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LI SZKOŁY NA „WYCIECZKĘ EDUKACYJNĄ", CZYLI NIETYPOWE

LEKCJE FIZYKI O PROMIENIOTWÓRCZOŚCI
Program wycieczki obejmuje wykłady (ilustrowane stosownymi pokazami doświadczalnymi
lub poglądowymi planszami) o naturze promieniowania jonizującego i jego różnorodnych zas-
tosowaniach w nauce, technice i medycynie. W ramach wycieczki można zwiedzić też bar-
dzo atrakcyjną wystawę Odpady promieniotwórcze: problemy, rozwiązania, którą gorąco
polecamy.
Nasze propozycje obejmują wykłady o promieniotwórczości środowiska, zastosowaniu fizyki
jądrowej w medycynie, a także o problemie ryzyka związanego z obecnością w otoczeniu
człowieka promieniotwórczości naturalnej i sztucznej. Można także, w miarę możliwości,
zwiedzić również niektóre zakłady i pracownie naukowe Instytutu. W piątki organizujemy
szczególne cykle zajęć, w ramach których można też zwiedzić reaktor MARIA. W przygo-
towaniu jest laboratorium fizyki jądrowej przeznaczone dla niewielkich grup szczególnie zain-
teresowanej młodzieży. Za godzinę lekcyjną (45 min) zajęć pobieramy jedynie 50 zł od grupy,
której liczebność nie może przekraczać 25 osób. Zajęcia piątkowe obejmują co najmniej 3
godziny lekcyjne, tak więc koszt wzrasta do 150 zł od grupy. Niezