diag(bi, b 2 , . . . , bm) (6)
Predykcja

Jeżeli model kalibracyjny wyznaczony dla pierwszego urządzenia miał postać:
y = R i P (7)

gdzie: y - wektor zmiennej zależnej w zbiorze próbek kalibracyjnych (nxl)
P - wektor predyktorów (nxl)

to wartość parametru y2P wyznaczona na podstawie widma r2p podlegającego
standardyzacji będzie wynosić:

y2p = r2 p F b J3 (8)
Wszystkie przedstawione wyżej zależności odnoszą się do modeli scentrowanych.
Zależności dla modeli pełnych z uwzględnieniem tła można znaleźć w literaturze [4, 8].

Wyniki pomiarów
Przedstawioną powyżej metodykę zastosowano do standaryzacji widm

otrzymanych przy kalibracji analizatora fluorescencyjnego przeznaczonego do pomiaru
grubości i analizy składu powłok Sn - Pb na obwodach drukowanych [10, 11] oraz
grubości powłok Au na Cu. Wszystkie obliczenia wykonano przy użyciu programów
własnych opracowanych w języku MATLAB 5.0 oraz przybornika PLS_ Toolbox
wersja 1.4. firmy Eigenvector [8].
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Do kalibracji urządzenia do pomiaru grubości i analizy powłok Sn - Pb wykorzystano
zestaw 16 próbek o różnych grubościach i koncentracjach cyny (Rys.2). Promieniowanie
wtórne wzbudzano źródłem Am-241 a jako detektor stosowano licznik proporcjonalny.

86

5 6 7 8 9
GRUBOŚĆ p n

Rys. 2 Zestaw próbek kalibracyjnych o różnych składach i grubościach
powłoki Sn-Pb. Numerkami oznaczono wyselekcjonowane próbki.

Z zestawu kalibracyjnego wybrano 5 próbek do standardyzacji stosując procedurę
opisaną w poprzednim rozdziale. Zgodnie z przewidywaniami wybrane próbki znajdują
się na krańcach zakresu pomiarowego grubości i koncentracji cyny w powłoce.
Na Rys.3a pokazano widma energetyczne próbki o grubości powłoki 6.5 urn i
koncentracji cyny w powłoce ok. 65 % zmierzone na dwóch różnych urządzeniach, w
których stosowano dwa różne detektory i współpracujące z nimi układy elektroniczne.

^

Rys. 3 Widma promieniowania fluorescencyjnego próbki powłoki o grubości 6.5jim
zmierzone na dwóch przyrządach: (a) - przed i (b) - po standardyzacji.

Jak widać, zestaw 1 wzorcowy, charakteryzował się wyraźnie lepszą energetyczną
zdolnością rozdzielczą i kształt widma w tym przypadku różnił się wyraźnie od widma
otrzymanego w zestawie 2 (linia przerywana). Po standardyzacji przy użyciu 5 próbek
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przebiegi obu widm są niemal identyczne (Rys.3b). W obliczeniach stosowano
standardyzację odcinkową, a widma nie były wygładzone.

Pomiaru grubości i składu powłok Sn - Pb dokonywano stosując do kalibracji
model częściowej sumy najmniejszych kwadratów (PLS) [10, 11].

^
mm

immMmmmiiM is • 10

Rys. 4 Wartości grubości powłoki Sn-Pb otrzymane z predykcji z modelu PLS: (a) - bez
standardyzacji, (b) - po standardyzacji.

Na Rys. 4 pokazano wyniki otrzymane w przypadku bezpośredniego przeniesienia
modelu kalibracyjnego wyznaczonego na zestawie 1 na zestaw 2 bez standardyzacji
(Rys.4a) i po standardyzacji (Rys.4b). Średniokwadratowy błąd predykcji RMSEPr
wyznaczony przy użyciu 16 próbek wzorcowych wyniósł w pierwszym przypadku
0.69u.m a w drugim 0.25u.m. Zauważono również, że na wartość RMSEPr mogą mieć
wpływ takie czynniki jak: liczba próbek wyselekcjonowanych do standardyzacji, rodzaj
standardyzacji (DS czy PDS), oraz liczba kanałów w PDS. W rozpatrywanym przypadku
najlepsze wyniki osiągnięto stosując metodę PDS, 5 próbek standardyzacyjnych oraz
liczba kanałów w = 3. Zauważono również nieznaczną poprawę wyników po
zastosowaniu wstępnego wygładzenia widm.

Podjęto również próbę wykorzystania metody standardyzacji do przetwarzania
modelu kalibracyjnego wyznaczonego za pomocą spektrometru niskiej rozdzielności na
model otrzymywany dla spektrometru o wysokiej zdolności rozdzielczej. Na Rys.5a
przedstawiono widma próbki powłoki złota na podłożu miedzianym wyznaczone za
pomocą spektrometru z licznikiem proporcjonalnym (linia przerywana) oraz detektorem
półprzewodnikowym Si(Li). W obu przypadkach stosowano źródło Cd -109. Jak wynika
z przedstawionego rysunku, w spektrometrze z detektorem proporcjonalnym piki Cu K i
Au L pozostają nierozdzielone, podczas gdy w przypadku spektrometru
półprzewodnikowego występują w widmie wyraźne piki Cu Ka, Cu Kp, Au L a i Au Lp i
Au Ly. Przeprowadzając standardyzację w oparciu o 5 wyselekcjonowanych próbek,
można doprowadzić do przekształcenia widma zmierzonego za pomocą detektora o
niskiej rozdzielczości w taki sposób, że jego przebieg pokrywa się z widmem tej samej
próbki zmierzonym za pomocą spektrometru półprzewodnikowego (Rys.5b). W tym
przypadku, lepsze wyniki uzyskano stosując standaryzację bezpośrednią (DS).

Pomiar grubości powłoki Au/Cu można zrealizować w tym przypadku albo
poprzez zastosowanie kalibracji wielowymiarowej (np. PLS), używając widma ze
spektrometru o niskiej rozdzielczości, albo wykorzystując korelację pomiędzy grubością
powłoki a polem pod odpowiednimi pikami w widmie o dużej rozdzielności.
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Rys. 5 Widma próbki Au/Cu o grubości 1.4|im zmierzone na spektrometrach o malej i
wysokiej zdolności rozdzielczej: (a) - bez standardyzacji, (b) - po standardyzacji.

W rozpatrywanym przypadku, obie metody dały zbliżone wyniki i średniokwadratowy
błąd predykcji dla 21 próbek o grubości powłoki w zakresie 0.25 do 5 [im w obu
przypadkach wynosił 0.15-0.16 u.m.

Wnioski
Metody matematycznej standardyzacji widm opracowane dla metod spektrometrii
podczerwieni mogą być z powodzeniem wykorzystane do standardyzacji widm
promieniowania X i y. Standardyzacja pozwala na skorygowanie zmian kształtu widma
wywołanego zarówno systematycznymi zmianami wzmocnienia w torze pomiarowym,
jak i zniekształceniami widm powstającymi w wyniku pogarszania się zdolności
rozdzielczej detektora czy zmianami w poziomie tła.
Interesujące możliwości nowych zastosowań mogą się pojawić dzięki wykorzystaniu
transformacji widm ze spektrometrów o niskiej rozdzielczości na odpowiadające im
widma o dużej rozdzielczości. Można sobie wyobrazić realizację spektrometrycznych
pomiarów przemysłowych przy zastosowaniu detektorów proporcjonalnych, które
byłyby skalowane w laboratorium przy wykorzystaniu detektorów o wysokiej zdolności
rozdzielczej.

Podziękowanie
Niniejsza praca zastała sfinansowana z projektu badawczego KBN Nr 8 T10C01512.
Literatura
1. Urbański P.: Applied Radiation Isotopes, 45, 659, 1994.
2. Urbański P., Kowalska E.: X-ray Spectrometry, 24, 70, 1995.
3. Wang Y., Veltkamp D.J., Kowalski B.: Anal. Chem., 63, 2750, (1991).
4. Wang Y., Veltkamp D.J., Kowalski B.: Anal. Chem., 64, 562, (1992).
5. Norgaard L.: Chemometrics and Intell. Lab. Systems., 29, 283, (1995).
6. Bouveresse E., MassartD. L.: Chemometrics and Intell. Lab. Systems., 32, 201,

(1996).
7. Martens H., Naes T.: Multivariate Calibration, Wiley & Sons, Chichester 1991.
8. Wise B., Gallager N. B.: PLS_ Toolbox version 1.5 for use with MATLAB (1997).
9. Kiełbasiński A. Schwetlik H.: Numeryczna algebra liniowa, WNT, Warszawa (1992).
lO.Urbański P. Kowalska E., Antoniak W.: Nukleonika, 40, 61, (1995).
11.Kowalska E., Urbański P.: Nukleonika, 42, 879, (1997).

270



PL0000441

UNIWERSALNY, MIKROPROCESOROWY UKŁAD ZBIERANIA
I PRZETWARZANIA DANYCH RADIOMETRYCZNYCH

VERSATILE PC-LOGGER FOR RADIOISOTOPE MEASUREMENTS
A ^ ci •

Leszek Furman, Leszek Petryka, Kazimierz Przewłocki,
Zdzisław Stęgowski, Adam Wierzbicki

Akademia Górniczo-Hutnicza, Wydział Fizyki i Techniki Jądrowej
AlMickiewicza 30, 30-059 Kraków

Abstract

The logger, a personal computer and software is all to set up a radioisotope measuring
system. It may find numerous applications in a wide range of disciplines:
• kinetics description of flow processes in industry,
• slip velocity measurements in hydrotransport,
• flow rates evaluation in waste water treatment plants,
• nucleonic gauges in industry, etc.
Readings from up to 4 scintillation detectors, the user has set to log, are stored at regular
intervals. The user can set the logger to start and stop logging manually, with the keyboard
or from a program running on a connected PC. Stored data can be transferred to any
computer with RS232 serial interface. The logger works equally well together with
conventional PC's and „lap-tops" for field work. Its internal program is stored in
nonvolatile RAM. This makes it possible to upgrade or change the code by just
downloading a new one. The logger has internal rechargeable batteries for measuring off-
line; they remain as a back-up in case the external supply is disconnected or fails.

Wstęp

Przemysłowe eksperymenty radioznacznikowe wymagają spełnienia pewnych
dodatkowych warunków, które powodują, że różnią się one istotnie od eksperymentów
przeprowadzanych w laboratorium. Procesy będące przedmiotem badań przemysłowych są
z reguły procesami niestacjonarnymi; aby uzyskać precyzyjne wyniki należy czas badań
identyfikacyjnych możliwie skrócić i równocześnie kontrolować stacjonarność procesu.
Z drugiej jednak strony, identyfikacja skomplikowanych, wielkogabarytowych systemów,
na które składa się szereg jednostkowych operacji technologicznych wymaga
przeprowadzenia badań poszczególnych podsystemów i wielokrotnych iniekcji znacznika
promieniotwórczego. W związku z tym dla eksperymentu przemysłowego system
pomiarowy musi być inaczej zaprojektowany niż dla pomiarów laboratoryjnych.

Możliwe są w zasadzie dwa, funkcjonalne rozwiązania laboratorium radio-
znacznikowego do badań przemysłowych:
- przenośna aparatura pomiarowa instalowana na miejscu, obok badanego obiektu
przemysłowego,
- budowa ruchomego, zintegrowanego systemu pomiarowego.
Ostateczny wybór rozwiązania powinien zależeć od charakteru badanych obiektów
przemysłowych. Do prowadzenia prostych badań opłacalnym może okazać się na przykład
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zastosowanie przenośnej aparatury o zasilaniu bateryjnym z minimum dwoma detektorami
promieniowania. Dla badań identyfikacyjnych dużych obiektów przemysłowych, w których
podczas jednej iniekcji używa się dziesięciu lub więcej detektorów opłacalne staje się
zastosowanie rozwiązania drugiego typu [1].

Przenośny system pomiarowy

Opracowany w AGH system rejestracji i przetwarzania danych z pomiarów
radioizotopowych, umożliwia wykonywanie pomiarów laboratoryjnych bądź
przemysłowych dzięki umieszczeniu systemu w specjalnie przystosowanym autobusie.
Rozpowszechnienie się standardu IBM PC umożliwiło zaprojektowanie elektronicznego
układu zbierania danych w postaci karty komputerowej umieszczonej wewnątrz komputera
IBM PC [2,3].
Wejściowy układ izolacji optycznej zapewnia galwaniczne oddzielenie komputera od
układów radiometrycznych. Unika się w ten sposób przekłamań rejestracji danych
wynikających z zakłóceń jakie pojawiają się zwykle w systemach ze wspólną masą.
Zastosowanie cyfrowych liczników scalonych zwiększyło niezawodność systemu oraz
pozwoliło na rozszerzenie zakresu czasu próbkowania od lms do kilku godzin.

Pojawiająca się coraz częściej potrzeba wykonywania wielodniowych pomiarów
terenowych np. w dziedzinie ochrony środowiska, lub w celu monitorowania efektywności
procesów przemysłowych, stawiają coraz wyższe wymagania odnośnie stabilności,
dokładności i niezawodności aparatury. System złożony z wielu modułów, wykonanych
przez różnych producentów tego nie gwarantował. Brak prostego zestawu przenośnego,
spełniającego różne funkcje w zależności od potrzeb, znacznie ograniczał zastosowanie
w praktyce opracowanych metod pomiarowych. Zaproponowanie uniwersalnego,
mikroprocesorowego układu do pomiarów radioizotopowych (rys.l) wynika z jednej strony
z tendencji do konstruowania „inteligentnych", przenośnych urządzeń pomiarowych -
z drugiej zaś, z konieczności szerszego wdrożenia radioizotopowych metod pomiarowych
w przemyśle (mineralnym, drzewnym, hutnictwie, ochronie środowiska itp.).

Sondy scyntylacyjne Zasilanie

5 Z Z
Izolacja DC-DC zasilania

Izolacja optyczna sygnałów

TT

Akumulatorki

Przeliczniki impulsów Procesor i pamięć Dallas

Klawiatura
JL

Wyświetlacz

PC

_ RS232

Rys. 1. Schemat blokowy przenośnego systemu pomiarowego.
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Dla podwyższenia stabilności aparatury, zastosowano obecnie jednoprzewodowe
sondy zasilane niskim napięciem, ze zintegrowaną przetwornicą napięcia oraz
dyskryminatorem amplitudy impulsów. Wykorzystano opracowane wcześniej rozwiązania
galwanicznej izolacji sond od układu zbierania danych - izolację optyczną sygnałów oraz
miniaturowe przetwornice napięcia zasilania.
Mikroprocesorowe urządzenie do zbierania i przetwarzania danych radiometrycznych
wyposażone jest w układ procesora z tzw. nieulotną pamięcią programu i danych. Dzięki
zastosowaniu programowalnych przeliczników impulsów, parametry systemu rejestracji
zależą w głównej mierze od użytego oprogramowania. Zasilanie przez akumulatorki LiCd
uniezależnia od sieci energetycznej oraz zaników napięcia i pozwala na wykonywanie
pomiarów terenowych. Podstawowe parametry układu zbierania i przetwarzania danych
radiometrycznych przedstawia tabela 1.
Urządzenie może zatem pracować samodzielnie (off-line) na przykład jako jedynie układ
zbierania danych lub ich zbierania i przetwarzania (gęstościomierz, prędkościomierz itp.).
W połączeniu z komputerem (on-line) tworzy system zbierania i zaawansowanego
przetwarzania danych. Przenośny komputer służy w tym systemie do przygotowania
i załadowania procedury obliczeniowej do urządzenia, bądź też do bezpośredniego
sterowania pomiarem, rejestracją, archiwizacją i obróbką danych z pomiarów
radioizotopowych w trakcie kampanii pomiarowej. Może być także użyty do szybkiej
weryfikacji matematycznych modeli badanych procesów przemysłowych.
Rozpowszechnienie się systemów komputerowych pozwoliło na stosowanie przy
interpretacji danych zaawansowanych metod obróbki cyfrowej. To z kolei umożliwiło
niemal natychmiastową interpretację danych w eksperymencie radioznacznikowym.

Tabela 1
Parametry układu zbierania i przetwarzania danych radiometrycznych

Wvmiarv
200x125x200 mm

Zasilanie
9-36 V / max 350 mA

Akumulatorki: LiCd
Czas ładowania: 12 godzin
Czas pracy: 4-12 godzin

Wejścia sygnałowe
Optycznie i DC-DC izolowane wejścia sond
scyntylacyjnych
Liczba wejść: 4
Czas próbkowania: min. 20 ms

Klawiatura/wyświetlacz
Klawiatura membranowa
Wyświetlacz LCD 4 linie x 20 znaków

Interface
Łącze szeregowe RS232
Szybkość transmisji: 9600 bit/s

Procesor
Dallas DS5000T z nieulotną pamięcią
programu 32 kB

Pamięć danych
Nieulotną pamięć RAM 32 kB

Sondy scyntylacyjne
Zasilanie: 12V/50 mA
Elektronika: wbudowany zasilacz wysokiego
napięcia, przedwzmacniacz i dyskryminator
Kabel połączeniowy: „twistedpair" 100m
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Zakres zastosowań układu obejmuje na przykład:
pomiar parametrów kinetycznych procesów przepływowych metodą dopasowania modelu
w dziedzinie transformat Z,
pomiar natężenia przepływu metodą rozcieńczenia izotopowego,
pomiar gęstości metodą absorpcji i rozproszenia promieniowania y,
pomiar prędkości przepływu wielofazowego metodą korelacyjną.

Podziękowania

Komitetowi Badań Naukowych za finansowanie projektu „Uniwersalnego systemu
zbierania i przetwarzania danych radiometrycznych" w ramach grantu badawczego
nr8THF00112.

Dr Torbenowi Sevelowi (FORCE Institutes, Kopenhaga) za udostępnienie
dokumentacji sondy scyntylacyjnej i cenne uwagi.

Międzynarodowej Agencji Energii Atomowej IAEA w Wiedniu za pomoc
finansową w realizacji projektu „Application of the z-transform method and adaptive signal
processing to radiotracer system analysis".

Literatura

[1] FURMAN, L., JODŁOWSKI, P., PALACZ, K., NIEWIADOMSKI, B., PETRYKA, L.,
PRZEWŁOCKI, K., STĘGOWSKI, Z., STOS, A. Radiometrie Surveying System for Analysis
and Data Recording, Polish Engineering, 4, 33, (1987).
[2] ANTONIUK, M., FURMAN, L., PETRYKA, L., PRZEWŁOCKI, K., STĘGOWSKI, Z. The
Multidetector System and Data Processing by Means of Correlation Methods, W:
Proceedings of the International Conference on Radioisotope and Radiation Application in
the Industry, Berlin 1991,121, (1991).
[3] FURMAN, L., PETRYKA, L., PRZEWŁOCKI, K., STĘGOWSKI, Z. Radioisotope
Investigations of the Copper Ore Dressing Process, Nucl.Geophys., 7 (2), 313, (1993).
[4] SMITH, M.J., MERSEREAU, R.M. Introduction to Digital Signal Processing. A Computer
Laboratory Textbook, John Wiley & Sons, New York, (1992).

274



TECHNOLOGIE JĄDROWE W
BADANIACH ZABYTKÓW KULTURY
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PRÓBA WYKORZYSTANIA KAMERY CCD DO OBRAZOWANIA
ROZKŁADU STĘŻEŃ EMITERÓW NISKOENERGETYCZNEGO

P R O M I E N I O W A N I A P-. j | U l l'11'j/. II. I [1,1 Tl, I i
-7U- • r- u PL0000442
Zbigniew Górski

Politechnika Poznańska, Instytut Chemii i Elektrochemii Technicznej,
Zakład Radio- i Fotochemii,

ul. Piotrowo 3, Poznań.

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.

20ul

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.

* *;;&

i/4
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d e

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.

min

, max
a b
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.

u.

MV
• v . .

a b c

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
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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.

Lieratura:
[1] Poradnik fizykochemiczny. WNT, Warszawa 1974
[2] Wojnar L., Major M.: Komputerowa analiza obrazu, Computer Scaning System

Ltd., Warszawa 1994.
[3] Grafika PC bez tajemnic. Intersoftland, Waszawa 1995.
[4] Foley J. D., Van Dam A., Feiner S. K., Hughes J. F., Phillips R. L.: Wprowadzenie

do grafiki komputerowej, WNT, Warszawa 1995
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1998, 13, p.21-24

[6] Sławińska D., Górski Z.: Imaging of the water-induced chemiluminescence in
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WYKORZYSTANIE NIEKTÓRYCH METOD RADIOMETRYCZNYCH
DO IDENTYFIKACJI ZABYTKOWYCH SZKIEŁ I SZKLIW

CERAMICZNYCH

APPLICATION OF SOME RADIOMETRIC METHODS FOR I
IDENTIFICATION OF ANTIQUE GLASSES AND CERAMICS f

Jerzy Jakub Kunicki Goldfinger l), Piotr Urbański2) H g g
rnstytut Zabytkoznawstwa i Konserwatorstwa, Uniwersytet Mikołaja Kopernika, ^M g

87-100 Toruń ul Sienkiewicza 30/32. gg ^
2) Instytut Chemii i Techniki Jądrowej, 03-195 Warszawa ul. Dorodna 16. Wm

Summary
Two radiometrie methods: low resolution X-ray fluorescence and P-ray backscattering
were used for determination of PbO content in antique glasses and ceramics. It was
found that obtained accuracy of about ± 5% PbO is sufficient for semi - quantitative
analysis and selection of glass museum pieces „ in situ", without necessity of caring out
measurements in laboratories.
Streszczenie
Dwie metody radiometryczne: niskorozdzielczą fluorescencję rentgenowską i wsteczne
rozpraszanie promieniowania (3 zastosowano do oznaczania koncentracji PbO w
zabytkowych szkłach i szkliwach ceramicznych. Stwierdzono, że uzyskana
niedokładność oznaczeń na poziomie ± 5% PbO jest wystarczająca do pół-ilościowej
analizy i selekcji obiektów muzealnych „in situ " bez konieczności przenoszenia ich do
laboratorium.

Wstęp
Poszczególne rodzaje zabytkowych szkieł i szkliw ceramicznych z różnych okresów i
terytoriów lub wytwórni można identyfikować na podstawie zawartości w nich ołowiu.
Nawet orientacyjne oznaczenie jego zawartości może być przydatne przy określaniu, na
przykład, ich proweniencji. Znajomość typu szkła czy szkliwa odgrywa ważną rolę przy
ustalaniu warunków przechowywania danego obiektu, metod profilaktycznej
konserwacji czy doboru odpowiednich materiałów do klejenia i uzupełnienia. Ołów
wpływa bowiem w istotny sposób na właściwości fizyczne i chemiczne omawianych
materiałów. Większość analiz wymaga pobierania próbek, co nie zawsze jest możliwe w
stosunku do przedmiotów muzealnych. Stąd poszukiwania metod nieniszczących.
Wyniki uzyskiwane za ich pomocą są często mniej dokładne, czasami tylko półilościowe,
ale badany obiekt pozostaje nienaruszony. Jedną z nich jest pomiar gęstości pozornej, na
podstawie której można oszacować zawartość PbO w szkle. Dobór odpowiedniej
metody zależy od specyfiki badanego obiektu i wymaganej dokładności pomiarów.

Wśród analiz nieniszczących, ważną grupę stanowią metody powierzchniowe, za
pomocą których można określić koncentrację badanego składnika (-ów) w zewnętrznej
warstwie materiału. Właśnie ona w największym stopniu ulega procesom korozyjnym, jej
skład chemiczny odbiega w różnym stopniu od składu szkła czy szkliwa
niewyługowanego. Należy więc pamiętać o właściwej interpretacji wyników, opartej na
znajomości zarówno metody analitycznej jak i zmian zawartości poszczególnych
pierwiastków w obszarach wyługowanych. Ponieważ drugi warunek nigdy nie może być
dokładnie spełniony, tego typu wyniki należy uznać jako orientacyjne. Z drugiej strony,
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metody te umożliwiają pomiary w wielu punktach na powierzchni obiektu, unika się
więc błędów wynikających z niejednorodności mas szklanych i przypadkowości miejsca
pobrania próbki analitycznej. Aby zminimalizować zniekształcenia wyników
spowodowane wpływem warstw korozyjnych, jeśli pozwala na to obiekt, można
przeprowadzić pomiary na jego przełomach, lub przeszlifować miejsce pomiarowe do
odpowiedniej głębokości. Tę często kontrowersyjną procedurę stosuje się w wielu
muzeach, na przykład przy analizach wykorzystujących zjawisko fluorescencji
rentgenowskiej.

Jedną z prostych metod, nie wymagających skomplikowanego sprzętu i
możliwych do przeprowadzenia in situ, jest pomiar wstecznie rozproszonych cząstek
beta. Podjęto badania, których celem było określenie zakresu jej zastosowań w
badaniach zabytkowych szkieł i szkliw. Wstępne doświadczenia pozwoliły, w dalszej
kolejności, na zastosowanie jej do pomiarów większego zespołu obiektów zabytkowych
znajdujących się w muzeum, bez konieczności przenoszenia ich do laboratorium.

Metoda wstecznego rozpraszania promieniowania {3

Natężenie oraz energia wstecznie rozproszonego promieniowania P zależą głównie od
energii promieniowania pierwotnego oraz liczby atomowej pierwiastka rozpraszającego. j
Metoda ta zastosowana do analizy składu substancji jest metodą niespecyficzną i nadaje
się szczególnie do badania substancji dwuskładnikowych o wystarczająco dużej różnicy
ich liczb atomowych. Przykłady zastosowań tej metody do oznaczania ołowiu omówione
są w literaturze [2-5].

O użyciu tej metody w badaniach dzieł sztuki i obiektów zabytkowych istnieje
niewiele informacji i odnoszą się one do tych samych przykładów [6-9]. Jako pierwsi
zastosowali ją T. Asahina i inni, [10] w roku 1953 do analizy szkieł ołowiowych. W
1956 r. opublikowano sprawozdanie z badań pigmentów tą metodą [11], a w 1957 na
konferencji w Paryżu T. Asahina i inni [12] zaprezentowali wyniki badań szkliw
ceramicznych. W roku 1960 ukazała się wzmianka o zastosowaniu tej metody do
badania szkieł i porcelany w Europie [13].

Przedstawiony wyżej krótki przegląd literatury pokazuje, że wśród metod
jądrowych wprowadzonych do badania dzieł sztuki, metoda wstecznego rozpraszania
promieniowania 3 należy do jednej z pierwszych jaką zastosowano. Z informacji
uzyskanych z British Museum wynika, że od ponad 30 lat metoda ta nie była stosowana
do badań starych szkieł czy szkliw. Jednakże uzyskiwane wyniki oraz prostota metody
sugerują jednak możliwości użycia jej do szybkich orientacyjnych analiz in situ dużych
zbiorów obiektów zabytkowych.

Kalibracja

Pomiary zawartości ołowiu w szkle przeprowadzono stosując beta - odbiciowy
miernik grubości powłok typu GIL - 41 opracowany w Instytucie Chemii i Techniki
Jądrowej. Źródłem promieniowania 3 był izotop Pm-147, a detektorem promieniowania
licznik Geigera - Miillera. Średnica przesłony pomiarowej wynosiła 2.2mm.

Do wyznaczenia krzywej kalibracyjnej użyto zestawu wzorcowych próbek szkła,
w których koncentracja PbO zmieniała się w przedziale od 0 do 61%
Na rys 1. przedstawiono prostą kalibracji, otrzymaną przy oznaczaniu PbO w szkle
metodą wstecznego rozpraszania promieniowania (3, a także prostą kalibracji dla metody
wykorzystującej zależność gęstości pozornej od koncentracji PbO oraz krzywą kalibracj
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Rys. 1 Krzywe kalibracyjne dla metody rentgenowskiej analizy fluorescencyjnej (XRF),
wstecznego rozpraszania promieniowania P i pomiaru gęstości pozornej.

dla metody fluorescencji rentgenowskiej. W tym ostatnim przypadku stosowano źródło
promieniowania Am-241 oraz licznik proporcjonalny jako detektor promieniowania
wtórnego. Średnica przesłony pomiarowej wynosiła 4 mm. Krzywe kalibracyjne były
znormalizowane do wartości tła występującego dla próbki nie zawierającej ołowiu.

Krzywa kalibracyjna dla metody fluorescencji rentgenowskiej ma największe
nachylenie zwłaszcza dla małych zawartości ołowiu. Stosunek sygnału użytecznego do
tła dla tej metody wynosi 4 przy 10 % zawartości PbO, podczas gdy dla metody
wstecznego rozpraszania promieniowania p jest mniejszy od jedności. Jednakże przy
koncentracjach PbO powyżej 40 % nachylenie krzywych kalibracyjnych dla obu metod
są zbliżone. Ponadto, dla metody wstecznego rozpraszania promieniowania 3 zależność
względnego natężenia promieniowania od koncentracji PbO w próbce jest liniowa w
przedziale od zera do ok. 60 %. W porównaniu z oboma metodami radiometrycznymi,
nachylenie prostej kalibracji w metodzie pomiaru gęstości pozornej jest najmniejsze, a w
związku z tym można się spodziewać mniejszej dokładności pomiaru.
Metoda wstecznego rozpraszania promieniowania P jest, jak już wspomniano wyżej,
metodą niespecyficzną, i zmiany składu chemicznego mierzonych próbek mogą
powodować powstawanie znacznych błędów pomiaru.
Na rys. 2 pokazano wpływ zmiany koncentracji K2O, CaO i S1O2 na wartość tła
otrzymywanego od próbki o zerowej zawartości PbO. Zmiany te mogą powodować
błędy pomiaru zawartości PbO dochodzące do 3 %. Również zmienna zawartość cyny w
próbce może prowadzić do wystąpienia liczących się błędów pomiaru. Jak wynika z
danych przedstawionych na rys. 3 zmiana zawartości SnO2 w szkle o ok. 10 % może
powodować błąd w oznaczeniu PbO dochodzący do ok. 3 %. Można oceniać, że
dokładność oznaczenia koncentracji PbO w próbkach szkła powinna być nie gorsza niż
± 5 % PbO.
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Rys. 2. Wpływ różnic składów chemicznych lekkich matryc szkieł ołowiowych
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Rys. 3. Wpływ zmiennej zawartości SnO na latężenie wstecznie rozproszonego
promieniowani.. beta .

Pomiary zawartości PbO w zabytkowych szkłach i szkliwach ceramicznych.

Pomiary zawartości PbO przeprowadzono dwoma metodami:
• wstecznego rozpraszania promieniowania P wykorzystujące miernik

GIL- 41 ze źródłem Pm - 147 (produkcji IChTj).
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s fluoresoencji rentgenowskiej sto.--jjąc miernik AF zawierający iródlo
Am-241 i licznik proporcjonalny.

W Tablicy 1 zestawiono wyniki pomiarów zawartości PbO w zespole szkieł z
Pelcowizny ze zbiorów Państwowego Muzeum Archeologicznego w Warszawie. Wyniki
analiz są zróżnicowane pod względem ich zgodności z wynikami analiz spektralnych, a
także zgodności obu metod radiometrycznych między sobą.

Tablica 1. Wyniki analiz zawartości PbO w szkłach archeologicznych -
wczesnośredniowieczne obiekty szklane z Warszawy (Pelcowizna)
xn/xiiiw.

Obiekt

Bransoleta nr ł
Bransoleta nr 2
Bransoleta nr 3
Bransoleta nr 4
Bransoleta nr 5
Bransoleta nr 6
Bransoleta nr 7
Bransoleta nr 8
Bransoleta nr 9

Bransoleta nr 10
Bransoleta nr 11

PbO
XRF

% wag

14.4
16.3
22.3
20.3

-
18.1
23.6
21.2

-
-

18.3

PbO
P

% wag

18.7
19.1
18.4
15.1

-
23.6
19.1
22.1

-
-

20.3

PbO
Anal.

Spektr.
% wag

17.3
17.7
18.4
16.0
0.01
17.8
16.2
19.0
0.10
0.02
16.6

Wynik pomiaru bransolety nr 7 uzyskany metodą XRF różnił się aż o 7.4 % od wyniku
analizy spektralnej. Ponadto, należy zwrócić uwagę, że w znacznej większości
przypadków wyniki otrzymane metodami radiometrycznymi są wyższe od wyników
otrzymanych za pomocą analizy spektralnej.

Podjęto również próbę oznaczenia zawartości PbO w zabytkowych szkliwach
ceramicznych (Tablica 2). W szkliwach - obiekty C/4, C/8, C/10, wyniki otrzymane przy
użyciu obu metod są zbliżone. W pozostałych przypadkach różnice między oboma
metodami są stosunkowo duże.

Tablica 2. Wyniki oznaczeń PbO w szkliwach ceramicznych.

Obiekt

C/3
C/4
C/5
C/6
C/8
C/9

C/10
C/11

PbO
XRF

% wag
17
46
50
64
46
54
37
27

PbO

% wag
27

46.1
40
48
45
43
35
-

Grubość
glazury

[mm]
0.2
0.2

0.4-0.5
0.3

0.1-0.2
0.2 - 0.3

0.8
0.1
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Pomiary wykonywano w kilku miejscach na powierzchni obiektów, ale z reguły były to
miejsca różne a badania przeprowadzono w różnym czasie.

Wnioski
Na dokładność oznaczeń zawartości PbO w szkle i szkliwie metodami niskorozdzielczej
fluorescencji rentgenowskiej i wstecznego rozpraszania promieniowania (3 mają wpływ
między innymi:
• błędy wynikające z niedoskonałości wzorców lub metod wzorcowania
• błędy wynikające z charakteru zjawiska fizycznego, efektów międzypierwiastkowych,

pomiaru w warstwach o grubości nieprzekraczającej 100 u.m, niejednorodności
rozkładu PbO w próbce,

• niespecyficzny charakter metody rozpraszania promieniowania p
Błąd oznaczenia PbO w szkle i materiałach ceramicznych metodą wstecznego
rozpraszania promieniowania P można szacować na poziomie ± 5 % PbO. Wydaje się,
że obie prezentowane metody mogą być stosowane do badań selekcyjnych o charakterze
półilościowym, szczególnie przydatnych w przypadkach gdy ma się do czynienia z dużą
ilością obiektów zabytkowych.

Zaletą obu metod jest to, że aparatura pomiarowa jest niewielkich rozmiarów i
może być bez żadnych trudności instalowana w muzeum, dzięki czemu odpada
konieczność wynoszenia badanych obiektów poza miejsce ich przechowywania i
ekspozycji.
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Abstract. PL0000444

In spite of very useful properties for efficient cancer treatment which demonstrate
various heavy particles like protons, neutrons etc., their application is very expensive,
and an access to such treatment limited. In that situation, the "working horses" of every
day radiotherapy for very numerous patients' population remain electron and photon
sources. Between them an important role play low energy (4-5 MeV) accelerators as X-
ray photon sources, efficiently covering properties of Co-60 gamma sources.
In the process of approaching operational parameters mostly important for therapy
requirements, an essential role play the basic accelerator units - accelerating structures.
The development of structures' solutions in presented in this paper.

1. Wstęp

W megawoltowej teleradioterapii energię niszczącą komórki nowotworowe
przenoszą wiązki promieniowania lub przyśpieszonych cząstek, zdolne penetrować na
zależną od położenia obszaru choroby głębokość w ciele pacjenta.
Dla zbliżenia się do podstawowej zasady radioterapii - skupienia wydzielanej energii w
nowotworze, przy minimalnym narażeniu tkanek zdrowych - stosuje się odpowiednie
formowanie wiązek, optymalne procedury naświetlania oraz wykorzystuje różne
rodzaje promieniowania lub cząstek o określonych charakterystykach przekazu energii
wzdłuż toru penetracji.

Mimo, że takie cząstki jak protony i ciężkie jony posiadają bardzo korzystne dla
terapii cechy, ich stosowanie wymaga wysokich energii, a zatem wysokie są koszty
aparatury, co ogranicza dostępność tego typu terapii. W tej sytuacji „koniem roboczym"
w szeroko rozpowszechnionej radioterapii są źródła fotonów gamma i X oraz
przyśpieszonych elektronów.

W skali ostatnich dziesięcioleci, początkowo dominowały źródła nuklidowe, a
głównie Co-60 emitujący promieniowanie gamma w dwóch bliskich prążkach 1,17 i
1,33 MeV.
Równolegle, poczynając od lat 5O-tych pojawiły się akceleratory elektronów na różne
zakresy energii, a wśród nich urządzenia na 4-5 MeV, które dla terapii mogą być
korzystnym ekwiwalentem źródeł kobaltowych.

W porównaniu obu tych źródeł promieniowania ważnymi zaletami akceleratorów
sąm.in.:

- uniknięcie zakupu, transportu, przeładunku i składowania wysoko aktywnych
źródeł kobaltowych (okres półrozpadu 5,27 lat)

- większe bezpieczeństwo obsługi i konserwacji - akcelerator po wyłączeniu jest
wolny od promieniowania
lepsze charakterystyki terapeutyczne -

mniejsze półcienie
bardziej równomierny rozkład promieniowania
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głębiej położone maksimum promieniowania
mniejsza szkodliwa dawka na skórę

Dzięki temu, aktualnie w skali światowej dominującymi liczbowo urządzeniami dla
radioterapii są akceleratory elektronów, a w szczególności akceleratory liniowe.

Postęp w rozwiązaniach i parametrach użytkowych akceleratorów dokonał się
przede wszystkim przez opracowania nowych generacji głównych zespołów:

- struktur przyśpieszających
systemów kolimacji

- sterowania i kontroli ze wspomaganiem komputerowym
Szczególnie istotny był rozwój rozwiązań podstawowego zespołu akceleratora -

systemu przyśpieszającego.

2. Podstawowe rozwiązania systemów przyśpieszających.

Przyśpieszanie elektronów możliwe jest w wielu systemach, w których wektor pola
elektrycznego zgodny jest z kierunkiem ruchu przyśpieszanych cząstek i energia pola
zwiększa energię kinetyczną cząstek.
Podstawowe rodzaje systemów to:

- z polem elektrostatycznym zasilane prądem stałym wysokiego napięcia
- z polem elektrostatycznym zasilane transformatorami wysokiego napięcia
- z polem indukcyjnym (betatron, liniowe akceleratory indukcyjne)
- rezonansowe z polem elektromagnetycznym wysokiej częstotliwości

(mikrotron, akceleratory liniowe w.cz.)
W akceleratorach dla terapii stosowane były przez pewien czas betatrony, ale ze
względu na dużą masę utraciły stopniowo swą przydatność.
W ograniczonym zakresie stosowane są mikrotrony, ale głównie w akceleratorach na
wyższe energie (stacjonarny „race-track" z dwoma głowicami). Większość istniejących
i budowanych obecnie nowych akceleratorów medycznych wykorzystuje struktury
rezonansowe liniowe. Poprzez kolejne modyfikacje pozwoliły one na rozwiązania
bardzo kompaktnych akceleratorów, najlepiej dopasowanych do wymagań medycznych.
Istnieją dwa podstawowe typy liniowych systemów rezonansowych:

- struktura z falą bieżącą
- struktura z falą stojącą

W systemie z falą bieżącą - strukturę przyśpieszającą stanowi cylindryczny falowód
obciążony diafragmami spowalniającymi prędkość fazową propagacji fali
elektromagnetycznej tak, aby była ona spójna z rosnącą prędkością liniową
przyśpieszanych cząstek. Fala wzbudzana jest w falowodzie ze źródła mocy
w.cz.(najczęściej magnetron lub klistron w paśmie 3000 MHz), zaś typ fali zapewnia,
że składowa elektryczna pola jest osiowa i o wysokim natężeniu. W ten sposób
„synchroniczna" cząstka porusza się współbieżnie z falą i ciągle „widzi"
przyśpieszające pole. Elektrony wprowadzane są do struktury z wyrzutni elektronów z
początkową prędkością ok. 0,4-0,5 c, zaś dla energii powyżej 2 MeV przekraczają już
0,9 c. Struktury z falą bieżącą mają relatywnie niski gradient pola i stosowane są w
akceleratorach gdy ich długość nie jest czynnikiem limitującym, (rys. 1)

W akceleratorach medycznych, gdzie głowica radiacyjna zawierająca strukturę,
musi obracać się dookoła pacjenta, korzystniejsze jest stosowanie struktur z falą stojącą.
W takim systemie fala elektromagnetyczna propagująca wzdłuż struktury odbija się od
jej zamkniętego końca i powstająca fala odbita porusza się w kierunku przeciwnym.
Nałożenie się tych fal daje obraz fali stojącej, gdzie pole wysokiej częstotliwości jest
zmienne w czasie, ale ma stacjonarny rozkład przestrzenny. Można zatem wydzielić te
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Rys. 1. Struktura z falą bieżącą Rys. 4 Akcelerator 4 MeV z falą bieżącą

rezonatory wnękowe w których pole ma wysoką amplitudę oraz rezonatory, gdzie pole
jest bliskie zeru. W ten sposób powstają wnęki o różnych kształtach i funkcjach.
Rezonatory o wysokim polu - mają funkcje przyśpieszające i kształt dopasowany do
bardzo wysokich natężeń pola oraz wnęki sprzęgające o małych wymiarach. Dzięki
temu uzyskuje się wyższy przyrost energii na jednostkę długości, a całkowita długość
staje się mniejsza niż w strukturach z falą bieżącą. Możliwe jest umieszczenie wnęk
sprzęgających pomiędzy wnękami przyśpieszającymi (sprzężenie osiowe) lub poza
obwodem wnęk przyśpieszających (sprzężenie boczne). Jest to szczególnie przydatne w
akceleratorach niskiej energii, gdzie można uniknąć stosowania solenoidu do
wytwarzania magnetycznego pola ogniskującego.
Aktualnie, zdecydowana większość akceleratorów medycznych, w zakresie energii od 4
do ok. 25 MeV, ma system przyśpieszający z kompaktną strukturą z falą stojącą, (rys. 2,
rys. 3)

KANAŁ
WIĄZKI :

WNĘKI
PRZYŚPIESZAJĄCE

WNĘKI
SPRZĘGAJĄCE

Rys. 2 Struktura z falą stojącą.
Sprzężenie boczne

Rys. 3 Struktura z falą stojącą.
Sprzężenie osiowe
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3. Przykłady rozwiązań akceleratorów z różnymi systemami przyśpieszającymi.

Pierwsze praktyczne próby wykorzystania akceleratorów do celów terapii były
prowadzone na akceleratorach badawczych odpowiednio przystosowanych do nowych
zadań. Po okresie zebrania doświadczeń zaczęły powstawać rozwiązania
specjalistyczne, wykonywane przemysłowo.
Jednym z pierwszych akceleratorów I generacji był akcelerator 4 MeV f-my
MULLARD. System przyśpieszający z głowicą radiacyjną umieszczony był na
ruchomej ramie pozwalającej na naświetlanie chorego z różnych kierunków - ale zakres
tego ruchu był ograniczony (230°). Fotony X były generowane przez hamowanie
przyśpieszonych elektronów na tarczy ze złota.
Struktura przyśpieszająca z falą bieżącą miała długość ok. 1 m.(rys. 4)
Rosnące zapotrzebowanie na urządzenia dla radioterapii spowodowało kolejne
ulepszone opracowania akceleratorów medycznych, w tym również 4-5 MeV,
mogących zastępować urządzenia kobaltowe.
Również w kraju, w ramach Programu „Zwalczanie Chorób Nowotworowych" Instytut
Badań Jądrowych, a następnie Instytut Problemów Jądrowych podjął we współpracy z
Centrum Onkologii własne opracowanie akceleratora 4 MeV - LIMEX.
Prototyp akceleratora został zainstalowany w Centrum Onkologii-Ursynów i w okresie
jego kilkuletniej pracy naświetlonych zostało kilka tysięcy pacjentów, (rys. 5)

LIMEX

POlEilO-)0cm
SSOiMcm

Rys. 5 Akcelerator LJJMEX

Podstawowe dane akceleratora LIMEX
Energia przyśpieszonych elektronów
Tarcza konwersji
Wymiar ogniska e' na tarczy
Energia iniekcji
Wymiary pola naświetlania
Moc dawki fotonów

Rys. 6 Izodozy LIMEX i THERATRON
(kobalt)

4MeV
wolfram
3 mm max
40keV
4 x 4 •*• 22 x 28 cm
2 Gy/min
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Odległość źródło-izocentrum
Kąt obrotu ramienia

Zastosowana struktura przyśpieszająca
Długość struktury
(rys. 6)

80 cm
365°

z falą stojącą JL/2 w paśmie S
ok. 55 cm

Na podstawie doświadczeń z eksploatacji akceleratora LIMEX opracowano ulepszoną
jego wersję i wdrożono małoseryjną produkcję w Zakładzie Aparatury Jądrowej IPJ -
pod firmową nazwą CO-LINE. (rys. 7)

Rys. 7 Akcelerator CO-LINE Rys. 8 Struktura akceleratora CO-LINE

Akcelerator ten odpowiada standardom urządzeń III generacji i wyposażony jest w
system sterowania i monitoringu ze wspomaganiem komputerowym.
Zmodyfikowane rozwiązanie struktury przyśpieszającej z falą stojącą pozwoliło na jej
skrócenie do 42 cm. (rys. 8)
Pozwala ona na pełny obrót ramienia, przy ograniczonej wysokości zawieszenia, ale
przy zachowaniu odległości źródło - izocentrum 80 cm.

4. Nowe opracowanie struktury wysokogradientowej.

Z przedstawionych powyżej przykładów rozwiązań struktur przyśpieszających
widać, że przez zastosowanie łańcucha rezonatorów z falą stojącą, optymalizację
kształtu rezonatorów przyśpieszających oraz zastosowanie źródeł zasilania
mikrofalowego o odpowiedniej mocy, uzyskuje się podwyższone gradienty pola
przyśpieszającego i dzięki temu mniejsze długości struktury dla określonej energii.
W nowej generacji akceleratorów terapeutycznych niskiej energii (4-6 MeV), pożądane
jest uzyskanie pełnego obrotu głowicy radiacyjnej wokół pacjenta, przy odległości osi
obrotu od podłogi - ok. 123 cm oraz odległości źródło - izocentrum, powiększonej z
80 cm jak w przypadku LIMEX'a i CO-LINE'a, do 100 cm - co ma istotne znaczenie
dla procedur naświetlania.
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Aby takie wymaganie spełnić, konieczne jest dalsze zmniejszenie długości struktury.
W klasycznym układzie struktury z falą stojącą (rys. 2 i 3), jest to już praktycznie
niewykonalne, ponieważ w stosowanej geometrii rezonatorów przyśpieszających,
maksymalne lokalne natężenie pola elektrycznego dochodzi do granicy wytrzymałości
na wyładowania, a przy tym średnie pole przyśpieszające - uśrednione na całą długość
struktury - jest znacznie niższe.
Rozwiązaniem problemu jest wykorzystanie innego kształtu wnęk rezonansowych i ich
ułożenie w dwóch niezależnych przemiennych ciągach, odrębnie zasilanych ze źródła
mocy mikrofalowej i z zewnętrznym wysterowaniem przesunięcia fazowego między
przemiennymi łańcuchami rezonatorów. W ten sposób uzyskuje się stosunek
maksymalnego pola przyśpieszającego do jego wartości średniej bliski jedności. Dzięki
temu można osiągnąć średni gradient pola powyżej 30 MV/m, w porównaniu z
wartościami dla struktury z falą bieżącą ok. 5 MV/m i dla „klasycznej" struktury z falą
stojącą ok. 10MV/m.
Tak zaprojektowana strukturą której model opracowano i zbudowano w Zakładzie
Fizyki i Techniki Akceleracji Cząstek IPJ w Świerku, osiąga energię elektronów w
zakresie 4 MeV przy długości poniżej 20 cm. (rys. 9)

4.00 —i

zoo H

-2.00

4MeV structure characteristics at 240 defl
beta- 1. 1.1,1.1.1
Eoun=40fcoV,lgun-1 A,Hn« 1 rcmAłfaln-O.dea
E-35.5MV/m

0XO 2.00 4.00 6.00 8:00 10X10
distance along structure [cm]

U J O O 14.00

Rys. 9 Rozkład pola i transmisji wiązki przez strukturę wysokogradientową

Stosując system przyśpieszający z taką strukturą w akceleratorze Co-Line, można
osiągnąć odległość źródło - izocentrum 100 cm, przy wystarczającej mocy dawki.
Korzystne jest również zastosowanie tego typu struktury w akceleratorze do
radiochirurgii stereotaktycznej oraz w akceleratorze do naświetlań śródoperacyjnych.
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BADANIA NAD ZMNIIUSZANIF-M ŻANII-rZYSZCZI-Ń
MIKROBIOLOGICZNYCH W MIODZII- PRZY UŻYCIU

PROMIENIOWANIA JONIZUJĄCIiCiO

Bogdan Kedzia\ Wojciech Migdal, DanutaMadajcz\k\
Elżbieta Holdcrna-Kedzia\ Barbara Owczarczyk"'

1 Instytut Roślin i Przetworów Zielarskich, ni. Lihe/ta 2~, 6ł-~()~ J'ozinrii.
' Instytut Chemii i lechniki Jądrowej, ni. Pomd/ia Id. ()3-/V5 Warszawa.

'"Okręgowa S/ioItlzie/nia Pszczc/arsktr, ul. Jasielska A'c, 60-1~6 1'oznań

Su ni mury PL0000445

3 types of honey: polyłloral, linie and acacia were used in ihcse studies The above
types of honey were located in the plastic containers and u radiated by 10 k(iy.

It was found that irradation decreased (lie annuint of aerobic and anaerobic baclena
and fungi by an average of °9%. Atter irradalion antibiolic index of studied types of
honey increased by an average from 1,(>7 to 2,67. Colour, taste, acidity, diastase activity
and 5-HMF: content did not change radically either

Above results show that ionizing radialion in a dose of 10 kGy can be used to obtain
honey with high microbiological purity. This purity is indispensable specially when the
honeys are used in surgical treated of injuries and in Ihe babies nutrition with food
deficiency.

Wprowadzenie

Miód zanieczyszczony jest zazwyczaj duża. liczba, drobiiousliojow. Przedostają, się
one do (ego produktu za pośrednictwem nektaru i spadzi, mogą. pochodzie z organizmu
pszczół, szczególnie chorych, ze środowiska naturalnego (gleba, powietrze, woda), a
także w trakcie jego pozyskiwania (urządzenia, opakowania) | I, 2, *|

Wśród drobnoustrojów obecnych w miodzie przeważają, drożdże osmolilne. głownie
z rodzaju Saccharomyces. Schizosaccharomyces i lont/a | I, 2|. W miodzie mog;| lakze
występować liczne bakterie tlenowe z rodzaju Bacillus i beztlenowe z rodzaju
Clostridimn [4\.

Występowanie przelrwalników bakterii beztlenowych z rodzaju ('lostridittni w
miodzie jest potencjalnym zagrożeniem dla człowieka. U niemowla.1 i małych dzieci, u
których nie wykształci! sie jeszcze w pełni system odpornościowy, miód taki może być
powodem zakażeń pokarmowych (('Iosfridiimt dijficle), a zastosowany na rany i oparze-
nia może być przyczyną zakażeń przyrannych (('. fter/hngcns) |4 | . Jest lo o tyle prawdo-
podobne, ponieważ coraz częściej miód stosowany jesl do leczenia biegunek u niemow-
ląt, uzupełniania niedoborów pokarmowych u niemowląt i małych dzieci, a także w
chirurgicznym leczeniu ran i w oftałmologii f5-c>|

Z kolei drożdże osmolilne mogą być powodem fermentacji miodu, jeśli jest on prze-
chowywany w niedostatecznie zabezpieczonych pojemnikach i wysokiej wilgotności
względnej powietrza [ I. 2|

Celem pracy było określenie możliwości zastosowania do obniżania zanieczyszczeń
mikrobiologicznych w miodzie promieniowania jonizującego.

297



Material i metody

Badane miody
W badaniach użyto 3 odmiany miodu: wielokwiatowy (I), akacjowy (2) i lipowy (.1)

Miody pochodziły z Okręgowej Spółdzielni Pszczelarskiej w Poznaniu i zostały rozlane
do opakowań w sierpniu IW7 r.

Po 3 miesiącach przechowywania miody dzielono na dwie czyści. Jedna, pozostawia-
no w pojemniku szklanym (kontrola - K). drugą przenoszono aseplycznie do jałowych
pojemników /. tworzywa s/liicznego (S).

Miody napromieniowywano dawka, 10 k(Jy za pomocą, liniowego akeeleialora energii
elektronów 8-10 MeV i i średniej mocy wiązki I kW Zabieg napromieniowania przepro-
wadzano w Doświadczalnej Stacji Radiacyjnego Utrwalania Płodów Rolnych we
Wiochach koło Warszawy.

Badania mikrobiologiczne
W celu określenia zanieczyszczeń mikrobiologicznych miodu przed i po napromienio-

waniu energią jonizującą odważano aseplycznie 10 jz produktu i rozpuszczano go w
100 ml jałowej wody destylowanej (rozcieńczenie 1:10). Następnie wykonywano roz-
cieńczenia próbki w wodzie destylowanej w stosunku !: 100, 1:1.000, 1.10.000 i po 1 ml
wprowadzano do stałych podłoży (ogólna liczba bakterii i grzybów) oraz do podłoża
płynnego (miano laseczek beztlenowych z rodzaju ('Instriilinm). Badania prowadzono
według wskazań FP V, przeznaczonych do określania czystości mikrobiologicznej leków
doustnych (I Oj.

Aktywność antybiotyczną (inhibinową) badanych miodów określano według melody
opisanej przez Ryeblik i Doleżalową 11 1 ]. W badaniach używano szczepu wzorcowego
StaphyloaHCits oinvn.s FDA 20l> P. Wartości podano w jednostkach inhibinowych w
skali od 1 do 5.

Badania fizykochemiczne
Ocena organoleptyczna obejmowała barwę, smak zapach i konsystencję badanych

miodów. Analiza chemiczna dotyczyła zawartości wody, sacharozy- kwasowości, liczby
diastazowej oraz 5-hydroksymetylofurfuralu (5-HMF). Badania prowadzono zgodnie z
wymaganiami normy PN-88/A-77620 [ 12|.

Wyniki i ich omówienie

Wyniki badań przedstawione w tabeli I wskazują, że proces napromieniowania
zmniejszał liczbą bakterii tlenowych, liczbę grzybów i miano przetrwalników laseczek
beztlenowych z rodzaju ('loslridiinn średnio o (>(>%. Natomiast aktywność autybiolyezna
(inhibinową), wyrażona w jednostkach wzrastała po napromieniowaniu badanych mio-
dów średnio v. 1.07 do 2.67 (tabela 2).

Należy dodać, że ocena organoleptyczna (tabela >) i analiza chemiczna (tabela 4)
miodów po napromieniowaniu energią jonizującą nie wykazała istotnych zmian
w porównaniu do miodów nienapromieniowanych Barwa, konsystencja, zawartość
wody, sacharozy, kwasowość, liczba diastazowa i zawartość 5-1 IMF badanych miodów
pozostała po napromieniowaniu nie zmieniona. Jedynie smak i zapach miodów uległy po
napromieniowaniu nieznacznym zmianom, co było prawdopodobnie wynikiem użycia do
tego celu niewłaściwych opakowań z tworzywa sztucznego.
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Wyniki przedstawione w niniejszej pracy potwierd/.ajn w dużej mierze badania
Ivanova i lvanovcj [ l.">|, którzy działali na miód słonecznikowy, lipowy i akcjowy pm-
mieniowaniem jonizującym w dawkach S i 15 k(Jy. Po napromieniowaniu zawartość
5-HMF w badanych miodach obniżała się w granicach 45-X.V\>, a aktywność inwertazy
w granicach 2(M6°'o. Autorzy nie stwierdzili natomiast żadnych zmian organoleptycz-
nych, jak również zmian w zawartości cukrów i aktywności amylazy (diastazy). Zauwa-
żono jedynie nieznaczne spienienie miodu po procesie napromieniowania.

Warto nadmienić, że w Kosji do przedłużania trwałości miodu dopuszcza się jego na-
promieniowanie energią jonizującą w dawce H k(iy 11 !|

Na podstawie przeprowadzonych badań można wnioskować, ze promieniowanie |o-
ni/ująee w dawce 10 kGy skutecznie niszczy drobnoustroje obecne w miodzie, nie
wpływając w zasadnie/.y sposób na jego wartość organoleptyczną i fizykochemiczną.
Proces ten może być zatem wykorzystany w praktyce do otrzymywania miodu o
wysokiej czv.sto.sci mikrobiologicznej. Jest (o niezbędne podczas stosowania miodu do
karmienia niemowląt i małych dzieci z niedoborami pokarmowymi, leczenia biegunek
u niemowląt, przy chirurgicznym leczeniu ran oraz w oftalmologii. Poza tym promienio-
wanie jonizujące hamuje rozwój procesu fermentacyjnego w miodzie, na skutek znisz-
czenia drożdży osmofilnych, co w dużym stopniu podwyższa jego jakość i wydłuża
okres
przechowywania.

Tabela 1 Stopień zanieczyszczenia drobnoustrojami próbek miodu przed i po napromie-
niowaniu energią jonizującą

Próbki miodu

Przed napromieniowaniem
IK
2K
IK

Po napromieniowaniu
IS

2S
.iS

Badane drobnoustroje

ogólna liczba
bakterii

1.250
61.000

oOO

40
100

M)

ogólna liczba
grzybów

10
10
80

10
10
10

miano przelrwal-
ników laseczek

< 'Instinliuin

1.000
10.000

1.000

10

10
10
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Tabela 2. Aktywność antybiotyczna (inhibinowa) próbek miodu pr/ed i po napromienio-
waniu energia, jonizująca.

Próbki miodu

-

Przed napiomieniowaniem
IK
2K

Po napromieniowaniu
IS
2S
3S

Aktywność antybiolyczna

rozcieńczenie miodu
hamujące rozwój szczepu

wzorcowego .V. ttwvns
IDA 20<) P

1:4
1:8
:8

:8

wartość mhibinowa
w jednostkach

1

3

Tabela 3. Ocena organoleptyczna próbek miodu pr/ed i po napromieniowaniu energia,
jonizujący

Próbki miodu

Przed napromieniowaniem
IK

2K

3K

Po napromieniowaniu
IS

2S

!S

P<

banva

kremowa

jnsnożólla

żółta

kremowa

jasnożólla

żółta

łiamelry oryan

smak

wielokwiatu

słodki, lekko
mdły

ostry, z
posmakiem
gorzkawym

wielokwiatu

słodki, lekko
mdły'

ostry. 7.
posmakiem
gorzkawym

oleplvczno mio

zapadł

k win Iowy

słaby, zbliżo-
ny do zapa-
chu kwiatów
akacji
silny, zbliżo-
ny do zapa-
chu kwiatów
lipy

kwiatowy1

słaby, zbliżo-
ny do zapa-
chu kwiatów
akacji
silny, zbliżo-
ny do zapa-
chu kwiatów
lipy

konsystencja

skrystalizo-
wany
płynny

płynny,
początki
krystalizacji

skrystalizo-
wany
płynny

płynny,
początki
krystalizacji

' smak nieznacznie zmieniony
: zapach nieznacznie zmieniony
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Tabela 4. Analiza chemiczna próbek miodu przed i po napromieniowaniu energią
jonizującą

Próbki miodu

Przed napromieniowaniem
!K
2K
1K

Po napromieniowaniu
IS
2S
3S

zawartość
wody
<%)

18,3
17,4
18,1

18,3
17,4
18,0

Parametry chemiczne miodu

zawartość
sacharozy

( <>)

0,42
2,56

1,71

0,42
2. W
1,71

kwaso-
wość

(ml IN
NaOll/
100 ml)

1,4
U
1,4

1,4
1,2
1.4

liczba
diastazo-

Wil

0)

13/)
10/)
13,0

13/)
10,9
13/)

zawartość
5-iiMr

(ni«/
100 g)

1,15
1,15

0,9(>

1J5
0.86
0,86
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STANDARDOWE I SPECJALNE GAZOWE DETEKTORY
PROMIENIOWANIA JONIZUJĄCEGO OPRACOWANE
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Bogusław Bednarek, Kazimierz Jeleń, Tadeusz Kowalski, Kazimierz Ostrowski,
Elżbieta Rulikowska-Zarębska

Wydział Fizyki i Techniki Jądrowej AGH
AL Mickiewicza 30, 30-059 Kraków D 1 ftnnA----™

PL0000446

The gas radiation detectors designed and produced at the Faculty of Physics and
Nuclear Techniques of the University of Mining and Metallurgy are presented. The new
generation of detectors of the specialized design is also described. The construction and
operating parameters of the elaborated detectors as well as some possible application in
biology, medicine, dosimetry, high energy physics and X-ray radiography are reported.

Wprowadzenie

Rozwój radioizotopowych metod analitycznych, badań w medycynie i biologii, w
fizyce jądrowej i fizyce cząstek elementarnych wysokich energii jak również badań
przestrzeni kosmicznej sprawia, iż gazowe detektory promieniowania jonizującego
znajdują wciąż zastosowania w wielu dziedzinach i są nieodłączną częścią aparatury
kontrolno-pomiarowej.

Zwiększające się wymagania dotyczące parametrów tych detektorów przy
równoczesnym gwałtownym rozwoju elektroniki oraz pojawiające się nowe możliwości
zbierania i przetwarzania danych spowodowały, iż konieczne są systematyczne prace
badawcze i konstrukcyjne nad doskonaleniem detektorów gazowych. Prace takie
prowadzone są w Pracowni Detektorów AGH już od kilkudziesięciu lat a
zapoczątkowane zostały w latach czterdziestych badaniem promieniowania
kosmicznego przy pomocy liczników Geigera-Muellera własnej konstrukcji. Efektem
wieloletniej działalności Pracowni jest opracowanie kilkudziesięciu modeli detektorów
gazowych dostosowanych do różnych potrzeb detekcji promieniowania.

Opracowane i wykonywane w AGH detektory gazowe podzielić można ze względu
na konstrukcję i możliwości ich zastosowań na kilka kategorii:

- Liczniki Geigera-Muellera przeznaczone do detekcji promieniowania a, J3, X i y w
próbkach różnych materiałów, w pomiarach dozymetrycznych oraz badaniach skażeń
promieniotwórczych powietrza oraz promieniowania kosmicznego.

- Liczniki proporcjonalne standardowe do detekcji promieniowania X i miękkiego
promieniowania y wykonywane w różnorodnych wersjach w zależności od ich
przeznaczenia i zastosowania m.in. w biologii [1], medycynie, dozymetrii [2],
spektrometrach rentgenowskich (zamiast liczników Geigera-Muellera), a przede
wszystkim w analizach przemysłowych [3].

-Liczniki proporcjonalne specjalne, do których należą m.in. liczniki miękkiego
promieniowania 0. Wykonywane one są w wersji zamykanej przystosowanej do
napełniania gazem, którego aktywność chcemy mierzyć i przeznaczone są np. do
pomiarów niskich aktywności 1 4C do celów datowania [4] oraz jako liczniki
przepływowe. Te ostatnie mogą być wykonywane np. jako liczniki elektronów

Praca częściowo finansowana ze środków KBN w ramach działalności statutowej AGH.
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konwersji do pomiarów moessbauerowskich. Do tej grupy zaliczyć można także
przepływowe liczniki znajdujące zastosowanie w eksperymentach z cząstkami
elementarnymi wysokich energii [5].
- Liczniki pozycjoczułe oparte na idei budowy wielodrutowych komór proporcjonal-

nych, a wykonywane w technologii współczesnej mikroelektroniki. Do tej kategorii
należą mikropaskowe komory proporcjonalne (MSGC-Micro Strip Gas Chamber)
[6,7,8] oraz komory z małym odstępem elektrod (MGC-Micro Gap Chamber);
Podejmowane są prace nad wykonywaniem gazowych powielaczy elektronowych
(GEM-Gas Electron Multiplier).

Prace badawcze prowadzone w Pracowni Detektorów AGH związane z rozwojem
detektorów gazowych obejmują następujące zagadnienia: wybór optymalnych
mieszanin gazowych dla detektorów o określonym przeznaczeniu [9,10], efekt starzenia
detektorów [11,12], stabilność wzmocnienia gazowego i stabilność pracy, efekt
częstościowy [13,14] i temperaturowy. Prace konstrukcyjne koncentrują się na
doskonaleniu parametrów detektorów, a w ostatnich latach także na budowie
detektorów specjalnych [15,16] i pozycjoczułych [17,18,19].

Poniżej przedstawiono przegląd detektorów gazowych opracowanych i
wykonywanych w AGH podając schemat konstrukcji, podstawowe dane techniczne
oraz przykłady możliwości zastosowań.

Liczniki Geigera-Muellera okienko

a)Typy:BATl,BAT2
! BNC

Dane techniczne:
-okienko mikowe czołowe l-s-1,5 mg/cm2, średnica 25 m ą
-napełnienie: Ar+izo-C5Hi2,
-napięcie progowe: 900 -̂1150 V,
-tło: max 25 imp/min,
-temperatura pracy:-20°C^-70°C
-trwałość: 109 impulsów
Przeznaczenie: Detekcja promieniowania P i a.
Zastosowania:Biologia, medycyna, metalurgia, dozymetria.

b) Typy:XAT, XKrT
okienkp i

j I BNC
Dane techniczne: j ^ — — — — — —
- okienko mikowe o średnicy 25 lub 18 mm,
- napełnienie: Ar + izo-CsH^, Kr +. izo-CsHn,
- napięcie progowe: 1000̂ -1300 V,
- wymiary zewnętrzne: <J)=36mm, długość=190 mm; (j)=24 mm, długość=134 m ą
- tło: 60 imp/min,
- temperatura pracy: od -20°C do 70°C,
- trwałość: 109 impulsów,
Przeznaczenie: Detekcja promieniowania X i y w zakresie od 5 keV do 30keV.
Zastosowania: Dyfraktometry rentgenowskie.
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c) Typ:GAM

Dane techniczne:
- liczniki metalowe, bezokienkowe,

DBNC

- napięcie progowe: ok.1000 - 1200 V,
- wymiary zewnętrzne: <j>=55mm, długość=890 mm (kosmiczne)

lub średnica i długość do uzgodnienia ( y ).
-tło: ok. 900 imp/min
Przeznaczenie: Detekcja promieniowania kosmicznego i y

Standardowe liczniki proporcjonalne

\ T nvA ±r» T ^ ->a okienko Be lub mikaa) Typy:PXAr*Be76x38 —
PXAr*Be32xl6

*wersje o napełnieniu
Ne, Ar, Kr, Xe

Dane techniczne:
- wymiary zewnętrzne:

76x38x215 mm2

lub 32x16x125 mm2

- okienko:
c

wykładzina Al

— E= 3

)

Z3
BNC

Be, <t>=50mm lub 36mm, grubość 0,3 mm,
mika (j>=36mm, grubość 1,5 mg/cm2,
lub inne,

_ napełnienia: Ne+izo-CsHn, Ar+ izo-CsHn, Kr+ izo-C5Hi2, Xe+Kr+H2,
- napięcie pracy: od 1000 V (Ne) do 1900 V (Xe),
- zakres energii: 1,3 keW80 keV,
- energetyczna zdolność rozdzielcza dla 6 keV < 17 %, dla 17 keV < 12 %,
- temperatura pracy: od -30°C do 90°C,
- trwałość: > 10H impulsów.
Liczniki tego typu mogą być wykonane również w wersjach:

- podwójnej (z dwoma anodami)

- przelotowej z dwoma oknami berylowymi
w przeciwległych ściankach

- wielookienkowej

Przeznaczenie: Detekcja promieniowania X i miękkiego promieniowania y
Zastosowania:
- Badania i analizy w oparciu o efekt Moessbauera.
- Dyfraktometry rentgenowskie.
- Oznaczanie Ca, Fe, Zn, Pb w rudach i pulpach flotacyjnych oraz popiołu i siarki

w węglu metodą fluorescencji rentgenowskiej [3].
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- Oznaczanie popiołu i siarki pirytowej w węglu kamiennym i brunatnym z
wykorzystaniem efektu Moessbauera [3].

- Badanie stanu przedawaryjnego wielkich silników
- Badania „in vivo" procesu asymilacji np. roślin zbożowych[l].
- Badanie promieniowania X ze Słońca.

b) Typy:PXTKr*
* wersje o napełnieniu
Ar, Kr, Xe

pizestrzeń czynna

okienko Be'
Dane techniczne
-licznik cylindryczny z berylowym okienkiem czołowym (grubość 0,3mm),
-wymiary, napełnienie i ciśnienie optymalizowane do energii promieniowania,
Przeznaczenie:Detekcja promieniowania X i y o energiach od 5 do 60 keV.
Zastosowania: Badania oraz analizy z wykorzystaniem spektrometrii Moessbauera

z użyciem 57Co-14,41 keV, 15IGd-21,6 keV, n9Sn-m-23,8 keV.

Specjalne liczniki proporcjonalne

a) Liczniki do pomiaru niskich aktywności w wersji do napełniania [4,15,16].

Typ:M15 '
HV

Dane techniczne:
- wymiary zewnętrzne: (|)=20mm, długość 74 mm,
- objętość czynna 15 cm3,
- materiały konstrukcyjne: katoda - miedź elektrolityczna,

izolatory - suprasil (syntetyczny kwarc)
anoda - stal nierdzewna «j>=25 urn.,

- tło 0,02 imp/min (w osłonie biernej 10 cm Pb i osłonie czynnej NaJ(Tl)
o grubości 30 mm),

- ciśnienie CO2: do 3 atm.
Przeznaczenie: Pomiar niskich aktywności l C próbek o małej zawartości węgla.

Typ: S130 4X1
HV

Dane techniczne:
- wymiary zewnętrzne: i))=40mm, długość 125mm,
- objętość czynna 130 cm?,
- materiały konstrukcyjne: katoda - miedź elektrolityczna,

izolatory: suprasil(syntetyczny kwarc), anoda: stal nierdzewna 25 (im.,
- tło 0,25 imp/min (w osłonie 10 cm Pb i osłonie NaJ(Tl) o grubości 30 mm),
- ciśnienie CO2: do 4 atm,
- możliwa wersja z bocznym okienkiem Be do cechowania izotopem 55Fe,
- możliwe wersje o innych wymiarach.
Przeznaczenie: Pomiary niskich aktywności I 4C.
Zastosowanie: Datowanie radiowęglem.
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b) Miniaturowe cylindryczne liczniki proporcjonalne (<j>=8mm).
Przeznaczenie: Mikrodozymetria-symulacja oddziaływania promieniowania z
pojedynczą komórką organizmów żywych.

c) Licznik elektronów konwersji

Typ:PBK

Dane techniczne:
- średnica okienka Be: <j>=??mm, grubość 0,3 m ą

(Be wysokiej czystości),
- grubość objętości czynnej zmienna:

od 5 mm do 12 mm,
- licznik przepływowy, rozbieralny,
- mieszanina gazowa: He+10%CELł.

_n
BNC

próbka " '

ni

9

[\

Przeznaczenie: Detekcja elektronów konwersji np. w pomiarach moessbauerowskich.

d) Liczniki przepływowe [5]
okieąko

Dane techniczne:
- licznik o przekroju kwadratowym: —I

20x20 mm2, długość 160 mm "~|
- boczne okienko o średnicy: od 4 do 16 mm,
- materiał okienka do wyboru:

Be, AL mylar, kapton, mika,
- dołączony wzmacniacz,
- możliwa praca z różnymi mieszaninami gazowymi.
Liczniki przepływowe mogą być wykonywane w różnych wersjach.
Przeznaczenie: Detekcja promieniowania cc,(3, miękkiego y i X, kontrola składu gazu
w systemach gazowych.

Detektory pozycjoczułe

a) Mikropaskowe komory proporcjonalne-MSGC [6,8,10,13,14,17,18].

II •' elektroda dryfowa

„_----r.~paski anodowe i katodowe

"""•••• podłoże

Dane techniczne:
- podłoże ze szkła S8900 lub D263,
- parametry struktury mikropaskowej do uzgodnienia,
- mieszaniny gazowe: Ar+DME (dwumetyloeter), Ar+dwutlenek węgla i inne,
- wzmocnienie gazowe ok. 103,
- częstość zliczeń do 106 imp/cm2s,
- struktura mikropaskowa jest umocowana na płytce drukowanej umożliwiającej

połączenie z wtykiem wiełokontaktowym i zamknięta w obudowie,
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- przestrzenna zdolność rozdzielcza ok. kilkudziesięciu jim
Przeznaczenie: Identyfikacja miejsca jonizacji, pomiar toru cząstek.
Zastosowanie: Eksperymenty fizyki wysokich energii, biologia, medycyna,

Badania strukturalne z zastosowaniem promieniowania X i
synchrotronowego i inne.

b) Komory z małym odstępem elektrod-MGC
— — • — — — — — — — — elektroda dryfowa

Dane techniczne:
-anody: drut wolframowy, • « • • • • druty anodowe
-pozłacany, <|>=50 [im., k a t o d a

-odległość między drutami anodowymi: 1 m ą
-odstęp między anodami i katodą: 0,34 (im,
-odległość elektrody dryfowej od anod: kilka m ą
-wzmocnienie gazowe do 104,
-mieszaniny gazowe: Ar+dwumetyloeter, Ar+dwutlenek węgla i inne.

Przeznaczenie i zastosowanie:jak dla MSGC.

Jak widać z powyższego przeglądu w Pracowni Detektorów Wydz. Fizyki i
Techniki Jądrowej AGH w wyniku prowadzonych w szerokim zakresie prac
badawczych i kostrukcyjnych opracowano kilkadziesiąt typów detektorów gazowych
nie ustępujących parametrami detektorom produkowanym przez wyspecjalizowane
firmy na świecie. Pracownia jest przygotowana do opracowania i wykonania nowych
nietypowych detektorów przeznaczonych do specjalnych zastosowań i zagadnień
pomiarowych.
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OZNACZANIE POTASU W ZABYTKOWYCH SZKŁACH METODAMI
RADIOMETRYCZNYMI

Jerzy J. Kunicki-Goldfinger * Joachim Kierzek **, Bożena Sartowska **

\ * Instytut Zabytkoznawstwa i Konserwatorstwa, Uniwersytet M. Kopernika,
| 87-100 Toruń, ul. Sienkiewicza 30/32
\ ̂  ** Instytut Chemii i Techniki Jądrowej, 03-195 Warszawa, ul. Dorodna 16

is
io
io
i 3 Non-destructive methods are very important in investigations of antique objects.
i °- The main purpose of that work was to compare two radiometrie methods which
j were used for determination of potassium in glasses. In the radiometrie methods the
\ natural radioactivity of potassium isotope 40K was used.

Samples of glasses were examined by autoradiography and gamma spectrometry.
The precissions of mentioned methods, possibilities, limitation and restriction using them
in investigations of antique glasses were determined.

1. WSTĘP

Przy prowadzeniu badań różnorodnych obiektów zabytkowych stajemy przed
problemem stosowania niszczących lub nieniszczących technik badawczych. Oczywiście
techniki nieniszczące są tu bardzo ważne i jeśli tylko to możliwe, to właśnie one powinny
być stosowane.
Tak jest w przypadku zabytkowych szkieł, gdzie pobranie próbek często jest wykluczone
lub wręcz niemożliwe.
Podjęto badania, których celem było porównanie dwóch radiometrycznych metod
oznaczania potasu w zabytkowych szkłach. Zastosowane metody są nieniszczącymi
metodami badawczymi.
Praca została wykonana w dwóch etapach. Etap pierwszy polegał na zbadaniu szkieł
modelowych. Natomiast w etapie drugim poddano badaniom zabytkowe szkła z XVIII
wieku.

2. MATERIAŁY DOSTARCZONE DO BADAŃ

Szkła modelowe
Badania przeprowadzono na specjalnie przygotowanych płytkach wykonanych ze szkła
typu SiO2-CaO-K2O(Na2O) o zawartości K2O w granicach l-20%wag. W jednakowej
matrycy tlenek potasu zastępowany był odpowiednią ilością tlenku sodu. Zawartość
potasu w tych płytkach została oznaczona metodą atomowej spektroskopii absorpcyjnej
(ASA). Analizy zostały wykonane w Państwowym Instytucie Geologicznym w
Warszawie. Wyniki tych analiz posłużyły do wykreślenia krzywych kalibracyjnych w
porównywanych metodach.

Obiekty zabytkowe
Badaniom poddano ogółem 3 zabytkowe obiekty szklane - rys.l.
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Rys. 1. Obiekty zabytkowe poddane badaniom

a) b) c)

a) noga kielicha - Lubaczów(?), około 1730r. Szkło bezbarwne. Objawy korozji
niewidoczne gołym okiem. Własność: Muzeum narodowe w Warszawie [nr inw.
SZS mag.486]

b) stopka kieliszka - XVIII w. Szkło zielonkawe, przeświecające. Silnie skorodowane.
Własność: Zamek Królewski w Warszawie [nr inw. ZK/95/23/98].

c) fragment butli (szyjka i wylew) — 1 poł. XVIII w. Szkło zielonkawe, przeświecające.
Silnie skorodowane. Własność: Zamek Królewski w Warszawie [nr inw.
ZK/95/6/98].

3. METODYKI BADAWCZE

W przeprowadzonych badaniach wykorzystano dwie radiometryczne metody oznaczania
potasu w szkłach. W metodach tych wykorzystywana jest naturalna radioaktywność
izotopu 40K. Procentowy udział poszczególnych izotopów potasu jest następujący: 39K -
93,08%, 4 0 K - 0.0119%, 4 ) K - 6,91%.
Jedynie izotop 40K jest radioaktywny (rys.2). Jego okres połowicznego rozpadu wynosi
1.28xlO9 lat. W ok.89,3% rozpada się emitując cząstki p o energii maksymalnej 1314
keV. Ok. 10,5% całego rozpadu stanowi promieniowanie gamma o energii 1460,8 keV.
Omawianemu zjawisku towarzyszy emisja charakterystycznego dla argonu
promieniowania rentgenowskiego, związana z wychwytem K.

rys.2. przemiana 40K

Autoradiografia
Detekcja cząstek (3 wykorzystywana jest między innymi w przemyśle szklarskim [1].
Znane są wyniki badań szkieł witrażowych w Yorku uzyskane między innymi za pomocą
autoradiografii [2].
W autoradiografii jako detektory promieniowania, wykorzystuje się specjalne emulsje. W
emulsji stykającej się bezpośrednio z badaną powierzchnią powstaje obraz utajony -
zostaje zarejestrowane emitowane promieniowanie. Odpowiednia obróbka
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fotochemiczna ujawnia obraz rzeczywisty. Zaczernienie emulsji jest proporcjonalne do
natężenia rejestrowanego promieniowania. A to z kolei jest związane z ilością badanego
pierwiastka [3].
Badania autoradiograficzne szkieł przeprowadzono metodą dociskową. Poważnym
problemem tej metody jest konieczność zapewnienia dobrego styku między kliszą, a
obiektem badanym. Nie jest to łatwe biorąc pod uwagę nieregularne kształty obiektów
zabytkowych. Wykonano specjalne matryce z kauczuku silikonowego umożliwiające
zrealizowanie wymaganego docisku. Kształt użytych klisz został dopasowany do kształtu
i wielkości badanego obiektu. Czas ekspozycji wynosił 150 dni. Wykorzystano klisze
rentgenowskie D7 (Agfa-Gevaert), a do ich obróbki fotochemicznej - odpowiednie
odczynniki tej firmy.
Do analizy stopnia zaczernienia emulsji wykorzystano mikrodensytometr optyczny Mark
III Cs firmy Joyce & Loebl, ze wzorcowym klinem B770.
Na podstawie otrzymanych wykresów fotometrycznych określono gęstości optyczne D
poszczególnych autoradiogramów.

Spektrometria gamma
Oznaczanie zawartości potasu metodą spektrometrii gamma znalazło zastosowanie w
wielu dziedzinach między innymi w geologii [4] i ochronie środowiska [5] i [6].
Powszechnie stosowana procedura wymaga pobrania i sproszkowania dużej próbki.
Dlatego też do oznaczania koncentracji potasu w zabytkowych szkłach, metoda ta nie
była do tej pory wykorzystywana. Do pomiarów i rejestracji promieniowania gamma o
energii 1460,8keV wykorzystano układ spektrometryczny z detektorem HPGe o
wydajności względnej 92,4% i zdolności rozdzielczej 1,91 keV dla linii 1,33 MeV. Czas
pojedynczych pomiarów zawarty był w granicach 10 000 - 120 000 s. Względna
procentowa wydajność wyników wynosiła 6%. Pomiary przeprowadzono w domku
osłonowym wykonanym z ołowiu wyłożonym od środka warstwami kadmu i miedzi.
Poziom tła dla piku potasu (w przeliczeniu na 80 000) wynosił 1730 zliczeń. Do
kalibracji zastosowano siarczan potasu. Aby zapewnić nieniszczący charakter pomiarów
dla każdego obiektu wykonano specjalną formę. Pełna analiza składała się z kolejnych
pomiarów tła (pusta forma), obiektu szklanego w formie oraz formy wypełnionej
siarczanem potasu. Dokładna procedura badawcza podana jest w pracy [7].

4. WYNIKI BADAŃ SZKIEŁ MODELOWYCH

Autoradiografia
Otrzymany dla każdego autoradiogramu (próbki szkła) zestaw linii fotometrycznych
pozwolił na analizę jednorodności gęstości optycznej klisz. Nie ujawniono
charakterystycznych zaczernień klisz takich jak plamy, pasma czy smugi. Wartości
gęstości optycznych poszczególnych autoradiogramów były stałe. Zaczernienia klisz były
równomierne. Średnia gęstość optyczna kliszy nienaświetlonej, uznanej za tło wnosiła
Dt=l,045 i była niższa od gęstości optycznej autoradiogramów poszczególnych szkieł.
To upoważniało do wyliczenia wartości netto (Dn), która była bezpośrednio powiązana z
zawartością potasu w szkłach.

D„ = Dc-D t (I)
gdzie:
Dt - średnia gęstość optyczna kliszy nienaświetlonej (tła)
Dc - średnia gęstość optyczna autoradiogramu próbki.
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Zależność Dn w funkcji zawartości K2O w szkle przedstawia na rys.3 krzywa
kalibracyjna wyznaczona metodą najmniejszych kwadratów. Jej charakter wskazuje, że w
zakresie kilkuprocentowych zawartości K2O, metoda autoradiograficzna charakteryzuje
się niewielką czułością, ale ze wzrostem koncentracji potasu czułość ta wzrasta.

rys.3.Gęstość optyczna Dn

autoradiogramów w
funkcji zawartości potasu

Spektrometria gamma
Dla każdej próbki wyliczono znormalizowaną - na jednostkę masy i czasu 80 000s -
liczbę zliczeń Z w piku o energii 1460,8 keV:

Z = (Zc-Z,)/m (2)
gdzie:
Zc - liczba zliczeń z przeliczeniu na 80 000s
Zt - liczba zliczeń dla tła w przeliczeniu na 80 000s
m - masa obiektu w gramach
Wykres funkcji Z = f(K20,%) wyznaczony metodą najmniejszych kwadratów, jest
zbliżony do wykresu funkcji liniowej - rys. 4. Czułość metody jest stała dla całego
badanego zakresu zawartości potasu. Przy niskich zawartościach potasu jej czułość jest o
wiele większa od czułości autoradiografii.

16 18 20

K,0 %(wag.)

rys.4. Liczba zliczeń
promieniowania
gamma w funkcji
zawartości potasu
dla znormalizowanego
czasu pomiaru 80 000 s

5. WYNIKI BADAŃ OBIEKTÓW ZABYTKOWYCH

Autoradiografia
Stosując opracowaną wcześniej metodę, dla każdego obiektu uzyskano odpowiednie
autoradiogramy. Zostały one poddane fotometrowaniu, a następnie określono wartości
ich gęstości optycznej. Uzyskane wyniki powiązano z zawartością potasu w badanych
szkłach, posługując się opracowaną wcześniej wzorcową krzywą Dn = f(K20, %).
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a) noga kielicha
W przypadku tego obiektu dopasowano wielkość i kształt klisz autoradiograficznych do
płaskich nacięć na nodze kielicha. Docisk zrealizowano przy pomocy kauczukowej
matrycy. Uzyskano autoradiogramy o wyraźnie niejednorodnym zaczernieniu (rys.5). Po
analizie autoradiogramów i ich krzywych fotometrycznych stwierdzono;
- poziom zaczernienia autoradiogramów w jednorodnych, jasnych obszarach (A)

pozwala oszacować zawartość potasu na ok.l3%K2O.
- na autoradiogramach wyraźnie widoczne są ciemniejsze obszary. Ujawniły się w ten

sposób niejednorodności zawartości potasu. Linie fotometryczne pozwoliły na
oszacowanie zakresu tych niejednorodności. I tak dla prezentowanego
autoradiogramu szary obszar (C) odpowiada ok.l6%K2O, a obszar ciemny (B) -
ok.20%K2O.

rys.5. Linia fotometryczna autoradiogramu fragmentu obiektu zabytkowego - noga
kielicha (skala autoradiogramu 1:1)

b) stopka kieliszka
Autoradio gram to zarys powierzchni styku spodu stopki i kliszy. Poziom zaczernienia
czyli wartość gęstości optycznej pozwala oszacować zawartość K2O w badanym szkle na
ok.4%KaO. Należy tu pamiętać o bardzo skorodowanej powierzchni obiektu. Dlatego
uzyskany tu wynik obarczony jest dużym błędem.

Spektrometria gamma
Badania spektrometryczne przeprowadzono zgodnie z opracowaną wcześniej metodyką.
Wynikiem tych badań są średnie zawartości potasu w zabytkowych szkłach.
a) noga kielicha - zawartość potasu wynosi 14,9%KaO
b) stopka kieliszka - zawartość potasu wynosi 6.3% K2O
c) fragment butli - zawartość potasu wynosi 13,4% K2O

6. WNIOSKI

- Nieniszczące metody radiometryczne mogą być skutecznie stosowane do badania
zabytkowych szkieł.

- Przeprowadzone badania szkieł modelowych i następne porównanie czułości
zastosowanych metod pozwalają stwierdzić, że:

* czułość metody autoradiograficznej jest mała w zakresie kilkuprocentowej
zawartości K2O w szkle, ale dla szkieł wysokopotasowych metoda ta charakteryzuje się
czułością porównywalną z czułością gamma spektrometrii;
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* przy niskiej zawartości potasu czułość spektrometrii gamma jest większa od
czułości autoradiografii;

*czułość metody spektrometrii gamma jest stała dla badanego zakresu zawartości
potasu.

- Metoda autoradiograficzna badania szkieł jest czasochłonna, ale dostarcza jedynych w
swoim rodzaju informacji na temat jednorodności rozkładu potasu w badanym obiekcie.

- Dalsze stosowanie omówionych metod wymaga lepszego rozwiązania problemów
związanych z różnymi i niepowtarzalnymi kształtami szkieł zabytkowych.

- Uzyskane wyniki badań autoradiograficznych nogi kielicha wskazują na duże
niejednorodnosci mas szklanych jakie mogą wystąpić w obrębie pojedynczego obiektu
zabytkowego. Wynik analizy pojedynczej próbki pobranej z takiego obiektu może być
więc zupełnie niereprezentatywny. Omawiany obiekt jest przedmiotem dalszych badań.

Przeprowadzone badania były częściowo finansowane w ramach projektu badawczego
Komitetu Badań Naukowych 1H01E 001 08.

Dziękujemy doc. dr L.Walisiowi oraz prof, dr hab. W. Domosłowskiemu za pomoc w
realizacji badań.
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Streszczenie

Obiekt badawczy to rzeźba tzw. „Madonna Jackowa" (XVw). Cel badania to odpo-
wiedź na pytanie czy „Madonna Jackowa" została wykonana z rodzimego alabastru. W
tym celu analizowano alabaster pochodzący z pięciu różnych kopalń położonych na linii
Kraków - Lwów i porównano zawartość pierwiastków śladowych zawartych w rzeźbie z
próbkami alabastru z kopalń. Jako metodę analizy pierwiastków śladowych zastosowano
instrumentalną neutronową analizę aktywacyjną.

Investigation was carried out on the subject named „Madonna Jackowa" (XVcent).The
investigation object was to answer whether „Madonna Jackowa" was made of a native
alabaster. Alabaster derived from five carious mines situated at the Kraków - Lwów line
and „Madonna Jackowa" were analysed and the trace elements contents were compared.
Instrumental neutron activation method was used for analysis of the trace.

Wstęp

Gotycka alabastrowa figurka „Madonny Jakowej", Fot 1, datowana na schyłek wieku
XIV jest dziełem niezwykłym. Jest to jedno z najwcześniejszych przedstawień Pięknej
Madonny, o wysokiej klasie artystycznej i rzadkim, szeroko rozbudowanym programie
ikonograficznym. Pełna wdzięku i elegancji, bardzo dekoracyjna statuetka, o smukłych
proporcjach, przeznaczona była prawdopodobnie do prywatnej kontemplacji. Jest to
typowe predstawienie dewocyjne o złożonej symbolice i bogatej ikonografii. Stanowi
ciekawe połączenie typu Madonny Apokaliptycznej z motywem Drzewa Życia i płasko-
rzeźbioną sceną walki św. Jerzego ze smokiem, wyobrażoną na postumencie. „Madonna
Jackowa „jest jedynym znanym dziełem tego okresu, realizującym tak obszerny program
ikonograficzny. Od 140lr przechowywana była w lwowskim kościele Bożego Ciała i
otaczana kultem, jako przedstawienie cudowne. Do rozpowszechnienia kultu figurki
przyczyniła się w dużym stopniu legenda wiążęca ją z osobą św. Jacka, dzięki której
statuetka otrzymała swój przydomek. Po II wojnie przewieziona została do Krakowa, do
klasztoru 0 0 . Dominikanów przy kościele Św. Trójcy, gdzie znajduje się do tej pory.
Rzeźba posiada bogatą literaturę naukową, również obcojęzyczną, jest więc znana nie
tylko w Polsce ale i na świecie. Zagadkowe pochodzenie rzeźby budzi duże zaintereso-
wanie badaczy, którzy wskazują na różnorodne ośrodki artystyczne rozsiane po całej
niemal Europie. Najwcześniej porównywano statuetkę z francuskimi rzeźbami z kości
słoniowej z XIV w, a następnie badacze uważali że Madonna Jackowa może pochodzić
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z południowo-wschodnich lub środkowych Niemiec, z Pragi, Austrii, Angli, Północnej
Europy a nawet wysunięto tezę, że mogła powstać w Krakowie z fundacji Św. Jadwigi -
królowej. Najbliższa jej analogia to alabastrowa rzeźba z Żagania śląskiego, zaliczana do
rzeźb małopolskich powstałych pod wpływem czesko-śląskim [1], Opinie poszczegól-
nych badaczy są do tego stopnia odmienne, że pochodzenie rzeźby stanowi nadal kwe-
stię odwartą i ustalenie złoża z kórego pochodzi kamień alabastrowy może być bardzo
pomocne w dalszych badaniach styloznawczych.

Celem tych badań jest odpowiedź na pytanie czy wzór rozkładu pierwiastków ślado-
wych w alabastrze, z którego wykonano rzeźbę jest podobny lub zbliżony do rozkładu
pierwiastków śladowych zidentyfikowanych w złożach krajowych czy też pochodzenie
materiału jest różne, oraz czy wykryte różnice materiałowe pozwolą historykom sztuki
na precyzyjniejsze wyciągnięcie wniosków w zakresie atrybucji, datowania, techniki
i stylu artysty, który wykonał tę rzeźbę.

Alabaster jest upakowaną krypto-krystaliczną postacią gipsu powstałą przez wytrą-
cenie w wewnętrznych morzach, w ostatnim okresie ery paleozoicznej - permie i pierw-
szym okresie mezozoiku - triasie. W/g [2] alabaster jest czystą substancją z bardzo niskim
stężeniem pierwiastków śladowych.

Alabaster szczególnie w średniowieczu był używany jako materiał rzeźbiarski. Głóne
ośrodki wytwarzania rzeźb alabastrowych to: Normandia, Westwalia, Północne Nider-
landy i Anglia. Alabaster jako materiał rzeźbiarski ma wspaniałe własności: łatwy do
kształtowania pozwala uzyskiwać finezyjne detale, nieznacznie półprzeźroczysty, łatwy
do pozłoceń i barwienia [3]. Wadą alabastru jest jego kruchość i wrażliwość na czynniki
atmosferyczne.

Do badań pobrano 6 próbek z rzeźby „Madonna Jackowa", jedną z tzw. Epitafium
Fillippiego z Żółkwi oraz próbki alabastru z czterech różnych złóż krajowych znajdują-
cych się na linii Kraków - Lwów. Charakterystyka tych próbek jest podana w Tabeli 1.

Tabela 1. Opis badanych próbek.

Materiał badawczy

Złoże alabastru - Żórawno
Złoże alabastru - Kraków Łagiewniki
Złoże alabastru - Łopuszka Wielka
Złoże alabastru - Kraków Ruczaj
Próbka z Epitafium Fillippiego, Lwów
Próbka pobrana z głowy Madonny
Próbka uśredniona , pobrana z różnych partii rzeźby
Próbka z taszli postumentu
.Próbka z j n n e j części.Biowy Madonny
Próbka z wnętrrza rzeźby
Próbka z jabłka

Oznaczenie próbki i

1 i
2 i
3 i
4 1
5 1
6 1
7 1
8 i
9 !

To 1
11 i

Analizę próbek przeprowadzono stosując metodę INAA z wykorzystaniem wzorców
analizowanych pierwiastków. Bardzo korzystny dla wykonania tych analiz jest fakt, że
pierwiastki będące głównymi składnikami alabastru, (CaSO4) mają przekrój czynny na
reakcję typu (n,y) bardzo mały i prawdopodobieństwo jej zajścia jest niewielkie.

W wyniku napromieniania alabastru neutronami termicznymi główny składnik pod-
lega następującej reakcji jądrowej: 46Ca(n,y)47Ca-> 47Sc. Radioizotop 47Ca o półokresie
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rozpadu 4,53 dnia emituje promieniowanie gamma o energiach 1290keV i 810 keV ,
natomiast 47Sc o półokresie rozpadu 3,4 dnia emituje promieniowanie gamma o energii
160 keV. Przekrój czynny na tę reakcję wynosi 0.250 barna, a abundancja izotopu 4 Ca
wynosi 0,0033%.

1. Przygotowanie próbek i wzorców.

Dostarczone próbki pochodzące ze złóż o masie 200g zostały zmielone w młynku
agatowym, a następnie do analizy z tak przygotowanego materiału pobrano próbki o
masie rzędu 50 mg. Wszystkie próbki po zważeniu zostały zatopione w ampułkach
kwarcowych i pakowano je w pakiety razem z wzorcami 40 oznaczanych pierwiastków.
W każdej serii próbek umieszczano również wzorce Sc i Au spełniające rolę monitora
strumienia neutronów termicznych.

2. Napromienianie i pomiar radioaktywności próbek

Napromienianie próbek prowadzono w reaktorze MARIA w Świerku w kanale o stru-
mieniu neutronów termicznych 8*1013n/cm2s. Próbki napromieniano przez 24 godziny i
schładzano przez 12 godzin. Pomiary radioaktywności napromienionych próbek wyko-
nano przy użyciu detektora germanowego klasy HP firmy ORTEC, który współpracuje z
układem spektrometrycznym firmy CANBERRA - System S100 sterowanym przez
komputer IBM. Analizę widm aparaturowych promieniowania gamma emitowanego
przez próbki wykonano za pomocą programu micro-SAMPO.

3. Omówienie wyników

W badanych próbkach zidentyfikowano i wstępnie oznaczono 19 pierwiastków. Uzy-
skane wyniki prezentowane są w Tabelach 2 i 3 . Tabela 2 przedstawia względne zawar-
tości wapnia w badanych próbkach.

Tabela 2. Względna zawartość wapnia w badanych alabastrach

Badany materiał

Złoże alabastru - Żórawno
Złoże alabastru - Kraków Łagiewniki
Złoże alabastru - Łopuszka Wielka
Złoże alabastru - Kraków Ruczaj Zaborze
Próbka z Epitafium Fillippiego, Lwów
Próbka pobrana z głowy Madonny
Próbka pobrana z różnych partii rzeźby
Próbka z taszli postumentu
Próbka z innej części głowy Madonny
Próbka z wnętrrza rzeźby
Próbka z jabłka

Względna zawartość wapnia w alabastrze
imp/min/g

fotopik o energii
157keV
206577
192361
218777
215912
158448
211781
201118
171547
220809
201412
155124

fotopik o energii
1297keV

15052
13722
15407
15165
11670
14089
13967
12730
17278
15983
12328
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Występują znaczne różnice między zawartością Ca w postumencie rzeźby (próbka numer
8), a pozostałymi jej partiami, z których pobrano próbki. Może to świadczyć albo o
świadomym wyborze artysty ( wybrał na rzeźbę albaster lepszej jakości?), lub też o póź-
niejszych ingerencjach konserwatorskich . Również próbka pobrana z tzw. Epitafium
Fillippiego (Lwów) charakteryzuje się mniejszą zawartością Ca. Próbki pobrane ze złóż
krajowych posiadają zawartości Ca zbliżone do wartości charakterystycznych dla rzeź-
by ( próbki o numerach 3,4,1 ).

W Tabeli 3 zebrano wartości stężenia pierwiastków śladowych występujących w ba-
danych próbkach. We wszystkich analizowanych próbkach alabastru występują pier-
wiastki wymienione w pozycji 1 za wyjątkiem wolframu, który nie występuje w prób-
kach pobranych z „Madonny". Przeprowadzając analizę uzyskanych wyników należy
stwierdzić, że:
1.Alabaster z „Madonny" zawiera o trzy rzędy wielkości złota więcej (próbki numer
6,7,9 ) niż alabaster ze złóż (próbki numer 1-4). Fakt ten może wskazywać, że
„Madonna Jackowa" była kiedyś złocona, lub że alabaster z którego jest wykonana
zawiera duże ilości złota. Aby wyjaśnić ten problem zwróciliśmy się do Konserwatora
z prośbą aby pobrał próbki alabastru z „Madonny", ale z partii środkowych rzeźby.
2. Okazało się, że zawartość złota w alabastrze (próbka 10) jest 2 rzędy wielkości mniej-
sza niż w alabastrze pobranym z wierzchnich warstw rzeźby. Nasuwa się nieodparty
wniosek, że rzeźba była złocona.

Tabela 3. Stężenie pierwiastków śladowych w badanych próbkach alabastru [ppm].

Nr
próbki

Na
K
Sc
Cr
Mn
Fe
Co
Zn
As
Br
Zr
Ag
Sb
Ba
La
Ce
Sm
W
Au

1

60.4
34.1

0.015
10.3
14.1
132

0.113
2.31
1.46
3.88

-
0.069
1.22
3.61
0.15
1.03
0.03
0.16

0.0028

2

33.2
78.9

0.018
8.61
17.1
284

0.162
1.45
1.2

1.92
45.4
0.014
0.83
4.43
0.19
0.61

0.033
0.37

0.0013

3

34.3
66.3

0.016
9.37

17
196

0.14
1.06
1.1

79.6
47

0.016
0.69
4.61
0.15
0.71

0.035
0.42

0.0006

4

35.6
44.4

0.012
8.48
12.7
141

0.156
0.86
0.84
4.59
42.4
0.026
0.74
4.53
0.11
0.47

0.021
0.45

0.0009

5

60.1
50.2

0.011
7.04
10.7
61.3

0.168
2.43
0.84
4.79
84.2

0.031
1.14
3.14
0.085
0.34

0.024
0.3

0.0008

6

156
159

0.034
22

36.6
420

0.442
6.5
1.65
25.8
356
82

2.67
5.92
0.31
1.92

0.074
0.65
4.21

7

389
420

0.056
58

69.9
611
5.04
41.2
14.7
36.1
431
14.5
6.74
16.6
1.42
3.52
0.22

-
1.9

8

78.8
157

0.012
67.5

12
116

6.15
14.2
0.65
8.32
47.1
1.22
1.14
1.97
0.19
1.06

0.043
-

0.252

9

415
391

0.112
61.9
67.2
646
1.53
19.9
6.31
44
549
26.1
7.57
22.9
1.24
1.93
0.18

-
3.82

10

1020
863

0.196
113
130
933
4.27
5.62
9.05
292
28

0.63
3.50
25.0
2.89
2.43
0.17
3.81
0.026

11

687
730

0.190
52.1
48.4
665
4.02
104
5.70
368
66.4
13.07
1.53
265
1.98
39

0.089
1.68

0.514

3. Zawartość złota w alabastrze, z którego został wykonany postument rzeźby (próbka
nr 8) jest o rząd wielkości mniejszy niż w „Madonnie", ale zawiera więcej złota niż ala-
baster ze złóż (próbki numer 1-4 ), co może wskazywać , że postument był również
złocony.
4. Alabaster z rzeźby zawiera więcej srebra niż alabaster ze złóż. Zawartość srebra w
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Rys. I. Analiza skupień 9 próbek alabastrów opisanych 16 cechami.

postumencie jest również niższa niż w „Madonnie", tak jak w przypadku złota. Należy
sądzić, że złocono „Madonnę"złotem zanieczyszczonym srebrem.
5. Na podstawie porównania oznaczonego stężenia takich pierwiastków jak Na ,K, Cr,
Mn, Zr, Sb zawartych w alabastrze, z którego wykonano „Madonnę" i postument wyni-
ka, że postument wykonano z innego rodzaju alabastru niż rzeźbę.
Przedstawione wyniki po wykonaniu wieloparametrowej analizy statystycznej z 9 próbek
dają obraz przedstawiony na rysunku 1.
Wynika z niego, że Madonna Jackowa nie została wykonana z alabastru z polskich ko-
palń znajdujących się między Krakowem a Lwowem (wymienionych w tabeli 1) Przy-
datne byłoby wykonanie w przyszłości oznaczenia w próbkach pochodzących z rzeźby
i złóż stosunków izotopowych tlenu ( 1 8 O / I6O ), które potwierdziłyby jednoznacznie
pochodzenie alabastru.
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Abstract

„DEVELOPMENT OF PARTICLE TRACK MEMBRANES APPLICATION IN
POLAND"
In the work Particle Track Membranes (PTMs), a microfiltration material

manufactured by using heavy ion beams from cyclotrones, are characterized. Results of
radiation resistance measurements for PTMs made of different polymeric films as: PET,
PC, PP are given.

PTMs have been applicated in several fields including biomedicine and biotechnology.
In the first case disposable syringe fiilters and multilayer medical dressings have been
worked out. If pore sizes of PTMs in these products are 0.2 urn they become a barrier
for microorganisms including bacteria.

Application of PTMs in a dynamic filtration device with a rotating cylinder has been
investigated. For pilot testing microfiltration of biotechnological suspensions with yeast
cells has been used. From economical point of view obtained microfiltration rates could
be acceptable.

1. WSTĘP
Ostatnie lata są okresem szybkiego postępu w zakresie wytwarzania i zastosowania

membran filtracyjnych. Procesy i techniki membranowe znajdują coraz szersze
zastosowanie w nowoczesnych biotechnologiach, medycynie, ochronie środowiska,
przemyśle farmaceutycznym, rolno-spożywczym, chemicznym [1,2].

Szczególną rolę w zakresie mikrofiltracji pełni nowa klasa precyzyjnych materiałów
filtracyjnych, którą określa się jako Membrany Trekowe (MT). W literaturze
anglojęzycznej stosuje się w tym przypadku z reguły określenie „Particle Track
Membrane" (PTM). Membrany te otrzymuje się poprzez kilkustopniowy proces
technologiczny rozpoczynając od naświetlenienia cienkiej folii polimerowej
przyspieszoną wiązką ciężkich jonów o odpowiednio dobranej energii a kolejne istotne
etapy to sensybilizacja światłem UV, utajonych śladów ciężkich jonów (treków) oraz ich
trawienie chemiczne. Do wytwarzania wiązki ciężkich jonów stosowane są z reguły
cyklotrony. [3]

Prace w zakresie membran trekowych prowadzone są w kilku ośrodkach europejskich
Najbardziej liczące się spośród nich to: Laboratorium Reakcji Jądrowych im. Florowa,
Zjednoczonego Instytutu Badań Jądrowych (ZIBJ) w Dubnej (Rosja), Cyclopore -
Whatman w Louvain-la-Neuve (Belgia), GANIŁ w Caen (Francja), GSI w Darmstadt
(Niemcy).
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Do badań z zakresu MT, Instytut Chemii i Techniki Jądrowej w Warszawie włączył
się w drugiej połowie lat 80 - tych, koncentrując się głównie na zastosowaniach
membran trekowych [4-6].

2. MEMBRANY TREKOWE
2.1. CHARAKTERYZACJA MEMBRAN TREKOWYCH
MT wytwarzane są głównie z folii polietylenotereftalowych (PET) zazwyczaj o

grubościach w zakresie 8-15 um. Stosowana jest również w tym celu folia
poliwęglanowa (PC) jak również prowadzone są na skalę laboratoryjną próby z
zastosowaniem folii polipropylenowej (PP) [7] oraz polietylenonaftalenowej (PEN) [8].

Membrany trekowe wytwarzane z folii PET charakteryzują się następującymi
cechami:
• precyzyjnie określoną średnicą cylindrycznych mikroporów w zakresie od 0,1 um do

3,0 um (gęstość powierzchniowa odpowiednio od 109 do 106 porów/cm2);
• gładkością powierzchni membrany;
• wysoką odpornością oraz stabilnością chemiczna i termiczną;
• dużą wytrzymałością mechaniczną;
• brakiem aktywności biologicznej i wydzieleń do filtratu.

W ramach prowadzonych prac wytworzone zostały MT z krajowej folii PET (o
grubości 12 (im), o handlowej nazwie ESTROFOL-ET, produkowanej w Zakładach
„Nitron-Erg". Naświetlanie tej folii wiązką ciężkich jonów, obróbkę fotochemiczną oraz
badania na mikroskopie elektronowym przeprowadzono w Laboratorium Reakcji
Jądrowych ZD3J w Dubnej, gdzie wytwarzanie MT z folii PET prowadzone jest od
szeregu lat na skalę przemysłową [6].

Do wyznaczania podstawowych parametrów MT i oceny ich jakości stosowana jest
skaningowa mikroskopia elektronowa. Przykładowe zdjęcia z mikroskopu
elektronowego JEOL JSM - 840 przedstawione są na rys. 1 (a i b).

Do wyznaczania charakterystyk MT stosuje się też tzw. metodę pęcherzykową. W
IChiTJ stosowany jest zinstrumentalizowany wariant tej metody zrealizowany w
porozymetrze Coulter® Porometer II, ufundowanym przez Fundację na Rzecz Nauki
Polskiej w ramach programu SUBIN. Przykładowe przebiegi z tego przyrządu
przedstawione są na rys. 2, gdzie widoczne są ostre piki rozkładów wielkości porów i ich
gęstości powierzchniowej.

3. ODPORNOŚĆ RADIACYJNA MEMBRAN TREKOWYCH
W dostępnej literaturze brak było danych n/t odporności radiacyjnej MT. Zagadnienia

te są interesujące z poznawczego punktu widzenia, jak również ze względu na możliwe
biomedyczne zastosowania MT, gdzie sterylizacja radiacyjna znajduje coraz szersze
zastosowanie. Z innych potencjalnych zastosowań bierze się pod uwagę układy
filtracyjne w polu silnego promieniowania.

Badane były próbki folii PET (ESTROFOL-ET) o grubości 12 um oraz
wytworzonych z nich membran trekowych o średnicach porów: 0,2; 1,5 oraz 2,8 um.
Dla porównania badano również próbki folii i membran wykonanych z PC i PP. [9]

Zależności wytrzymałościowe na zerwanie od pochłoniętej dawki w przypadku folii
PET i wykonanych z niej MT pokazane są na rys. 3. Widoczny jest liniowy spadek
wytrzymałości aż do bardzo dużych wartości dawek pochłoniętych (3000 kGy).

Rys. 4 pokazuje zależność ciśnienia pękania od wielkości pochłoniętej dawki w
przypadku folii i MT o średnicy porów 0,2 um, wykonanych z PET, PC i PP. Najbardziej
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a) b)

Rys. I. Przykładowe zdjęcia membran trekowych ze skaningowego mikroskopu
elektronowego:
a) powierzchnia (średnica porów 3 \xm), b) przełom (średnica porów 1 um)
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Rys. 2. Przykładowe charakterystyki membrany trekowej uzyskane z przyrządu Coulter
® Porometer II: MFP - wartość średnia wielkości porów: 0,307 um;
a) różniczkowy rozkład strumienia,
b) różniczkowy rozkład gęstości powierzchniowej porów
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Rys. 4. Zależność ciśnienia pękania od
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odporne radiacyjnie okazały się MT wykonane z PET. Membrana wykonana z
poliwęglanu wykazuje dobrą odporność radiacyjną przy dawkach przekraczających o
rząd wielkości dawki sterylizacyjne. W przypadku standardowego PP parametry
wytrzymałościowe folii i MT w sposób wyraźny obniżają się już przy dawce
sterylizacyjnej (ok. 30 kGy).

Prowadzono również obserwacje za pomocą skaningowego mikroskopu
elektronowego naświetlonych próbek MT. Obserwowane były mikropęknięcia oraz
powstawanie struktury ziarnistej.

3. ZASTOSOWANIE MEMBRAN TREKOWYCH
3.1. UWAGI WSTĘPNE
Jak wynika z danych literaturowych MT mogą znaleźć zastosowanie w różnych

dziedzinach takich jak: medycyna, biochemia, mikrobiologia, nowoczesne
biotechnologie, mikroelektronika, przemysł precyzyjny [3-6].

W ramach prowadzonych prac aplikacyjnych skoncentrowano się na biomedycznych i
biotechnologicznych zastosowaniach MT. Stało się to możliwe dzięki uzyskaniu
odpowiedniej analizy z Instytutu Leków w Warszawie [10].

3.2. NASADKI FILTRACYJNE
Przekrój nierozbieralnej nasadki filtracyjnej przedstawiony jest na rys. 5. Wewnątrz

nasadki znajduje się pakiet filtracyjny zawierający krążek MT, zaciśnięty między dwoma
korpusami posiadającymi na wewnętrznych powierzchniach kanaliki rozpływowe.
Zewnętrzny pierścień zapewnia odpowiednią wytrzymałość mechaniczną i szczelność
całego układu.

Seryjne wytwarzanie nasadek zostało uruchomione w Przedsiębiortwie Produkcyjno
Handlowo Usługowym „Q-3" w Łodzi w ramach umowy licencyjnej. W przypadku
nasadek zawierających MT o średnicy porów 0,16 (im stwierdzono jałowość przesączu
przy zastosowaniu do testów kultury bakterii Pseudomonas diminuta.

W ramach dalszych prac zastosowano nasadki filtracyjne z membranami trekowymi
do badań skuteczności filtracji w przypadku roztworów biomedycznych i próbek wody,
stosując metodę fluorescencji rentgenowskiej w geometrii całkowitego odbicia do
wyznaczania składu pierwiastkowego próbek przed i po mikrofiltracji [11].

Okazało się, że na powierzchni membran zatrzymywane są przede wszystkim
substancje występujące w filtrowanej cieczy w postaci mikrozanieczyszczeń lub mające
tendencje do tworzenia aglomeratów, zawierające np. Fe. (Rys. 6)

Nasadki filtracyjne z MT wykorzystywane są w: zakładach fanmaceutycznych,
placówkach ochrony pracy, laboratoriach medycznych, laboratoriach
chromatograficznych.

3.3. OPATRUNKI MEDYCZNE
W ramach współpracy Głównego Instytutu Górnictwa w Katowicach, Szpitala

Górniczego w Siemianowicach Śl. oraz IChiTJ opracowane zostały modelowe wersje
wielowarstwowych opatrunków zawierających MT [12]. W opatrunkach tych MT
została zastosowana jako bariera mikrobiologiczna, umożliwiająca zarazem przepływ
powietrza, pary wody i ewentualne dozowanie leków. Podczas badań klinicznych
stwierdzono, że MT wykonana z PET nie stanowi czynnika alergizującego. Opatrunki te
okazały się przydatne przy niezbyt głębokich oparzeniach, zranieniach
powierzchniowych, ranach pooperacyjnych. Podjęte zostały kroki nad seryjnym
wytwarzaniem tych opatrunków.
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Rys. 5. Przekrój nierozbieralnej nasadki
filtracyjnej:

1 - korpus wlotowy, 2 - pierścień
zaciskowy, 3 - pakiet filtracyjny z
MT, 4 - połączenie typu LUER
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Rys. 6. Wyniki mikrofiltracji próbki wody przez nasadkę filtracyjną:
a) osad pofiltracyjny na powierzchni MT,
b) przebieg z mikrosondy przy mikroskopie elektronowym

1

8

7

Rys. 7. Ogólny schemat dynamicznego
zestawu filtracyjnego:

1- wirujący cylinder z MT, 2 - zawór
do retentatu, 3 - zbiornik z filtrowaną
cieczą, 4 - pompa perystastaityczna,
5 - zawór do filtratu, 6 - manometr,
7 - silnik, 8 - regulator prędkości
obrotowej, 9 - zbiornik pomiarowy
filtratu
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3.4. DYNAMICZNY UKŁAD FILTRACYJNY
Opracowanny został układ filtracyjny z wirującym cylindrem na powierzchni którego

została umieszczona MT. Średnica tego cylindra wynosiła 50 mm zaś maksymalna
częstotliwość wirowania 50 Hz.

Próby w zakresie zastosowania omawianego układu dynamicznego przy filtracji
biotechnologicznej (wodna zawiesina komórek drożdży) zostały przeprowadzone na
Wydziale Inżynierii Chemicznej i Procesowej PW. Ogólny schemat układu do filtracji
dynamicznej przedstawiony jest na rys. 7. Korzystne wyniki uzyskano w przypadku MT
laminowanej włókniną, wykazującej odpowiednią wytrzymałość mechaniczną. [13]

4. WNIOSKI
Membrany trekowe (MT) stanowią zaawansowany technologicznie materiał

filtracyjny, o precyzyjnie określonej średnicy mikroporów i gładkiej powierzchni,
otrzymywany z wykorzystaniem techniki cyklotronowej.

MT wykonane z folii PET lub PC wykazują dobrą odporność radiacyjną, dlatego też
zalecana jest sterylizacja radiacyjna biomedycznych wyrobów zawierających te
membrany.

MT zostały zastosowane w różnych układach mikrofiltracyjnych. Pozytywne
doświadczenia w tym zakresie obejmują: nierozbieralne nasadki filtracyjne na strzykawki,
opatrunki medyczne oraz dynamiczny układ filtracyjny.

Nierozbieralne nasadki filtracyjne na strzykawki wytwarzane są seryjnie na podstawie
umowy licencyjnej. W przypadku zastosowania MT o wielkości porów 0,2 (im, nasadki
skutecznie zatrzymują bakterie. Nasadki zostały zastosowane w laboratoriach:
farmaceutycznych, chromatograficznych, biomedycznych.

W wielowarstwowych opatrunkach medycznych MT również stanowią barierę przed
wnikaniem bakterii, zapewniając zarazem przepływ powietrza i pary wodnej. Podjęte
zostały kroki nad seryjnym wytwarzaniem takich opatrunków.

Wykazana została możliwość wykorzystania laminowannych MT w filtrach
dynamicznych z wirującym cylindrem. Mimo stosunkowo małej porowatości MT w
stosunku do membran tradycyjnych uzyskano nieproporcjonalnie duże, opłacalne
ekonomicznie, wartości szybkości filtracji (100 dm7m2*h).
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Abstract
Kinetics of the a-phase formation promoted by an isothermal annealing at T = 700 °C
was studied in a polycrystalline alloys of Fe53.sCr46_2 and (Fe53.8Cr46.2)0.Jat%Ti by using
57Fe Móssbauer Spectroscopy. It was found that the addition of 0.1at%Ti into an
Fe53_8Cr46,2 alloy drastically accelerates the a-a transformation. The fraction of the
a-phase precipitated follows the Avrami-Johnson-Mehl equation. The best-fits to the
data yielded the time constants, from which the Ti-induced decrease of the activation
energy by ~ 42.5 kJ/mol was estimated.

1. Wstęp

Powstawanie fazy a w stopach metali przejściowych jest istotne zarówno
z naukowego (strukturalne przejście fazowe) jak i technologicznego (zastosowania
przemysłowe) punktu widzenia. Jednym ze stopów, w którym powstaje faza a jest układ
Fe-Cr. Stopy na bazie tego układu mają szerokie zastosowanie (m.in. w energetyce jądrowej)
jako stale odporne na korozję i żaroodporne. Powstawanie w nich fazy a jest zjawiskiem
wysoce szkodliwym, gdyż jej obecność znacznie pogarsza prawie wszystkie własności
użytkowe stali. Dlatego też, ewentualne wyeliminowanie, lub co najmniej znaczne opóźnienie
wydzielania się fazy a byłoby dużym osiągnięciem o istotnym znaczeniu praktycznym.

Podstawowy układ Fe-Cr ma strukturę kubiczną przestrzennie centrowaną (faza a)
w szerokim zakresie temperatur i koncentracji. Strukturalne przejście fazowe do fazy a
pojawia się przy wygrzewaniu układu zawierającego ~ 45-5 0at% Cr w temperaturze,
T, ~ 510<T<830<C [1]. Faza ta ma topologicznie gęsto upakowaną strukturę, której
tetragonalna komórka elementarna zawiera 30 atomów (grupa przestrzenna P42/mnm).
Atomy w komórce rozmieszczone są w pięciu krystalograficznie nierównoważnych
pozycjach A, B, C, D i E z liczbami obsadzeń odpowiednio 2, 4, 8, 8 i 8. Pozycje A i D
są zajmowane przez atomy Fe, a pozycja B przez atomy Cr. Pozycje C i E są obsadzane
równoważnie przez atomy Fe i Cr.

2. Materiały i metody

W pracy tej używano polikrystalicznych stopów Fe53.8Cr46.2
i (Fe53_8Cr46.2)0. lat%Ti. Próbki zostały przygotowane przez stopienie odpowiednich
ilości Fe (99.95% czystości), Cr (99.5% czystości) i Ti (99.9% czystości) w piecu
próżniowym. Otrzymana wlewka została następnie pocięta na kostki sześcienne
o rozmiarach 5x5x5 mm, które były następnie homogenizowane przez próżniowe
wygrzewanie w T = 1200 °C przez 24/z zakończone schłodzeniem wodą.
Skład chemiczny homogenizowanych próbek został określony przy użyciu mikroanalizy
sondą elektronową. Stężenie Fe, Cr i Ti zostało oszacowane jako średnia pięciu wartości
zmierzonych w różnych miejscach próbki (wartości dla Ti były w zakresie 0.04 - 0.18).
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Transformacja z fazy a do fazy a była przeprowadzona przez izotermiczne
wygrzewanie w T = 700 °C w próżni. Identyfikacja i oszacowanie względnej ilości fazy a
przeprowadzono przy użyciu Transmisyjnej Spektroskopii Móssbauerwskiej (TSM) na
jądrach 57Fe w temperaturze pokojowej. Źródło 57Co/Rh posiadało aktywność ~ 20 md.

3. Wyniki i ich dyskusja
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3.1. Identyfikacja faz

Faza a i faza a mogą być łatwo
rozróżnione dzięki TSM ponieważ
pierwsza z nich jest magnetyczna
(Te ~ 400^7), a druga niemagnetyczna
(Tc~ -220 °C) w temperaturze pokojowej
(Rys.l).

Przyjmując taką samą wartość
współczynnika Lamba-Móssbauera dla
obydwu faz, ilość fazy a, Ac, może być
wyznaczona z widm mossbauerowskich,
korzystając z następującego równania
(1):

4a(%)="
100

0)

gdzie:
So, So - powierzchnie odpowiadające
podwidmom odpowiednio fazy a i fazy
a.

Rys.l
57Fe widma móssbauerowskie otrzymane
dla próbek (Fe^sCr^O. lat%Ti:
(a) niewygrzewanej (100% a),
i wygrzewanych wT = 700*Cprzez:
(b) t = 6/7 (17% a),
(c) t=10/»(39%a),
(d) t=16A(57%c),
(e) t= 18/z (81% a),
(f) t = 48/i(100%o).
Linia ciągła przedstawia
dopasowanie do danych,

najlepsze
a linia

przerywana
fazie a.

podwidmo odpowiadające
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3.2. Kinetyka tworzenia się fazy a

Wartości A^ otrzymane tą metodą dla stopów Fe53,8Cr46.2 i Fe53.sCr46.2O.lat%Ti
są przedstawione na Rys.2 w funkcji czasu wygrzewania, t, w temperaturze T = 700 °C.

0 20 40 60 80 100 120 140 160 180
t[h]

Rys.2 Ilość fazy a, A^ w stopach Fe53.sCr46j (puste punkty) i Fes3.8Cr46.20.1at%Ti
(pełne punkty) w funkcji czasu wygrzewania, t.

Jest oczywiste, że obecność Ti w badanych próbkach drastycznie przyspiesza
tworzenie się fazy a. Aby otrzymać 100% transformacji do fazy a próbek
niedomieszkowanych Ti trzeba je wygrzewać przez ~ 170/?, podczas gdy wygrzewanie
przez ~ 30/? powoduje taki sam efekt dla próbek domieszkowanych.

Kinetyka tworzenia się fazy o może być opisana przy użyciu równania
Avrami'ego-Johnsona-Mehla (2):

(2)

gdzie k jest stałą czasową, a n jest współczynnikiem formowania.
Wartości dla n i k, otrzymane z dopasowania danych przedstawionych na Rys.2,

są zebrane w Tabeli 1.

Próbka
Fe53.8Cr46.2

(Fe53.8Cr46.2)0.1at%Ti
8.3 • 10"6

1.6- 10"J

n
2.6
2.4

Tabela 1. Najlepsze dopasowanie parametrów k i n z równania Avrami'ego-Johnsona-
Mehla.

Wartości n otrzymane dla stopów Fe53.sCr46.2 i (Fejs.sCnsjjO. Jat%Ti wskazują
na to, że wzrost fazy a jest procesem dyfuzyjnym, w którym cząstki tej fazy zarodkują ze
stałą prędkością [2].
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3.3. Oszacowanie energii aktywacji

Stała czasowa dla próbek domieszkowanych Ti jest ~ 200 razy większa niż dla
próbek niedomieszkowanych. Korzystając z tego można wyznaczyć różnicę w energii
aktywacji dla obu badanych próbek. W tym celu może być użyte następujące równanie
(3):

(^y (3)
gdzie E jest energią aktywacji, a ke stałą Boltzmana. Podstawiając za k wartości
z Tabeli 1 i zakładając tą samą wartość ko dla obydwu badanych próbek, różnica energii
aktywacji przyjmuje wartość AE = 42.5 kJ/mol {AE jest różnicą pomiędzy E dla próbki
niedomieszkowanej Ti i domieszkowanej). Biorąc pod uwagę znaną wartość energii
aktywacji dla SICr w 59Fe jako 331.9 kJ/mol [3], energia aktywacji dla stopu
(FeS3.8Cr46.2)0.1at%Ti wynosi E = 289.4 kJ/mol.

4. Wnioski

Opierając się na otrzymanych wynikach można wyciągnąć następujące wnioski:
a) Spektroskopia Móssbauerowska jest użyteczną metodą do ilościowego badania

strukturalnych przejść fazowych.
b) Dodanie 0.1at%Ti do układu Fe-Cr znacząco przyspiesza tworzenia się fazy a

w temperaturze 700 °C i zmniejsza energie aktywacji o 42.5 kJ/mol (~14%).
c) Kinetyka przejścia fazowego a-c może być dobrze opisana przy użyciu równania

Avrami'ego-Johnsona-Mehla i wskazuje, że przejście to ma charakter dyfuzyjny.

LITERATURA:

[1] Kubaschewski O., Iron Binary Phase Diagrams, Springer, Berlin, 1982
[2] Guy A.G., Introduction to materials science, McGraw-Hill Kogakusha Ltd., Tokyo,

1972
[3] Handbook of Chemistry and Physics, 60th Edition, CRC Press, Florida, 1979
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WIELOLICZNIKOWY DETEKTOR NEUTRONÓW DO BADANIA
ZAWARTOŚCI I ROZKŁADU PRZESTRZENNEGO MATERIAŁÓW

ROZSZCZEPIALNYCH W PRÓBKACH O DUŻEJ OBJĘTOŚCI

Małgorzata Świderska-Kowalczyk, Wojciech Starosta, Tadeusz Żółtowskł
Instytut Chemii i Techniki Jądrowej, ul.Dorodna 16, 03-195 Warszawa

The experimental device is a neutron coincidence well counter. It can be applied for
passive assay of fissile — especially for plutonium bearing - materials. It consists of
a set of 3He tubes placed inside a polyethylene moderator; outputs from the tubes, first
processed by preampMer/ampMer/discriminator circuits, are then analysed using
neutron correlator connected with a PC, and correlation techniques implemented in
software.

Such a neutron counter allows for determination of plutonium mass (240Pu effective
mass) in nonmultiplying samples having fairly big volume (up to 0.14 m3).

For determination of neutron sources distribution inside a sample, the heuristic
methods based on hierarchical cluster analysis are applied. As an input parametres,
amplitudes and phases of two-dimensional Fourier transformation of the count profiles
matrices for known point sources distributions and for the examined samples, are taken.
Such matrices are collected by means of sample scanning by the detection head. During
clustering process, counts profiles for unknown samples are fitted into dendrograms
using the "proximity"criterion of the examined sample profile to standard samples
profiles. Distribution of neutron sources in an examined sample is then evaluated on the
basis of comparison with standard sources distributions.

1. Wstęp

Metoda pasywnych pomiarów neutronów polega na oddzieleniu - przy zastosowaniu
różnych technik korelacyjnych - neutronów skorelowanych z aktami rozszczepień
spontanicznych zachodzących w badanej próbce od neutronów tła i pochodzących z
reakcji typu (a, n). W czasie reakcji (a, n) emitowany jest bowiem zawsze jeden
neutron, podczas gdy spontaniczne rozszczepienie jest źródłem zmiennej liczby
neutronów ( 0 - 6 lub nawet więcej). Źródłem neutronów rozszczepieniowych w
zawierającej pluton próbce są izotopy plutonu o parzystej liczbie masowej (238, 240,
242). Zastosowanie technik korelacyjnych pozwala na określenie efektywnej masy
izotopu 2 4 0Pu (czyli masy 240Pu, będącej źródłem takiej liczby neutronów
rozszczepieniowych, jak suma poszczególnych izotopów 238Pu, 2 4 0Pu i 2 4 2Pu faktycznie
zawartych w danej próbce. Dla małych próbek masa ta jest proporcjonalna do częstości
zliczeń koincydencyjnych, czyli skorelowanych ze spontanicznymi rozszczepieniami
zachodzącymi w próbce i można ją określić na podstawie krzywej kalibracji ustalonej dla
próbek o znanych masach i składach izotopowych. Jeżeli skład izotopowy badanej
próbki jest znany, na podstawie częstości zliczeń koincydencyjnych można określić
całkowitą masę zawartego w niej plutonu.

2. Opis układu pomiarowego.

Głowica pomiarowa detektora składa się z modułów ustawionych na planie
sześciokąta foremnego, ograniczających objętość (średnica: 22 cm, wysokość 50 cm),
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przeznaczoną na badaną próbkę. Każdy moduł składa się z pełniących funkcje
moderatora warstw polietylenu przedzielonych ekranami kadmowymi. W każdym
module umieszczone są trzy proporcjonalne helowe (3He) liczniki neutronów. Moduły
można rozsuwać, zwiększając średnicę przestrzeni pomiarowej do 65 cm. W tym
przypadku w skład głowicy pomiarowej można włączyć dodatkowo sześć modułów,
każdy z jednym licznikiem neutronów.

Układ mechaniczny głowicy pomiarowej umożliwia zmiany jej położenia względem
badanego zbiornika: głowica ma możliwość ruchu pionowego umożliwiającego
skanowanie próbki, natomiast stolik, na którym znajduje się badany obiekt - ruchu
obrotowego.

Detektor posiada 18 (lub 24) niezależnych torów składających się z licznika,
przedwzmacniacza, wzmacniacza i analizatora jednokanałowego. Rejestrowane impulsy
są kierowane na wejścia korelatora sprzężonego z komputerem, który z określoną przez
użytkownika częstością (od 0.5 do 16u.s) sprawdza i zapisuje stan wejść na
poszczególnych torach, tj. czas i miejsce (numer licznika) rejestracji neutronu.
Otrzymany szereg czasowy poddaje się dalszej obróbce za pomocą oprogramowania
realizującego wybraną technikę korelacyjną.

Fotografia 1 przedstawia ogólny widok urządzenia.

Fotografia 1. Stanowisko do niedestruktywnych badań neutronowych.

3. Ustalenie podstawowych parametrów układu

Do określenia podstawowych cech przedstawionego układu detekcyjnego
zastosowano źródło 252Cf o wydajności 244 neutronów na sekundę (~ 0.05 p.Ci).
Spośród wielu zalet źródła kalifornowego można wymienić to, że widmo energii
neutronów rozszczepieniowych dla 252Cf jest zbliżone do widma neutronów
rozszczepieniowych dla izotopów plutonu.

Otrzymano następujące wyniki:
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efektywność absolutna dla modułów zsuniętych
efektywność absolutna dla modułów rozsuniętych
średni czas życia neutronów w układzie

moduły zsunięte
moduły rozsunięte

efektywność zliczeń skorelowanych dla modułów zsuniętych

10.9 %
5 %

38.3 MS

49.3 us
3.4 %

Znormalizowaną zależność częstości zliczeń całkowitych i koincydencyjnych od
położenia źródła 252Cf wewnątrz wnęki pomiarowej dla modułów zsuniętych
przedstawiona jest na rysunku 1.
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Rysunek 1. Znormalizowane zależności całkowitej liczby zliczeń i liczby zliczeń
skorelowanych w zależności od położenia źródła 2 5 2Cf dla modułów
zsuniętych.

4. Pomiary dla próbek plutonowych

Wykonano pomiary dla trzech wzorców plutonu o znanym procentowym składzie
izotopowym. Przeliczenia mas izotopów 2 3 8Pu i 2 4 2Pu na masę efektywną 2 4 0Pu
dokonano za pomocą zależności ustalonej na drodze półempirycznego oszacowania
prawdopodobieństw emisji określonej liczby neutronów w czasie rozszczepienia
spontanicznego dla izotopów plutonu o parzystej liczbie masowej, dla pomiarów
koincydencyjnych [1], mianowicie:

m 2 4 0 e f f =2.49m 2 3 8 +m 240 242 (1)

gdzie mA jest masą izotopu o liczbie masowej A. Dane dotyczące standardowych próbek
plutonowych zawiera tabela 1.
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Tabela 1. Skład izotopowy i masa efektywna Pu dla standardowych próbek NBS

Próbka

NBS 946

NBS 947

NBS 948

Masa
całkowita, g

0.25

0.25

0.25

Skład, % wagowe .

Pu-238 0.2
Pu-239 85.94
Pu-240 12.5
Pu-241 0.77
Pu-242 0.59
Pu-238 0.24
Pu-239 77.81
Pu-240 18.85
Pu-241 1.84
Pu-242 1.24
Pu-238 0.01
Pu-239 91.91
Pu-240 7.96
Pu-241 0.09
Pu-242 0.03

_ 2 4 0
m eff,g

0.0348

0.0535

0.0201

Ponadto przeprowadzono pomiary dla sześciu próbek 2 3 9Pu o zawartości 8%
wagowych 2 4 0Pu i innych izotopów plutonu. Dokładny skład izotopowy próbek nie był
określony. Całkowite masy próbek były następujące: 0.0375 g, 0.0625 g, 0.125 g (4
sztuki).

Wyniki pomiarów koincydencyjnych dla próbek wzorcowych i pozostałych, w
kombinacjach różniących się masą, przedstawia rysunek 2.
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Rysunek 2. Zależność częstości zliczeń skorelowanych dla wzorców plutonowych
i dla badanych próbek plutonowych w zależności od masy izotopu 2 4 0Pu.
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5. Analiza skupień

Do rozpoznawania rozkładu przestrzennego źródeł zastosowano sposób zbliżony do
zaproponowanego w pracy [2]. Istota metody polega na zebraniu tzw. profili zliczeń
dla układów źródeł punktowych za pomocą skanowania próbek głowicą detektora. W
procesie tym rejestrowane są zliczenia liczników w funkcji położenia względnego
badanego układu. W przyjętym systemie wyniki pomiaru mają charakter
dwuwymiarowej tablicy 6x1 (6 sekcji liczników, 7 położeń na osi pionowej głowicy
detektora). Dla celów dalszej analizy dokonywana jest dyskretna dwuwymiarowa
transformacja Fouriera. Amplitudy i fazy zespolonych współczynników transformaty
stanowią dane wejściowe dla programu realizującego analizę skupień. Wyniki analizy
mogą być przedstawione graficznie w postaci dendrogramu.

Kryterium przypisywania obiektów do określonych grup ma postać matematycznie
zdefiniowanych podobieństw między obiektami, którymi są w tym przypadku profile
zliczeń dla określonych układów źródeł punktowych. Dołączenie nowego elementu,
jakim jest badana próbka, nie powinno zaburzać istniejącego podziału na skupienia
układów wzorcowych, wobec tego z miejsca dołączenia nowego elementu widocznego
na dendrogramie można uzyskać informację, do którego z układów wzorcowych badany
układ jest najbardziej "podobny", tak ze względu na całkowitą masę plutonu, jak i
rozkład przestrzenny.

Ilustracją zaprezentowanej metody są dendrogramy (rys. 3 i 4) uzyskane za pomocą
pakietu STATISTICA. Na pierwszym z nich zgrupowanych jest 25 przypadków
układów wzorcowych. Kolejny dendrogram zawiera dodatkowo 5 układów testowych
odpowiadających określonym układom wzorcowym.

Opis rozpatrywanych układów:

A próbka o masie 0.0375g
B próbka o masie 0.0625g
G próbka o masie 0.125 g
0 źródło umieszczone na osi układu
1 źródło umieszczone przy I sekcji liczników
S5 próbki o masach 0.0375g, 0.0625g, 0.125g umieszczone przy I

sekcji liczników, odległości w pionie między źródłami wynoszą 6 cm
SIO układ S5 umieszczony na osi detektora

Pozostałe układy typu S są układami składającymi się z dwu źródeł (0.0625 g i 0.125 g)
w różnych kombinacjach położeń oś - oś i oś - sekcja I, oś - sekcja II i oś - sekcja VI, z
różnicą położeń w pionie 0, 6 i 12 cm.

XX2 próbka o masie 0.125g umieszczoną przy sekcji I
X4 i X9 tym się różnią od układów S4 i S5, że różnica w pionowej

odległości między źródłami wynosi nie 12cm, a 10.5cm
X5 układ S5 z pionowymi odległościami między źródłami nie 6 cm

i 6 cm, lecz 7.5 cm i 3 cm
Xl 5 układ S15, odległość między źródłami zwiększona z 12 do

13.5 cm

We wszystkich układach typu X próbka o masie 0.125g została zastąpiona innąpróbkąo
tej samej masie.
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Porównując oba wykresy można stwierdzić, że wprowadzenie nowych przypadków
nie zaburzyło konstrukcji istniejącego "drzewa", i że - mimo pewnych różnic - zostały
one sklasyfikowane jako bardziej podobne do swych układów macierzystych, niż do
jakichkolwiek innych uwzględnianych w dendrogramie.

Diagram dla 25 przyp.
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Rysunek 3. Dendrogram dla 25 układów wzorcowych.

Diagram dla 30 przyp.
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Rysunek 4. Dendrogram dla 25 układów wzorcowych i dla 5 układów testowych.
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6. Wnioski

Opisany układ oraz metoda opracowywania wyników może znaleźć zastosowanie do
oznaczania efektywnej masy 2 4 0Pu w dużych objętościach oraz identyfikacji charakteru
rozkładu przestrzennego źródeł wewnątrz tej objętości. Z problemami tego typu można
się zetknąć w procesie przerobu paliwa jądrowego. Układ ten może być również,
zastosowany do identyfikacji izotopów plutonu w materiałach nieznanego pochodzenia
(nielegalny transport materiałów rozszczepialnych przez granice).
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SYSTEM MONITORINGUI STEROWANIA
DLA PRZEMYSŁOWO-DEMONSTRACYJNEJ INSTALACJI

ODSIARCZANIA IODAZOTO WANIA SPALIN PRZY
WYKORZYSTANIU WIĄZKI ELEKTRONÓW Z AKCELERATORÓW

W ELEKTROWNI „POMORZANY" W SZCZECINIE

Janusz Licki*, Andrzej G. Chmielewski**, EdwardIller**, Bogdan Tymiński**
*Instytut Energii Atomowej, 05-400 Otwock-Świerk

**Instytut Chemii i Techniki Jądrowej, ul Dorodna 16, 03-195 Warszawa

Abstract:
The results of reliable and precise measurement of gas composition in different key
points of e-beam installation are necessary for its proper operation and control. Only the
composition of flue gas coming into installation is adequate to composition of flue gas
emitted from coal-fired Benson boilers. At other points of e-b installation the gas
composition is strongly modified by process conditions. Process parameters are
continuously monitoring by CEM systems and occasionally by the grabe sample system.
The seven controllers are used to steer of whole installation operation. In general two
types of process control are employed: feedforward and feedback.
1. Wstęp
1.1. Technologia odsiarczania i odazotowania spalin przy użyciu wiązki elektronów z
akceleratora

Technologia ta jest jedną z nielicznych technologii, w której jednocześnie dokonuje
się odsiarczanie i odazotowanie spalin. W wyniku oddziaływania wysokoenergetycznych
elektronów ze składnikami spalin, a głównie z molekułami: N2, O2, H2O i CO2

wytwarzane są rodniki: OH, O i HO2. Te wysoce aktywne rodniki reagując z SO2 i NO
utleniają je. Powstające SO3 i NO2, które w połączeniu z parą wodną, zawartą w
spalinach, tworzą mieszaninę kwasów siarkowego i azotowego. Jeżeli do spalin przed
ich ekspozycją wiązką elektronów wprowadzi się amoniak, wówczas w wyniku reakcji
neutralizacji kwasów powstają siarczan amonu i azotan amonu - stałe produkty.
Wytworzone sole amonowe są oddzielane w elektrofiltrze. Jak wykazały liczne badania
agrotechniczne, są one pełnowartościowym nawozem sztucznym i mogą być stosowane
bezpośrednio lub jako składnik nawozów typu NPK.

Badania nad technologią wiązki elektronów rozpoczęto w Japonii. Później dołączyły:
USA, Niemcy i Polska. Zbudowano szereg instalacji pilotowych (japońską w Chubu,
amerykańską w Indianapolis, niemieckie w Bodensewerk oraz w Karlsruhe). Polską
instalację uruchomiono w 1991 roku w Elektrociepłowni Kawęczyn. W tych instalacjach
szczegółowo przebadano proces usuwania SO2 i NOX i określono optymalne warunki
jego realizacji. Wyniki polskich badań przedstawiono między innymi w pracy [1].
1.2. Instalacja przemysłowo-demonstracyjna w Elektrowni „Pomorzany^ w Szczecinie

W oparciu o pozytywne wyniki badań na wymienionych instalacjach pilotowych
podjęto decyzję budowy przemysłowo-demonstracyjnej instalacji w Elektrowni
„Pomorzany" w Szczecinie. Powstaje ona przy finansowej i merytorycznej pomocy
Międzynarodowej Agencji Energii Atomowej w Wiedniu.
Schemat instalacji przedstawiono na rys. 1.

W instalacji będzie oczyszczane 270 000 Nm3/h spalin emitowanych z dwóch kotłów
Benson A i B, opalanych pyłem węglowym. Instalacja składa się z czterech węzłów
technologicznych:
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Rys.l. Schemat instalacji oczyszczania gazów odlotowych w EC Pomorzany.
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1 -nawilżania spalin,
2 -przygotowania i dozowania amoniaku,
3 -ekspozycji spalin wiązką (komory procesowe),
4 -odbiór i magazynowanie produktu ubocznego (elektrofiltr produktu).

Do instalacji kierowane są spaliny odpylone w elektrofiltrze. W pierwszym etapie
następuje podwyższenie ich wilgotności bezwzględnej do poziomu 12% (V).Dokonuje
się to w wieży nawilżania, gdzie poprzez system dysz wodno-powietrznych wprowadza
się do spalin drobno rozpyloną wodę. Na skutek wymiany ciepła i masy w wieży
następuje odparowanie kropelek wody, obniżenie temperatury spalin i wzrost ich
wilgotności. Na wylocie z wież nawilżania kontroluje się wilgotność bezwzględną spalin.
Następnie do nawilżonych spalin dodaje się podstechiometryczną ilość amoniaku.
Gazowy amoniak podawany jest ze stacji przygotowania, gdzie dostarczona cysternami
woda amoniakalna podlega rektyfikacji. Dalej gazy przepływają do komór reakcyjnych.
Następuje podział strumienia gazu na dwa ciągi reakcyjne każdy z objętościowym
natężeniem przepływu gazu 142 000 Nm3/h i ekspozycja gazów wiązką elektronów o
energii 800 keV, emitowaną z dwóch głowic akceleracyjnych (dwustopniowe
napromieniowanie) o mocy 300kW każda. Dostarczona do gazu energia umożliwia
inicjację reakcji radiochemicznych, co w konsekwencji prowadzi do eliminacji SO2 i NOX

oraz powstania stałego produktu. Produkt ten odbierany jest w elektrofiltrze. Jest to
mieszanina siarczanu amonu i azotanu amonu. Obecnie dużym zainteresowaniem
rolników cieszą się nawozy granulowane. W omawianej instalacji produkt odebrany w
elektrofiltrze kierowany będzie do granulatora, a następnie będzie magazynowany.
Oczyszczone spaliny mieszają się z gazem nieoczyszczanym i uchodzą do komina.
2. System monitoringu
2.1. Przeznaczenie

Dla kontroli i sterowania pracą takiej instalacji niezbędne są pomiary parametrów w
jej kluczowych punktach. W sposób ciągły muszą być monitorowane parametry spalin i
wiązki elektronów, które bezpośrednio wpływają na efektywność usunięcia SO2 i NOX,
jak również na sprawne funkcjonowanie instalacji. Pomiary takie muszą być wiarygodne
i dokładne. Na rys. 1 przedstawiono lokalizację punktów pomiarowych oraz wykaz
mierzonych parametrów.
2.2. Organizacja systemu

Na instalacji prowadzone będą głównie pomiary ciągłe (P. ciągłe na rys. 1).
Okresowo wykonywane będą sprawdzające pomiary doraźne. Na rys. 2 przedstawiono
schemat systemu pomiarów ciągłych. Część aparatury zostanie zainstalowana
bezpośrednio na kanałach spalin. Dotyczy to głównie: platynowych termometrów
oporowych, ciśnieniomierzy, przepływomierzy typu Annubar oraz optycznych
pyłomierzy typu in-situ. Wszystkie ekstrakcyjne analizatory spalin będą zlokalizowane w
dwu klimatyzowanych kontenerach. Aparatura zgromadzona w pierwszym kontenerze
służyć będzie do określenia parametrów spalin na wlocie instalacji oraz na wlocie do obu
komór procesowych, zaś aparatura w drugim kontenerze - do określenia uciążliwości
ekologicznej spalin opuszczających instalację. Sygnały wyjściowe z mierników bądź
czujników zainstalowanych bezpośrednio na kanale spalin będą przekazywane do
kontrolera programowalnego zainstalowanego w odpowiednim kontenerze. Będą to
sygnały prądowe 4-̂ -20 mA. Do kontrolera dochodzić będą także sygnały prądowe z
analizatorów spalin zainstalowanych w kontenerze. Kontroler przetwarza sygnały
wejściowe, dokonuje odpowiednich wyliczeń i sporządza raporty. Obliczone wartości
parametrów są przesyłane w postaci cyfrowej magistralą światłowodową do
Komputerowego Systemu Kontroli i Sterowania (KSKS), zlokalizowanego w sterowni
instalacji. W KSKS gromadzone są dane o wszystkich istotnych parametrach instalacji.
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Dane te są przetwarzane i prezentowane w postaci graficznej lub tekstowej. Informacje
te służą do:
- monitoringu i sterowania instalacją,
- wizualizacji przebiegu procesu (synoptyka),
- opracowania raportów i archiwizacji danych.
Pomiary doraźne przewidziane są w następujących przypadkach:
- do sprawdzenia pomiarów ciągłych, w tym przypadku oba punkty pomiarowe

powinny być blisko siebie, ale pomiary nie mogą się wzajemnie zakłócać,
- do kalibracji mierników typu in-situ (np. zapylenie spalin, wydatek spalin),
- do pomiaru parametrów, których nie uwzględniają pomiary ciągłe, np. stężenia N2O.

Wszystkie zestawy do doraźnych pomiarów oparte są na manualnych metodach
chemicznych [2]. Podczas pracy instalacji pilotowej w EC Kawęczyn przetestowano
zestawy analityczne zbudowane w oparciu o amerykańskie EPA Methods oraz japońskie
normy JIS. Analogiczne zestawy zostaną zastosowane do określania stężeń substancji w
instalacji przemysłowej w EC Pomorzany.
3. System sterowania
3.1. Przeznaczenie

Poszczególne węzły technologiczne wyposażone będą w autonomiczne komputerowe
systemy sterowania. Ich zadaniem będzie kontrola i sterowanie funkcjonowaniem
danego węzła. Informacje z poszczególnych węzłów przesłane będą do centralnego
systemu sterowania instalacją. Do jego podstawowych zadań należy:
- wypracowanie parametrów wyjściowych dla każdego węzła technologicznego,
- organizacja współdziałania poszczególnych węzłów dla osiągnięcia podstawowego

celu usunięcia 80% NOX i 70% SO2 ze spalin oraz uzyskanie temperatury spalin na
wlocie do komina nie niższej niż 110°C,

- optymalizacja pracy całej instalacji w celu minimalizacji unosu nieprzereagowanego
amoniaku z instalacji.
Do sterowania pracą całej instalacji wykorzystane zostały liczne sprzężenia zwrotne

oraz sprzężenia wyprzedzające między parametrami technologicznymi.
3.2. Organizacja systemu

Do sterowania pracą instalacji przewidziano siedem kontrolerów, oznaczonych na
rys. 2 jako X,, X2, X3, X* X5, X« i X7.

Kontroler Xi steruje ilością amoniaku dozowanego do spalin. Ilość wprowadzanego
amoniaku zależy od: objętościowego natężenia spalin (sygnał FR-0,2), stężeń wlotowych
SO2 (SO2R - 0,6) i NOX (NOXR - 0,5) w spalinach oraz współczynnika stechiometrii L
zadanego przez operatora. Emisja nieprzereagowanego amoniaku na wylocie z instalacji
jest szkodliwa dla otoczenia. Kontroler Xi musi również korygować na bieżąco ilość
dozowanego amoniaku w oparciu o pomiar stężenia NH3 w gazach odlotowych z
instalacji (pomiar NH3RAH - 5,3), co stanowi element sprzężenia zwrotnego w tym
układzie.

Kontroler X2 jest odpowiedzialny za równy podział strumienia spalin wraz z
dozowanym amoniakiem na dwa ciągi (FRC - 3.1 i FRC - 3.2) kierowane odpowiednio
do reaktora 1 i reaktora 2. Z drugiej strony sumaryczny strumień gazów, po zmieszaniu
strumienia gazu oczyszczonego z nieoczyszczonym, wpływa na temperaturę spalin
(TRCAŁ - 6.0). Kontroler X2 mysi tak korygować ten wydatek, aby temperatura gazów
po zmieszaniu była wyższa od 110°C.

Kontroler X3 steruje dawką energii napromieniowania spalin w poszczególnych
reaktorach. Z uwagi na przyjęte rozwiązania w konstrukcji akceleratorów, przez oba
reaktory powinny przepływać takie same strumienie objętościowe spalin. Wielkość
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dawki energii w reaktorze zależy od strumienia objętościowego spalin przepływających
przez reaktor (na przykład FRC - 3.1) i stężenia wlotowego NOX (NOXR - 0.5).
Kontroler X3 wylicza dla każdego reaktora sumaryczny prąd wiązek elektronów
emitowanych z dwóch głowic akceleracyjnych i rozdziela go na poszczególne głowice.

Kontroler X»jest odpowiedzialny za utrzymanie odpowiedniej temperatury spalin.na
wlocie do elektrofiltru (TRAŁ - 4.1) nie niższej niż 90°C. Jeśli temperatura ta będzie
niższa, wówczas kontroler X4 spowoduje podwyższenie temperatury spalin na wylocie z
wieży nawilżania (TRCAH

L- 1,5). Z drugiej strony temperatura (TRCAH
L- 1,5)

powiązana jest przez kontroler X« z systemem podawania podgrzanej wody do
nawilżacza. Jeśli zaistnieje potrzeba podwyższenia temperatury, to osiągnie się to przez
zmniejszenie wydatku wody doprowadzanej do nawilżacza. To, z kolei, spowoduje
obniżenie wilgotności spalin na wylocie kolumny nawilżacza, wówczas kontroler X5 -
system kontroli wilgotności (MRC -1,6) powinien wprowadzić odpowiednią ilość pary
wodnej (FRQ - 1,4) do wieży nawilżacza w celu podwyższenia wilgotności spalin.

Kontroler X7 steruje ciśnieniem sprężonego powietrza podawanego do dysz wodno-
powietrznych. Ciśnienie sprężonego powietrza powinno być wyższe od ciśnienia wody.
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URZĄDZENIE DO CIĄGŁEGO POMIARU RADONU W
KOPALNIACH

MEASURING PROBE FOR RADON CONCENTRATION
MONITORING

Jakub Bartak, Jan Paweł Pieńkos
Instytut Chemii i Techniki Jądrowej, 03-195 Warszawa ul Dorodna 16

Summary
Variation of radon emanation in mining excavation is caused by changes of stress in
geologic layer, coal or other minerals are extracted from. To investigate this
phenomenon, a model of an instrument for continuos monitoring of radon concentration
in mine environment was developed. The measuring head constructed in the form of a
cylinder operates with modified mining radiometer RGR-40. The instrument can
measure radon concentration employing the method of natural diffusion of radon to the
measuring head, or forced air sampling by an membrane air pump. The measuring
results are stored in internal memory of the instrument and are displayed on LCD
screen.
Streszczenie
Zmiany emanacji radonu w wyrobiskach górniczych wywołane są powstawaniem
naprężeń w warstwach geologicznych z których wydobywany jest węgiel lub inne
minerały. W celu badania tego zjawiska opracowano i wykonano model przyrządu do
ciągłego pomiaru stężenia radonu w warunkach kopalnianych. Głowica pomiarowa
wykonana w kształcie cylindra współpracuje ze zmodyfikowanym radiometrem
górniczym RGR-40. Przyrząd może mierzyć stężenie radonu wykorzystując naturalną
dyfuzję radonu do głowicy pomiarowej, lub wymuszony pobór póbki powietrza za
pomocą membranowej pompki powietrza. Wyniki pomiarów są zapamiętywane w
wewnętrznej pamięci przyrządu oraz są wyświetlane na ekranie LCD.

Wstęp
Promieniotwórczy gaz radonu (Rn-222) występuje w podziemiach kopalń i jako
radioaktywny gaz szlachetny stanowi zagrożenie zdrowia górników. Zarówno radon, jak
i jego produkty rozpadu są emiterami promieniowania alfa, które oddziałując na układ
oddechowy mogą spowodować powstanie choroby nowotworowej [1]. Zmiany emisji
radonu jak i „tąpnięcia" w kopalniach są związane z powstawaniem naprężeń w
warstwach geologicznych, z których wydobywa się węgiel lub inne minerały. Badaniami
tych zjawisk zajmuje się w Polsce m.in. GIG używając do tego celu aparatury
importowanej z zagranicy. W roku 1996 zostały opracowane założenia techniczne
konstrukcji sondy do pomiarów stężenia radonu, a w roku następnym wykonano model.
Praca ta została zlecona przez Główny Instytut Górnictwa w Katowicach i polegała na
wykonaniu i przebadaniu modelu sondy do oznaczania stężenia radonu w otworach
wiertniczych w kopalniach węgla lub innych minerałów. Opracowany przyrząd różni się
od zagranicznego możliwością pracy z wymuszonym poborem badanego powietrza.
Sonda może być przydatna do ciągłego i chwilowego pomiaru radonu.
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Budowa sondy
Urządzenie jest zbudowane w kształcie cylindrycznej sondy i współpracuje z
odpowiednio zmodyfikowanym radiometrem RGR-40 [3]. Sonda może mierzyć radon
na dwa sposoby: pierwszy sposób - radon z otaczającego sondę powietrza dyfundowany
jest poprzez filtr do komory detekcyjnej sondy, drugi sposób pracy związany jest z
wymuszonym przepływem badanego powietrza za pomocą pompki membranowej
kontrolowanej rotametrem i zasilanej z akumulatora wewnętrznego radiometru - sposób
ten ma na celu przyśpieszenie wymiany mierzonego powietrza. Schemat blokowy sondy
SRDN1 został przedstawiony na rys. 1.

WLOT
POWIETRZA

WYLOT
POWIETRZA

UPISN AKUMULATOR

KABEL
SONDY

Rysi. Schemat blokowy sondy SRDN1 do pomiaru koncentracji radonu.
FP - filtr powietrza
D - detektor krzemowy
KP - komora pomiarowa
Wl - wzmacniacz impulsów
DYS - dyskryminator impulsów
USISI - układ separacji i standaryzacji impulsów
PP - pompka powietrza
UPISN - układy przetwarzania i stabilizacji napięć
ZS - złącze sondy do przyłączenia radiometru RGR40

Powietrze, w którym znajduje się radon jest wprowadzane do komory pomiarowej KP
przez specjalny filtr FP, na którym zatrzymują się produkty rozpadu radonu. W komorze
pomiarowej znajduje się wysokiej klasy detektor krzemowy implantowany. Impulsy z
detektora promieniowania a są wzmacniane we wzmacniaczu Wl i po dyskryminacji
impulsów w DYS następuje odpowiednio separacja i standaryzacja impulsów w bloku
USISI. Sonda właściwa połączona jest kablem ZS z zmodyfikowanym radiometrem
RGR-40, który pełni rolę urządzenia sterującego (mikroprocesora) i rejestrującego
wyniki pomiarów. Zasilanie pompki powietrza PP w sondzie odbywa się przez kabel i
złącze ZS z wewnętrznego akumulatora w radiometrze RGR-40. Czas pracy ciągłej w
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pełni naładowanym akumulatorem dla cyklu 1 min. pompowania, przepływu 21 i 59
min. zliczania wynosi 5 dni (podświetlanie włączone). Dla dłuższego czasu pracy
można zasilać radiometr z sieci 220V; 50Hz poprzez zasilacz sieciowy, który jest w
wyposażeniu RGR-40. Zasilanie elektroniki sondy odbywa się z wewnętrznego
akumulatora niklowo-kadmowego w wykonaniu specjalnym IChiTJ i przy pełnym
naładowaniu zapewnia do 3 miesięcy nieprzerwanej pracy.

Obsługa sondy radonowej
Sonda ma cztery podstawowe tryby pracy: POMIAR, DATA, KONTROLA,
TRANSMISJA (rys.2).

poM Dat Kon Trans
rodzaj pracy: -

rys. 2. Okno głównego trybu pracy na ekranie LCD

Tryby pracy wybierane są z głównego menu przez przyciśnięcie znaku na klawiaturze
odpowiadającego wyświetlanemu skrótowi nazwy trybu na ekranie wyświetlacza LCD.
W urządzeniu została zastosowana klawiatura foliowa umieszczona na płycie czołowej
radiometru.
Po wybraniu zasadniczego trybu jakim jest PRACA należy ustawić: nr pomiaru, który
może się zawierać w przedziale od 01-^99, następnie interwał czasowy zliczania
impulsów w przedziale od I-Ś-99 min.; liczbę pomiarów w jednym cyklu w przedziale
od 01+99 pom., czas pompowania powietrza przez komorę pomiarową sondy w
przedziale 00-̂ -10 min.

ckO5 30min o . ?
N=Q00000741 pom05

rys.3. Okno po zakończeniu cyklu pomiarowego

Przedstawiona sonda z zmodyfikowanym radiometrem RGR jest przyrządem o
nowoczesnej konstrukcji umożliwiającym dokonywanie pomiarów stężenia radonu w
warunkach kopalnianych. Obsługa przyrządu jest w pełni zautomatyzowana, przyrząd
umożliwia przechowywanie wyników w pamięci i transmitowanie tych wyników do
komputera celem ich archiwizacji i dalszego przetwarzania. Docelowo sonda ma
spełniać rygorystyczne warunki iskrobezpieczeństwa.

Pomiary sondy w komorze radonowej
Pierwsze pomiary stężenia radonu za pomocą modelowej sondy zostały wykonane w
komorze radonowej zbudowanej w Zakładzie III ICHiTJ. Objętość komory radonowej
wynosi 0,8 m3. Przed rozpoczęciem pomiarów do komory radonowej wstrzykiwany był
o odpowiednim stężeniu radon. Do tak przygotowanej komory wkładano sondę SRDN-1
z współpracującym radiometrem RGR-40 a następnie przeprowadzano pomiary.
Pomiary były przeprowadzane dwoma sposobami t.j. pomiar dyfuzyjny i pomiar z
wymuszonym przepływem powietrza.
Na podstawie uzyskanych wyników oszacowano współczynnik kalibracji sondy, który
wynosił około 20 Bq/ m3 / (impuls / godzina) - przy pracy dyfuzyjnej lub z
pompowaniem powietrza przez 3 min. i 57 minut zliczania, próg detekcji'dla
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powyższych warunków wynosi około 200 Bq/m3. W trakcie przeprowadzanych
pomiarów zauważono szybkie zmniejszanie stężenia radonu w komorze, co mogło mieć
wpływ na uzyskane wyniki.
Następne pomiary przeprowadzono w Głównym Instytucie Górnictwa w Katowicach,
gdzie komora radonowa ma objętość 7,5 m3, źródło radonowe znajduje się wewnątrz
komory i umożliwia uzyskiwanie znacznych stężeń radonu t.j. powyżej 35kBq/m3. Taka
duża objętość komory zapewnia większą stałość stężenia radonu w czasie. Z
przeprowadzonych pomiarów można wnioskować, że dla cyklów pracy z pompowaniem
i jednocześnie krótkim czasem zliczania będzie inny współczynnik kalibracji i wzrasta
czułość sondy w porównaniu z pracą z długim cyklem zliczania.

Wnioski
Przeprowadzone pomiary wskazały na celowość zastosowania wymuszonej wymiany
powietrza w komorze pomiarowej sondy. W czasie pomiarów kalibracyjnych musi być
zapewniona stałość stężenia radonu.
Dla cyklu pracy o dłuższym zliczaniu impulsów (np. 60 min.), pompowanie w
porównaniu z pracą dyfuzyjną nie ma wpływu na współczynnik kalibracji.
Praca z częstym pompowaniem kilkakrotnie zwiększa czułość sondy.
Przeprowadzone pomiary modelu sondy SRDN-1 były wstępnymi i wymagają dalszych
prób i pomiarów w komorze radonowej i również w kopalni. Takie badania będą
przeprowadzane przez Laboratorium Radiometrii GIG.
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RADIOMETRYCZNY SKANER FOLII TYTANOWEJ

RADIOMETRIO SCANNER FOR TITANIUM FOIL

Piotr Urbański, Ewa Kowalska, Jan Strzałkowski, Edward Świstowski
Instytut Chemii i Techniki Jądrowej, 03-195 Warszawa, ul. Dorodna 16

Summary
Principle of operation, construction and basic performance of an automatic device designed for
determination of the thickness distribution of the titanium foil is presented. Method of X-ray
transmission has been used. Collimated beam of diameter 1.5 mm of X-rays of energy
22.1 keV from Cd-109 source was applied. Maximal dimensions of the foil to be measured are
400x150 mm and minimal dimensions are 40x40 mm. Minimal step of the foil traverse is 1 mm
and can be controlled in the range from 1 to 10 mm. Preliminary tests allow to expect that
accuracy of thickness measurement can be as low as 2 urn, and spatial resolution about 2 mm.

Streszczenie
Przedstawiono zasadę działania, konstrukcję i podstawowe parametry automatycznego
urządzenia do wyznaczania rozkładu grubości folii tytanowej. Zastosowano metodę absorpcji
promieniowania X o energii 22.1 keV ze źródła Cd-109 a średnica skolimowanej wiązki
promieniowania wynosiła 1.5 mm Maksymalne wymiary mierzonej folii wynoszą 400x150
mm, a minimalne 40x40 mm Krok przesuwu folii jest regulowany w zakresie od 1 do 10 mm
Wstępne pomiary pozwalają szacować błąd pomiaru grubości na poziomie 2 |im a
rozdzielczość przestrzenną na 2 mm

Wstęp
W procesie eksploatacji akceleratorów elektronów folia tytanowa stosowana jako materiał
okienka przez które przechodzi wiązka, ulega różnego rodzaju zmianom strukturalnym.
Zaobserwowano również występujące „przecienienia" na pewnych obszarach jej powierzchni.
W celu zbadania, które obszary i w jakim stopniu ulegają przecienieniu, opracowano
radiometryczny skaner pozwalający na automatyczne wyznaczanie rozkładu grubości na całej
powierzchni mierzonej próbki. W niniejszej pracy zostanie przedstawiona zasada działania,
konstrukcja urządzenia oraz pokazane zostaną wstępne wyniki pomiarów rozkładu grubości
folii tytanowej. Opracowanie skanera radiometrycznego stanowi część szerszego zadania
realizowanego w ramach międzynarodowego programu badawczego „Copernicus".

Zasada działania
Górna granica grubość folii, która ma być mierzona za pomocą skanera wynosi 50 u.m.
Ponieważ folia jest wykonana z czystego tytanu i praktycznie nie zawiera domieszek innych
pierwiastków, zastosowano metodę absorpcji niskoenergetycznego promieniowania X. Wiązka
promieniowania za źródła Cd-109 o aktywności 250 MBq jest kolimowana do średnicy ok.
1.5 mm. Detektorem promieniowania jest argonowy licznik proporcjonalny. Dyskryminator
amplitudy impulsów o precyzyjnie regulowanym progu pozwala na wyeliminowanie impulsów
pochodzących od promieniowania o energii mniejszej niż 22.1 keV.

Na Rys. 1 pokazano zależność względnego natężenia promieniowania o energii
22,1 keV od grubości absorbenta tytanowego. Z przedstawionej charakterystyki można
wyznaczyć jej nachylenie dla grubości 50 um, które wynosi 0.52 %/lum. Oznacza, to, że aby
określić grubość z dokładnością 1 \xm należy zmierzyć częstość zliczeń z błędem względnym
mniejszym od 0.52%. Przyjmując, że błąd pomiaru częstości pochodzi tylko od statystyki
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Rys. I Zależność względnego natężenia promieniowania X o energji 22.1 keV od
grubości absorbenta tytanowego: 1 - krzywa teoretyczna,

2 - krzywa doświadczalna

zliczeń i zakładając, że błąd ten jest równy podwójnej wartości odchylenia standardowego
(2a), to dla spełnienia tego warunku konieczne jest dobranie takiego czasu pomiaru, aby
zarejestrowana liczba zliczeń w każdym punkcie pomiarowym była nie mniejsza niż 1.5 105.

Konstrukcja skanera
W konstrukcji skanera wykorzystano zasadę i niektóre elementy mechaniczne rejestratora
X-Y. Mierzoną folię mocuje się na stoliku pomiarowym, który przesuwa folie w obu
prostopadłych kierunkach w szczelinie pomiędzy kolimatorami źródła i detektora. Szerokość
szczeliny wynosi ok. 1 mm

W konstrukcji elektronicznej skanera można wyróżnić blok analogowy oraz blok
mikroprocesora i współpracujących z nim układów cyfrowych. Do bloku analogowego
zaliczyć można zespoły zasilaczy niskiego i wysokiego napięcia, zespół przedwzmacniacza
ładunkowego oraz dyskryminatora. Napięcie zasilające licznik proporcjonalny można
regulować w zakresie od 0 do 1999 V co 1 V. Blok cyfrowy składa się z następujących
zespołów:
• zespołu mikrokomputera
• zespołów liczników i układów sterujących silniki krokowe oraz pamięci RAM
• zespołów klawiatury i wyświetlacza

Zespół mikrokomputera zbudowany jest w oparciu o mikroprocesor Z84C00. W skład
zespołu wchodzą: pamięci EPROM (16 kB) zawierające oprogramowanie, pamięci RAM
(48 kB) do przechowywania danych systemowych oraz pamięci RAM (256 kB) gdzie
gromadzone są wyniki pomiarów. Zespół ten zawiera także układy interfejsów: do
komunikacji z komputerem zewnętrznym, do sterowania wyświetlaczem i klawiaturą, a
ponadto układ sterowania przetwornikiem A/C zasilacza wysokiego napięcia oraz zegar i
układ podtrzymywania jego pamięci. Zespół mikrokomputera zapewnia sterowanie procesem
pomiarowym, przetwarzanie wyników, komunikację poprzez port szeregowy, ustawianie
wysokiego napięcie oraz umożliwia wprowadzanie parametrów pomiarów i odczyt wyników.
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Zespół liczników ma pojemność 224 i służy do zliczania impulsów z dyskryminatora
amplitudy. Układ sterowania silnikami krokowymi zapewnia dokładny przesuw stolika
pomiarowego, do którego przymocowana jest folia. Pomiary można wykonywać na folii o
największych wymiarach 400x150 mm z krokiem w przedziale od 1 do 10 mm wybieranym za
pomocą klawiatury. Najmniejsze wymiary folii którą można jeszcze umocować w stoliku
wynoszą 40x40mm. Czas pomiaru w każdym punkcie może być wybierany w przedziale od 10
do 90 sekund co 10s.

Zespół klawiatury umożliwia komunikowanie się operatora z miernikiem. Klawiatura
jest wykonana techniką foliową i zawiera 9 klawiszy. Wyświetlacz ciekłokrystaliczny o małym
poborze mocy umożliwia przedstawienie 20 znaków alfanumerycznych w 4 liniach. Dzięki
możliwości podświetlania zapewnia zadawalającą czytelność nawet w złych warunkach
oświetleniowych.

Schemat blokowy skanera grubości folii przedstawiono na Rys. 2.

Wyniki pomiarów
Wyniki pomiarów zarejestrowane w pamięci mogą być przesyłane do komputera jako zbiór
ASCII zawierający takie dane, jak: data i czas rozpoczęcia i końca pomiaru, początek i koniec
osi, krok, czas pomiaru, liczbę zliczeń w poszczególnych punktach. Wyniki te mogą być
wykorzystane do sporządzania perspektywicznego obrazu mierzonej folii. Wykorzystano do
tego celu część graficzną pakietu MATLAB.

Aby ocenić możliwości pomiarowe skanera przygotowano próbkę testową o
wymiarach 60x80 mm składającą się z folii tytanowej o grubości nominalnej 50 (im, na której
naklejono dwa kawałki innej folii o grubości ok. 25 (im i jeden o grubości ok. 50 |xm. Na Rys.
3a przedstawiono przestrzenny rozkład grubości badanej próbki, natomiast na Rys. 3b obraz
dwuwymiarowy, na którym wartości zmierzonej grubości odwzorowane są za pomocą
poziomnic. Odległości pomiędzy poziomicami wynoszą 5 um. Pomiar był przeprowadzany
przy skoku przesuwu równym 4 mm, a czas pomiaru w każdym punkcie wynosił 10 s.

Jak wynika z przeprowadzonych wstępnych wyników pomiarów, skaner pokazuje
prawidłowy obraz rozkładu grubości folii. Przeprowadzono zbyt mało pomiarów aby
dokładnie określić parametry metrologiczne urządzenia. Na podstawie wstępnych pomiarów
można oceniać, że możliwe jest osiągnięcie dokładności pomiaru nie gorszej niż 2 urn i
rozdzielczości przestrzennej ok. 2 mm.

Wnioski
Opracowano i wykonano skaner folii tytanowej pozwalający na pomiar grubości oraz graficzne
odwzorowanie rozkładu grubości na powierzchni folii. Pomiary są przeprowadzane w sposób
automatyczny i przy grubości nominalnej 50 jim można się spodziewać osiągnięcia
dokładności pomiaru grubości lepszej od 2 \xm i rozdzielczości przestrzennej nie gorszej niż 2
mm. Skaner może być wykorzystany również do wyznaczania rozkładu grubości innych
materiałów foliowych o wymiarach nie przekraczających 400x150 mm.
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MOŻLIWOŚĆ PRZYSTOSOWANIA CYKLOTRONU C-30
DO WSPÓŁPRACY Z PET

Stanisław Kuliński, Leszek Królicki1, Jerzy Lorkiewicz, Marian Pachan,

Eugeniusz Pławski, Ziemowid Sujkowski, Józef Sura

Instytut Problemów Jądrowych im. Andrzeja Sołtana
05-400 Świerk

Abstract
The Positron Emission Tomograph (PET) facility- which is the subject of this

proposal will be located at the Andrzej Soltan Institute for Nuclear Studies in Świerk. It
should be composed of following units:

- the C-30 already existing isochronous cyclotron located in underground
shielded room,
- the target irradiation chamber located in cyclotron room,
- the hot cells for radiochemical processing located in second underground
shielded room,
- the automated transportation system of isotope-marked radiopharmaceuticals,
- the positron emission tomography scanner, PET
- the computer assisted data processing and visualisation system,
- the auxiliary dosimetric safety systems.

The cyclotron is to be finished to deliver proton beam currents adequate for targets
irradiation and the building can be adapted at low costs to accommodate fast
radiochemistry, PET scanner and to provide comfortable space for location of people
and auxiliary equipment.

1. Wstęp

Zastosowanie medycznych, krótkożyciowych izotopów neutronowo-
deficytowych w Polsce ciągle nie wychodzi poza fazę badawczą głównie z powodu
braku ich produkcji krajowej. Dotyczy to w szczególności izotopów n C , 13N, 15O i
1 8F będących emiterami pozytonów. Izotopy te mające zastosowanie w technice
diagnostycznej PET ( Positron Emission Tomography) charakteryzują się
szczególnie krótkimi czasami rozpadu i proces diagnostyczny musi odbywać się w
bezpośrednim sąsiedztwie laboratorium wytwarzającego izotop radioaktywny w
postaci odpowiedniego radiofarmaceutyku stanowiącego analog związków
naturalnych.

Aktualnie w różnych krajach świata istnieje ponad 150 ośrodków zajmujących
się wykorzystaniem metod PET w diagnostyce medycznej procesów
fizjologicznych i patologicznych ( w tym 64 ośrodki w USA 19 w Japonii i 54
ośrodki w trzynastu rozwiniętych krajach Europy). Polska, pomimo osiągnięcia

Zakład Medycyny Nuklearnej Zespolonego Szpitala „Bródno", Warszawa, ul. Kondratowicza 8
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stosunkowo wysokiego poziomu naukowego w medycynie nuklearnej i fizyce
jądrowej nie posiada żadnego ośrodka stosującego lub studiującego
eksperymentalnie diagnostykę metodami PET; wynika to z ciągle
niewystarczającego finansowania.

W połowie lat 80-tych powstało w Instytucie Problemów Jądrowych w Świerku
zadanie przygotowania projektu i wykonanie własnego akceleratora
ukierunkowanego na ekonomiczną produkcję izotopów medycznych 67Ga, m I n ,
1 2 V O 1 T 1 oraz innych [1,2,3].

Akceleratorem tym jest izochroniczny cyklotron C-30. Zaprojektowany i
wykonany w całości przez Instytut Problemów Jądrowych jako prototyp do
ewentualnego powielania komercyjnego, cyklotron przyśpiesza protony do energii
maksymalnej 30 MeV przy maksymalnym poborze mocy elektrycznej nie
przekraczającym 180 kVA.

Cyklotron ten zlokalizowany w Instytucie Problemów Jądrowych w Świerku i
wykorzystywany do eksperymentów fizyki jądrowej aktualnie wyposażony jest w
tymczasowy,modelowy, pracujący impulsowo układ rezonatorów
przyśpieszających oraz modelowe wewnętrzne źródło jonów H". Układy te
ograniczają średnie natężenia przyśpieszonej i wyprowadzonej poza cyklotron
wiązki protonów do wartości około 1 mikroampera.

Zastąpienie modelowego układu rezonatorów układem docelowym oraz
wewnętrznego źródła jonów źródłem zewnętrznym zapewni uzyskanie natężeń
przyśpieszonych protonów do wartości przekraczających 50 mikroamperów.
Robocze natężenia będą wówczas limitowane tylko wytrzymałością termiczną
naświetlanych tarcz oraz zewnętrznymi osłonami radiacyjnymi. Z takimi
natężeniami prądu wiązki, wyprowadzonej do komory naświetlań, cyklotron może
służyć do ekonomicznej produkcji radioizotopów.

2. Charakterystyka techniczna obiektu i cyklotronu.

2.1. Obiekt
Zaprojektowany i zbudowany w 1985- 1990 siłami własnymi Instytutu

prototyp cyklotronu C-30 w swoim, wówczas przewidywanym projektem
przeznaczeniu, służyć miał przede wszystkim jako narzędzie do ekonomicznego
wytwarzania izotopów promieniotwórczych ( izotopów medycznych 67Ga, m I n ,
123J, 201TI oraz innych). Budowa docelowego układu rezonatorów oraz
zewnętrznego źródła jonów pozwalających osiągnąć pełne niezbędne do produkcji
izotopów parametry zostały zahamowane po 1990 roku przez trudności typu
ekonomicznego. Cyklotron umieszczony w podziemnym bunkrze dużego budynku
Fizyki aktualnie wykorzystywany jest do wycinkowych badań w dziedzinie fizyki
jądrowej i do sporadycznej produkcji określonych izotopów promieniotwórczych
dla tejże fizyki. Cyklotron posiada własną infrastrukturę technologiczną (niezależne
rozdzielnie zasilania elektrycznego, układy chłodzenia wodnego,wentylację,
monitoring radiacyjny itd). Budynek Fizyki oprócz bunkra cyklotronu posiada:

• również osłonięty radiacyjnie dodatkowy bunkier o powierzchni ok.70m2 ,
• halę eksperymentalną o powierzchni ok. 400m2 dostosowaną do instalacji

lokalnych osłon radiacyjnych,
• szereg pomieszczeń laboratoryjnych o łącznej powierzchni ok. 200m2

354



Na terenie Ośrodka Badawczego Świerk znajduje się Ośrodek Badawczo-
Rozwojowy Izotopów (OBRI) którego laboratoria zlokalizowane są w odległości
ok. 200m od budynku cyklotronu. Ośrodek ten również posiada potencjalną
możliwość obróbki radiochemicznej tarcz naświetlanych w cyklotronie.

Ośrodek zlokalizowany w odległości ok. 30 km od centrum Warszawy
posiada własny, dobrze zorganizowany transport samochodowy oraz własną
uprawnioną służbę dozymetryczną.

Budynek Ambulatorium Medycznego Ośrodka Świerk sąsiaduje z budynkiem
cyklotronu.

2.2. Cyklotron
Cyklotron jest cyklotronem izochronicznym typu Compact z azymutalną modulacją

pola magnetycznego wytworzoną czterema prostymi sektorami. Przeznaczony do
przyśpieszania cząstek H" lub protonów pracuje przy stałej wartości średniego pola
magnetycznego wynoszącego 1,7301 Tesla w centrum maszyny. Izochronizm ruchu
cząstek z częstotliwością pola przyśpieszającego jest uzyskany poprzez odpowiednie
uformowanie kształtu powierzchni sektorów.
Cząstki przyśpieszane są na drugiej harmonicznej częstotliwości obrotowej napięciem o
amplitudzie nominalnej 60 kV generowanym na dwu duantach stanowiących elementy
pojemnościowe dwóch rezonatorów V4.

ELEKTROMAGNES
Średnica nabiegunnika 105 cm
Sektory 4 proste o rozwartości 45°
Wysokość szczeliny m/nabiegunnikami 10 cm
Wysokość szczeliny m/sektorami 2 cm
Pole magnetyczne w centrum 1,7301 Tesla
Maksymalna modulacja pola 1,2/2,5 Tesla
Amperozwoje (I = 3 50A) 164000 Az
Moc elektryczna 75 kW
Masa całkowita ok. 39 000 kg

UKŁAD AKCELERACYJNY
Duanty 2 o rozwartości 45° sprzężone w centrum
Rezonatory 2xA/4 f= 52,78 MHz
Amplituda napięcia przyśpieszającego 60 kV max
Sprzężenie z generatorem indukcyjne
Moc w.cz. ok. 30 kW
Stabilizacja częstotliwości 2 strojniki indukcyjne

ŹRÓDŁO JONÓW H"
Wewnętrzne typ PIG z zimnymi katodami wydajności ok. 200uA
Zewnętrzne (projekt) multicusp ok. 2 mA z układem injekcji aksjalnej

EKSTRAKCJA (regulacja energii)
stripping na tarczy Al.
R = 30-43 cm (15-30 MeV)
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PRÓŻNIA
2 stanowiska SP 2000P o wydajności
sumarycznej ok. 1500 l/s
ciśnienie 3x10"6 do2xl0"5

W wyniku trudności finansowych w IPJ nie zakończono pracy nad
rezonatorami docelowymi i znacznie opóźnione zostały również prace nad
zewnętrznym źródłem jonów ET. Osiągane natężenia wewnętrznej wiązki
protonów wynoszą obecnie 150 mikroamperów w impulsie ( 1 0 mikroamperów
średniego prądu). Dla wiązki IT wynoszą one odpowiednio 8 mikroamperów w
impulsie i 0,8 mikroampera średniego prądu. Są to natężenia wystarczające dla
eksperymentów fizyki jądrowej. Zakończenie projektów i wykonanie dwu
wymienionych wyżej podzespołów, pozwoli na uzyskanie średnich wartości prądu
wiązki wyprowadzonej niezbędnych dla rutynowej, ekonomicznej produkcji
izotopów promieniotwórczych. Aktualne parametry wiązki dostarczanej
rutynowo przez cyklotron podane są w Tabeli 1.

Tabela 1

Cząstka
przyspieszana
Źródło jonów

Emax wiązki
wewnętrz.
E wiązki

wyprowadź.
Wartość średnia

prądu wiązki
wewnętrznej

Straty w
procesie

akceleracji
Prąd wiązki

wyprowadzonej

projektowane
BT

(zewnętrzne)
30MeV

30MeV

nie mniej niż
50 mikroamper

do50uA

uzyskane
BT

wewnętrzne
31,5 MeV

28MeV

do 1,0 uA
(15uA w impulsie)

704-80% między
R=10-=-44cm

do luA
( 8uA w impulsie)

uzyskane
BT

protony
wewnętrzne
31,5 MeV

—

dol5uA
(150uAw
impulsie)

5% między
R=10 + 44cm

—

Prąd średni przyśpieszonej wiązki protonów jest ograniczony obecnie przez:

• impulsową pracę układu przyśpieszającego w. cz. (max. 10% wypełnienia)
• stan próżni w komorze cyklotronu (obciążenie gazem roboczym z

wewnętrznego źródła jonów).

3. Dostosowanie obiektu do wymagań PET

Zakup skanera PET oraz komór gorących do szybkiej obróbki naświetlonych
tarcz i produkcji radiofarmaceutyków zależy zarówno merytorycznie jak i
finansowo od specjalistów w dziedzinie medycyny nuklearnej. IPJ jest w stanie
zapewnić przylegające do cyklotronu pomieszczenia dla wyżej wymienionych
urządzeń oraz pomieszczenia pomocnicze dla personelu i aparatury. Podstawowym
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zadaniem IPJ będzie uzyskanie z cyklotronu C-30 wiązki zewnętrznej
(przyśpieszanie JT z konwersją na protony i ekstrakcją na zewnątrz cyklotronu)
protonów o natężeniu średnim powyżej 50 mikroamperów i energii od 15 MeV do
30 MeV. W IPJ skonstruowane będą również urządzenia targetowe do
naświetlania tarcz.

Cel zostanie osiągnięty po wymianie rezonatorów przyśpieszających na rezonatory
przystosowane do pracy ciągłej oraz po zainstalowaniu zewnętrznego źródła
jonów H~, układu injekcji aksjalnej i stosownego układu pompowania
próżniowego. Realizacja zadania odbywać się będzie w Zakładzie Fizyki i Techniki
Akceleracji Cząstek Instytutu Problemów Jądrowych. Szacowane koszty
wykonania tego zadania wynoszą ok. 1.250.000,00 zł a zakończenie prac
związanych z osiągnięciem założonych parametrów cyklotronu C-30 możliwe
będzie w okresie ok. 20 miesięcy po uzyskaniu środków finansowych .

Cyklotron C-30 po wyposażeniu go w odpowiednie urządzenia targetowe
stanowić może źródło izotopów promieniotwórczych ( n C , 13N, 15O, 1 8F ) dla
kamery PET zlokalizowanej w bezpośrednim sąsiedztwie cyklotronu2.

Tabela 2
Radioizotop

Tlen - 1 5
Węgiel-11
Azot - 1 3
Fluor-18

Okres
półrozpadu
2.05 min
20.4 min
10 min
112 min

Reakcja
jądrowa
16O(p,pn)15O
uB(p,n)"C
16O(p,a)13N
lsO(p,n)1!iF
MtNe(p,x)18F

Energia
protonów
26MeV
15-20MeV
15MeV
18MeV
30MeV

Możliwa będzie również ekonomiczna produkcja 67Ga, u l I n , 1 2 3 I i 201Tl
(Tabela 3). Izotopy te mogą być wydzielane z naświetlanych tarcz i
przygotowywane w formie żądanych preparatów farmaceutycznych przez
Ośrodek Badawczo-Rozwojowy Izotopów (OBRI) zlokalizowany na tym samym
terenie.

Tabela 3
Radioizotop

Gal-67

Brom-77

Ind-111

Jod-123

Tal-201

Okres
półrozpadu

78.3h

57h

67.2h

13.2h

73.5h

Reakcja jądrowa

6 SZn(p,2n)6 7Ga

78Kr(p,2n)77Rb
77Rb-> 7 7Kr-> 7 7Br
112Cd(pV2n) luiri

1 2 4 Xe(pin) 1 2 3 Ćs
1 2 3 Cs ^ 1 2 3 X e - + 1 2 3 J

2 0 3 Tl(p,3n) 2 0 1 Pb
2 0 1 p b _ ^ 2 0 ! T 1

Energia protonów

25MeV

30MeV

22MeV

30MeV

29MeV

2Fluor-18 ze względu na stosunkowo długi okres życia może być przesyłany na nieznaczne
odległości
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Izotopy te mają okresy półrozpadu w przedziale od kilkunastu do
kilkudziesięciu godzin i w związku z tym powinny być produkowane na bieżąco w
rozsądnych odległościach transportowych od producenta do użytkownika.

4. Podsumowanie.

Na świecie do ekonomicznej produkcji obecnie używane są prawie wyłącznie
cyklotrony kompaktne H~ o energii w przedziale 15 -s- 30 MeV. W roku 1990 z
liczby ok. 30 cyklotronów do komercyjnej produkcji izotopów zaledwie 5 było
kompaktnymi akceleratorami ET klasy C-30 ; w ciągu 5-ciu lat (do r. 1995) ilość
„kompaktów" wzrosła do 20 . Aktualnie, wyłącznie do produkcji izotopów
promieniotwórczych wykorzystywanych jest ponad 45 cyklotronów
zlokalizowanych głównie w USA, Europie Zachodniej i Japonii. Do liczby tej
należy dodać b. dużą ilość minicyklotronów na energię ok. 8-12 MeV będących
standardowym wyposażeniem ośrodków stosujących diagnostykę PET. Na rynku
światowym dostępne są cyklotrony do rutynowej produkcji izotopów. Oferuje je
szereg dostawców jak IB A (Belgia), SUMITOMO HEAVY INDUSTRIES LTD.
(Japonia), CTI-SIEMENS-TCC (USA) , EBCO (Kanada) i inni. Aktualne ceny
tych akceleratorów są zawsze przedmiotem poważnych negocjacji indywidualnych
i wahają sie w granicach 3 do 4,5 M $.

Na bazie doświadczenia zdobytego w trakcie prac nad budową i
uruchomieniem cyklotronu C-30 jest realne uzyskanie parametrów
umożliwiających opłacalną produkcję izotopów promieniotwórczych. Dotyczy to
również izotopów-emiterów pozytonów dla PET, czas życia których wymusza ich
produkcję lokalną.

Uzupełnienie istniejącego już cyklotronu C-30 w podzespoły podnoszące go
do klasy urządzeń renomowanych firm produkcyjnych jest więc bardzo celowe
biorąc pod uwagę również fakt że koszt tego przedsięwzięcia nie przekroczy sumy
0,350 M$.
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Abstract
The paper presents an improved method of density determination for sawn

timber. The method utilizes neural network to analyze radiometrie data. Classical
radiation absorption methods require the additional measurement of sample width. This
has a great impact on the final result. Unfortunately the precise width estimation is
hardly possible in case of sawn wood. The presented method incorporates additional
measurement of back scattered radiation instead. Interpretation of results obtained from
the both measurements is performed by appropriate designed and trained neural
network.

Streszczenie
W pracy przedstawiono propozycję radiometrycznej metody wyznaczania

gęstości drewna (tarcicy) z zastosowaniem sieci neuronowych do analizy danych
pomiarowych. Klasyczna metoda wyznaczania gęstości poprzez pomiar absorbeji
promieniowania gamma przechodzącego przez próbkę drewna wymaga odpowiednio
dokładnego wyznaczenia grubości próbki. W przypadku tarcicy odpowiednio dokładne
wyznaczenia grubości jest praktycznie niemożliwe. Z tych względów w prezentowanej
pracy został zaproponowany dodatkowy pomiar promieniowania rozproszonego i
analizę wyników za pomocą odpowiednio zaprojektowanej i nauczonej sieci
neuronowej.

Opis sieci neuronowych
Sieci neuronowe są strukturami wzorowanymi na biologicznych systemach

nerwowych. Funkcje rzeczywistych systemów nerwowych, jak również funkcje ich
elementów składowych, czyli poszczególnych neuronów zostały w sieciach
neuronowych w dużym stopniu uproszczone. Jednostkowe elementy sieci neuronowych
nazywane neuronami są odpowiednikiem neuronu biologicznego. Neurony te powiązane
są połączeniami stanowiącymi analogię do aksonów i dendrytów łączących dendryty
neuronów w systemach biologicznych. Połączenia pomiędzy neuronami mogą mieć
charakter pobudzający lub hamujący i w procesie uczenia efektywność tych połączeń
może ulegać zmianie tak aby dana sieć realizowała określone zadania.

W przypadku sztucznych neuronów efektywność danego połączenia
modelowana jest poprzez związaną z tym połączeniem modyfikowalną wagę rys. 1.
Waga jest współczynnikiem liczbowym mogącym przyjmować zarówno wartości
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dodatnie dla połączeń pobudzających jak i ujemne dla połączeń hamujących. Wartość
sygnału wyjściowego z neuronu obliczana jest w dwu etapach.

xl

Rys.l Model neuronu

W pierwszym etapie sygnały wejściowe przemnażana są przez odpowiadające
im wagi i następnie sumowane. Etap ten nazywany jest funkcją wewnętrznego
przetwarzania i w praktyce jest to najczęściej funkcja sumowania, natomiast można tam
realizować dowolne inne funkcje takie jak: iloczyn, maksimum, minimum itp.

W drugim etapie wynik funkcji wewnętrznego przetwarzania podlega działaniu
określonej funkcji wejścia-wyjścia zwanej w tym przypadku funkcją aktywacji.
Ostatecznie dla pojedynczego neuronu sygnał wyjściowy wyliczany jest z następującej
zależności:

w,x,

gdzie:
Xi - wektor danych wejściowych
w i - wektor wag
ę - funkcja aktywacji
y - sygnał wyjściowy

W praktyce stosowane są następujące funkcje aktywacji:

O)

funkcja liniowa funkcja skoku
jednostkowego

funkcja
sigmoidalna

funkcja tangens
hiperboliczny

Ze względu na topologię najczęściej w praktyce stosowane są sieci
wielowarstwowe. W takiej sieci rozróżniamy warstwę wejściową, warstwy ukryte i
warstwę wyjściową rys. 2.
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wejście sieci

warstwa wejściowa

warstwa ukryta

warstwa wyjściowa

wyjście sieci

Rys. 2 Sieć trójwarstwowa o połączeniach zupełnych

Połączenia między warstwami mogą mieć różną strukturę, lecz najczęściej są to
połączenia zupełne co oznacza, że każdy neuron danej warstwy połączony jest ze
wszystkimi neuronami warstwy po niej następującej. W tego typu sieci przepływ
informacji ma charakter jednokierunkowy. Matematycznie funkcję realizowaną przez
taką sieć możemy zapisać:

gdzie:
X - wektor danych wejściowych
W - macierz wag dla odpowiedniej warstwy
ę - funkcja aktywacji dla odpowiedniej warstwy
Y - sygnał wyjściowy

Celem działania takiej sieci jest realizacja określonej funkcji czyli uzyskiwanie
żądanej odpowiedzi przy zadanych wielkościach wejściowych. Aby osiągnąć ten cel
należy daną sieć poddać procesowi uczenia. Algorytm uczenia polega na przedstawieniu
sieci przykładu treningowego składającego się ze zbioru danych wejściowych X i
odpowiadającego mu zbioru danych wyjściowych Z. Następnie zbiór danych
wejściowych przetwarzany jest przez sieć a uzyskany wynik Y porównywany z
posiadanymi danymi wyjściowymi. Różnica pomiędzy wartościami Y i Z stanowi
podstawowy parametr do zmian wartości wag neuronów tak aby osiągnąć minimum tej
różnicy. Algorytm ten nazywany jest uczeniem z nauczycielem a podstawowym
sposobem uczenia jest metoda wstecznej propagacji błędu [1].

Sieci tego typu znajdują zastosowanie do opisu praktycznych zagadnień dla
których brak jest odpowiednich modeli matematycznych, które w zadawalający sposób
opisywały by dany problem.
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Wyznaczanie gęstości oraz grubości drewna na podstawie pomiarów
radiometry cznych

Problemem, w którym można zastosować sieci neuronowe do analizy danych
pomiarowych jest gęstościomierz służący do pomiaru gęstości drewna metodą
izotopową. Pomiar oparty jest na analizie promieniowania przechodzącego przez
drewno oraz promieniowania rozproszonego wstecznie.

1)
3)

Impulsy powstaje
z rejestracji promieniowania

rozproszonego wstecznie

5) Impulsy powstaje
z rejestracji promieniowania

przechodzącego przez drewno

Rys. 3 Schemat aparatury pomiarowej służącej do określania gęstości i grubości drewna
przy pomocy pomiaru promieniowania przechodzącego i promieniowania
rozproszenia.
1) źródło promieniowania gamma fAm241 ) .
2) ołowiana przegroda osłaniająca licznik przed bezpośrednim
promieniowaniem.
3),5) Liczniki scyntylacyjne z kolimatorami.
4) próbki drewna o różnych grubościach.

Zależność natężenia promieniowania przechodzącego przez drewno od jego
grubości można opisać przy założeniu jednorodności drewna wzorem na osłabienie
wiązki przechodzącej z liniowym współczynnikiem osłabienia.

gdzie:

J = J0-e

Jo - natężenie promieniowania padającego.
J - natężenie promieniowania przechodzącego.
x - droga przebyta przez wiązkę.
C - liniowy współczynnik osłabienia.
jU - masowy współczynnik osłabienia.
P - gęstość.

(4)
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Przy znanej grubości pozwala to na wyznaczenie gęstości. Problemem może być
wyznaczenie gęstości, gdy drewno ma niejednorodną grubość (tarcica). Użycie drugiego
licznika mierzącego promieniowanie rozproszone pozwala na wyeliminowanie
konieczności pomiaru grubości drewna. Zarówno promieniowanie rozproszone, jak i
przechodzące są funkcjami grubości i gęstości. Promieniowanie przechodzące
wykładniczo maleje wraz ze wzrostem grubości, natomiast promieniowanie rozproszone
jest pewną nieznaną funkcją grubości i gęstości drewna. Aby dokładnie określić tą
zależność należałoby wykonać bardzo wiele pomiarów dla drewnianych próbek o
różnych grubościach i gęstościach. Użycie sieci neuronowej do tego problemu polega na
wytrenowaniu jej dla danych uzyskanych z pomiarów na kilku próbkach desek o
różnych grubościach pochodzących z różnego gatunku drzewa, dla których gęstość
została wyznaczona inną metodą. Podobnie można by wytrenować sieć do określania
grubości desek na podstawie pomiarów z obu liczników lub do określania grubości i
gęstości jednocześnie. Sieć dla tego zagadnienia uczy się aproksymować odpowiednie
funkcje postaci:

f(Np,NR) = p (5)
dla sieci wyznaczającej gęstość drewna.

f(Np,NR) = l (6)
dla sieci wyznaczającej grubość drewna.

Np oraz NR oznaczają odpowiednio zliczenia promieniowania przechodzącego oraz
rozproszonego, p - gęstość, / - grubość badanego drewna.
Nop jest wartością stałą odpowiadającą liczbie zliczeń gdy nie ma próbki między
źródłem a licznikiem, natomiast Nor jest arbitralnie wybraną stałą wynoszącą 150000.
Działanie wytrenowanej sieci można porównać do odczytu odpowiednich wartości z
nomogramu. Na rysunku 4 przedstawione są punkty pomiarowe dla zestawu różnych
desek. Dla każdego gatunku pomiary wykonano dla trzech grubości desek. Punkty dla
desek z tego samego materiału połączone są prostymi. Wszystkich punktów jest
dziewięć. Aby określić rozmiar sieci potrzebny do aproksymowania zależności opisanej
wzorami 5 i 6, trenowano sieć na ośmiu punktach wyłączając jeden, a następnie
testowano sieć na tym jednym punkcie. Zmieniając rozmiar sieci i rodzaj zastosowanych
funkcji przejścia, oraz dążąc do jak najlepszej zbieżności otrzymanych odpowiedzi z
testowymi punktami wybrano odpowiednie architektury sieci.
Ze względu na niejednorodność drewna i związaną z tym małą dokładność
wyznaczonych gęstości błąd względny popełniany przez sieć był rzędu 10%. Aby
zwiększyć dokładność zmierzono gęstość w oparciu o pomiar promieniowania
przechodzącego oraz pomiar grubości drewna. Obliczone w ten sposób gęstości nie byty
uśredniane dla danego gatunku. Próbowano również stosować różne funkcje przejścia.
Dla takich danych błąd wyznaczenia gęstości zmalał do 5%, a dla sieci wyznaczającej
grubość drewna był rzędu 1 %.
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Rys.4 Punkty pomiarowe dla różnych gatunków drewna i różnych ich grubości.
Punkty dla jednego gatunku połączone są liniami prostymi, natomiast
prawidłowa zależność dla danego gatunku z którym związana jest jego
gęstość jest nieznana. Nop, Nor - wartości stałe.

Tabela I - uzyskane wyniki z zastosowaniem sieci neuronowych
archi-

tektura •=>

P(2)
g

cm3

0.5412
0.5564
0.5187
0.6871
0.7053
0.7371
0.3294
0.3414
0.3521

bł. p g
_cm3_

błąd
wzgl.[%]

5-1
sig-lin

gęstości wyzi

sieć p

0.5467
0.5435
0.5041
0.6779
0.7356
0.7961
0.3352
0.3496
0.3911
0.0269

5.08

2-1
tan-lin

łączone przez

g
_cm3_

0.5421
0.5461
0.5194
0.6750
0.7364
0.7967
0.3427
0.3218
0.3752
0.0255

4.82

archi-
tektura^
zmierzona

grubość
l(cm)

5
10
15
5
10
15
5
10
15

błąd bezw.
l(cm)

błąd
wzgl.r%]

8-1
sig-lin

3-1
tan-lin

grubość wyznaczona
przez sieć

l(cm)

5.1135
9.9872
15.0196
4.8598
9.7182
15.1410
4.9115
10.0065
14.9614
0.1255

1.25

5.0969
9.9680
14.9938
4.9007
9.9170
14.9935
4.9456
9.9424
15.0543
0.0637

0.64
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Podsumowanie
Pomiar grubości i gęstości drewna metodą radiometryczną z zastosowaniem

sieci neuronowych do analizy danych pomiarowych dały pozytywne wyniki. Dla tego
zagadnienia sieć neuronowa uczyła się aproksymować zależności funkcyjne pomiędzy
danymi pochodzącymi z pomiarów promieniowania przechodzącego i rozproszonego na
drewnianych próbkach, a gęstością i grubością tych próbek wyznaczoną klasycznymi
metodami. Analiza takich pomiarów innymi metodami jest trudna, gdyż zależność
natężenia promieniowania rozproszonego od gęstości czy grubości próbki nie jest
opisywana wzorem analitycznym. Dla dobrego przybliżenia takiej zależności należałoby
wykonać bardzo dużo pomiarów dla próbek o różnych grubościach i gęstościach.
Wykorzystanie w tym celu sieci okazało się celowe, ponieważ nauczona sieć dobrze
reprezentowała odpowiednie zależności, choć zbiór uczący zawierał niewiele danych
pomiarowych. Wyznaczone w ten sposób wielkości obarczone były błędem względnym
poniżej 5% dla wyznaczanej gęstości i poniżej 1% dla wyznaczanej grubości.
Wykorzystywane sieci zbudowane były z kilku neuronów, co ze względu na krótki czas
obliczeń pozwala zastosować je jako narzędzie używane do analizy danych w systemach
" on line ", czyli wykonywanej w czasie rzeczywistym.

Literatura
[1] Tadeusiewicz Ryszard , Sieci neuronowe, Akademicka Oficyna Wydawnicza RM,

Warszawa 1993.
[2] Tiitta M. et.al., Automated low energy photon absorption equipment for measuring

internal moisture and density distributions of wood samles, Holz als-und
Werskstoff 51 (1993)417-421
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FLOW MEASUREMENTS SEWERS OF CRACOW CABLE
FACTORY

Zdzisław Stęgowski, Leszek Furman, Leszek Petryka, Kazimier Przewłocki,
Mariusz Wójcik*
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Abstract
Radiotracer method - an improved continuous dilution method has been applied

for high accuracy waste water and sewage flow measurements. The advantage of the
method is its applicability to unsteady flow conditions (when flow cross-section in an
open channel or flow rate vary in time). As an practical example, the results of
experiments carried out at Cracow Cable Factory are presented.

Streszczenie
Celem prezentowanej pracy było wyznaczenie bilansu ścieków w kanalizacji

deszczowej na terenie Krakowskiej Fabryki Kabli S.A. Na teren zakładu wpływają
ścieki miejskie do których odprowadzane są ścieki zakładowe i wspólnie odprowadzane
są poza teren zakładu. Ze wzglądu na istotne dobowe zmiany natężenia przepływu,
zwłaszcza dopływających ścieków miejskich, wykonanie pomiarów wymagało
opracowanie metody pozwalającej na ciągły pomiar tych przepływów. Do wykonania
tych pomiarów zastosowano metodę rozcieńczenia izotopowego oraz odpowiednio do
tego zaprojektowaną i przygotowaną aparaturę pomiarową.

Metoda rozcieńczenia izotopowego.
Zastosowana metoda rozcieńczenia izotopowego polega ona na wprowadzaniu,

w sposób ciągły, do przepływającego strumienia w badanym kanale, roztworu znacznika
o znanej aktywności właściwej Cz, za stałym wydatkiem q. Następnie pobierana jest
próbka z punktu położonego poniżej miejsca dozowania znacznika i wyznaczana
aktywność znacznika Cs płynących z wydatkiem Q. Punkt odbioru próbek ścieków
powinien znajdować się w odległości zapewniającej pełne wymieszanie znacznika w
całym przekroju strumienia. Natężenie przepływu strumienia Q wylicza się z bilansu
aktywności znacznika:

Q = q(Cz/Cs) (1)

Dodatkowo w pobliżu punktu poboru próbek umieszczona jest sonda, która w
sposób ciągły mierzy względne zmiany stężenia znacznika w badanym strumieniu.
Zmiany w czasie tego stężenia są proporcjonalne do zmian wydatku O. Porównując
dane z sondy z bezwzględnymi wartościami wydatku uzyskanymi na podstawie
pobranych próbek, dokonywana jest kalibracja tych danych tak. że w końcowym efekcie
uzyskuje się bezwzględne wartości wydatku Q w funkcji czasu.
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Podstawowym warunkiem uzyskanie wiarygodnych wyników tą metodą jest
całkowite wymieszania wprowadzanego znacznika na drodze pomiędzy punktem
iniekcji a punktem poboru próbek ścieków. Szybkość tego wymieszania
(ujednorodnienia stężenia znacznika) zależy od rodzaju przepływu i droga tego
wymieszania skraca się wraz ze wzrostem turbulencji przepływu. Istnieje szereg
wzorów empirycznych dla wyznaczenia odcinka całkowitego wymieszania
poprzecznego w przepływających strumieniach. Za najbardziej przydatnym do celów
pomiaru przepływu ścieków wybrano wzór podany przez Rimmara.

(2)4
H-g

gdzie wszystkie wielkości mierzone są w układzie SI i wyrażają:
Lc - długość odcinka całkowitego wymieszania poprzecznego
B - szerokość strumienia
H - głębokość strumienia
Ch - współczynnik Chezy (15<Ch<50)
g - przyspieszenie ziemskie

Wzór (2) opisuje wprawdzie długość odcinka wymieszania poprzecznego dla kanałów
prostokątnych i przepływu cieczy ze swobodną powierzchnią, ale może być również
zastosowany do przepływów strumieni cieczy ze swobodną powierzchnią w kanałach o
przekroju kołowym lub eliptycznym. Dla tych przypadków podaje się średnią wartość
napełnienia kanału oraz maksymalną szerokość strumienia cieczy.

Mając powyższe na uwadze wybrano trzy studzienki poboru próbek, których
położenie w stosunku do punktów dozowania znacznika spełniało kryterium Rimmana.

Znacznik promieniotwórczy, stosowany w pomiarach natężeń przepływu
ścieków powinien spełniać szereg wymagań dotyczących zarówno własności
fizykochemicznych jak i charakterystyki radiometrycznej. Właściwy jego dobór
zapewnia prawidłowe przeprowadzenie pomiarów.

Znacznik nie powinien przechodzić do innej fazy poza znakowana, nie powinien
ulegać sorpcji na ściankach badanych kanałów i osadach, nie powinien wytrącać się w
postaci osadów lub ulegać ekstrakcji ze środowiska wodnego przez obce fazy. Procesy
te są bowiem jedną z głównych przyczyn błędów pomiarowych.

Z punktu widzenia własności jądrowych znacznik promieniotwórczy powinien
charakteryzować się odpowiednim czasem połowicznego rozpadu, zawierającym się od
kilku do kilkudziesięciu godzin. Taki czas zapewnia z jednej strony krótkotrwałe
skażenie znakowanych mediów i urządzeń dozujących, a z drugiej strony jest
wystarczająco długi dla przeprowadzenia pomiarów. Inną pożądaną własnością jądrową
znacznika jest duży udział wysoko energetycznych kwantów gamma w emitowanym
promieniowaniu. Zapewnia to z kolei precyzyjny pomiar detektorami scyntylacyjnymi
zawieszonymi ponad przepływającym medium, bądź umieszczonymi w specjalnych
urządzeniach pomiarowych. Korzystną cechą znaczników jest prostota przygotowania
do postaci w jakiej iniekowany jest do badanego medium. Obniża to zarówno koszty
pomiarów oraz ogranicza ilość operacji wykonywanych z substancją promieniotwórczą.

Mają na uwadze powyższe względy, oraz opierają się na wcześniej
przeprowadzonych badaniach, zdecydowano zastosować w tych pomiarach jako
znacznik izotop promieniotwórczy Br-82 w postaci wodnego roztworu bromku amonu
(NH4 Br).
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Aparatura pomiarowa
Do pomiarów natężenia przepływu ścieków w kanałach burzowych z użyciem

znaczników promieniotwórczych zastosowano, sterowana przy pomocy komputera,
aparaturę pomiarową duńskiej firmy FORCE INSTITUTES specjalnie zaprojektowana
do tego typu badań. Aparatura ta została zainstalowana w Samojezdny Laboratorium
Zakładu Radimetrii Przemysłowej, które to laboratorium przystosowane jest do
prowadzenia badań terenowych badań z zastosowaniem otwartych źródeł
promieniotwórczych. Do przeprowadzonych badań wykorzystano następujące elementy
w/w laboratorium:
1. Dwa komputery IBM PC ze specjalistycznym oprogramowaniem.
2. Dwa zestawy pomiarowe z sondami scyntylacyjnymi.
3. Urządzenie do pomiaru aktywności próbek typu „Karolina".
4. Dwie wagi typu Sartorius.
5. Pompę dozuj ącą typu IWAKI
6. Sprzęt dozymetryczny do pomiaru dawek i skażeń promieniotwórczych.

Wykonanie pomiarów
Przed przystąpieniem do pomiarów aparaturę skompletowano w dwa zestawy

pomiarowe (rys. 1). Jeden zestaw obsługiwał sondę umieszczoną na stałe O połączoną
kablem z jednostką pomiarową i zasilającą.

ZESTAW 1 ZESTAW

Rys. 1. Schemat aparatury użytej w pomiarach natężenia przepływu ścieków

Zestaw ten umożliwił ciągła rejestrację stężenia znacznika przepływającego w
tym punkcie, co po późniejszej kalibracji umożliwiło wyznaczenie przebiegów
czasowych natężenia przepływu ścieków wypływających poza teren zakładu. Drugi
zestaw składał się z takiej samej sondy pomiarowej lecz umieszczonej w specjalnym
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urządzeniu, zwanym „Karolina", umożliwiającym pomiar aktywności próbek
pobieranych z punktów pomiarowych. Dane z obu sond były bezpośrednio rejestrowane
na komputerze. Uproszczony schemat badanej instalacji przedstawiony jest na
rysunku 2. Poprzez punkty A, B, C na teren zakładu wpływają ścieki miejskie do
których odprowadzane są ścieki zakładowe i poprzez punkt O odprowadzane są poza
teren zakładu.

I

\B

1 " " C

0
miejska kanalizacja burzowa
ścieki zakładowe

Rys. 2. Schemat sieci kanalizacji burzowej objętej pomiarami

17:42 20:42 23:42 02:42 05:42

godzina pomiaru

08:42

Fig. 3. Przykładowe wyniki natężenie odpływu ścieków z punktu O
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Pomiar polegał na wprowadzeniu znacznika, w sposób ciągły, do strumienia
ścieków w punktach A. B i C i pobieraniu próbek z punktów położonych poniżej
punktów iniekcji oraz z punku O. Pompa „IWAKI" zapewniała ciągłe dozowanie
znacznika z wydajnością 0.215 cm3/s. Próbki ścieków, w ilości około 10 litrów każda,
pobierano przy pomocy ręcznej pompy i transportowano do laboratorium. Po przelaniu
próbki do „Karoliny" następowało jej ważenie i wykonywany był pomiar. Dokonując
wcześnie pomiaru aktywności właściwej iniekowanego znacznika, na podstawie wzoru
1 wyznaczano natężenie przepływu ścieków w badanym strumieniu. Wyznaczone
wydatki w punkcie O służyły również do kalibracji danych uzyskiwanych z pierwszej
sondy umieszczonej w punkcie O.

Tabela 1 - średnio dobowe wydatki przepływu ścieków

RODZAJ PRZEP£YWU

Dopływ w punkcie A

Dopływ w punkcie B

Dop3yw w punkcie C

SUMA DOPEYWÓW Z MIASTA

ODP£YW CAfKOWITY Z ZAK£ADU O

ILO(R£ CECIEKÓW ZRZUCANYCH
PRZEZ ZAKfAD

m3/godz.

1.2

21.6

• 1 1 . 2

34.0

133.0
99,0

dopływ A
1,0%

dopływ B
21,6%

zakład 74,6%

dopływ C
11,2%

Rys. 4 Procentowy udział dopływów i zakładu w ściekach odprowadzanych z zakładu
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Przykładowe wyniki pomiarów przedstawiono na rysunku 3. Przeprowadzenie
pomiarów w sposób ciągły przez trzy doby, pozwoliły na pełne zbilansowanie ilości
ścieków dochodzący do zakładu z miasta i odprowadzanych przez zakład. Uzyskane
średnio dobowe wydatki przepływów przedstawiono w tabeli 1. Procentowe udziały
wydatku przepływu ścieków przedstawia rysunek 4.

Podsumowanie
Zastosowanie przedstawionej metody pozwoliło na pomiar zmiennego w czasie

natężenia przepływu ścieków w otwartych kanałach. Praktyczne wykonanie takich
pomiarów było możliwe dzięki zastosowaniu wysokiej klasy aparatury pomiarowej. W
wyniku międzynarodowej współpracy z FORCE INSTITUTES z Danii aparatura ta od
kilku lat znajduje się na wyposażeniu samojezdnego laboratorium Wydziału Fizyki i
Techniki Jądrowej AGH.

Uzyskane wyniki bilansu ścieków stanowią podstawę do rozliczeń finansowych
pomiędzy zakładem a gminą, za odprowadzanie ścieków. Ponadto pozwolą one na
przeprowadzenie kolejnej modernizacji gospodarki wodno ściekowej na terenie zakładu.

Literatura

[1] „Guidebook on Radioisotope Tracers in Industry", Technical Reports Series No.316,
International Atomic Energy Agency, Vienna (1990)
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MIĘDZYNARODOWY SYSTEM INFORMACJI NUKLEONICZNEJ
INIS - BAZA DANYCH I MOŻLIWOŚCI JEJ WYKORZYSTANIA

Tadeusz Urbański
Instytut Chemii i Techniki Jądrowej,
UL Dorodna 16, 03-195 Warszawa

Przedstawiono światowy system informacji naukowej i technicznej INIS,
obejmujący swym zakresem tematycznym szeroko pojęte zagadnienia atomistyki (np.
fizykę, chemię i energetykę jądrową, wykorzystanie technik jądrowych w różnych
dziedzinach i wiele innych) oraz niektóre zagadnienia energetyki konwencjonalnej,
pozwalające porównywać ją z energetyką jądrową. Szerzej omówiono zakres
tematyczny INIS, dotyczący zastosowania izotopów i promieniowania w przemyśle,
medycynie, rolnictwie i ochronie środowiska.

Opisano sposoby wykorzystania komputerowej bazy danych INIS w aspektach:
merytorycznym (sposoby wyszukiwania potrzebnych danych), organizacyjnym i
technicznym.
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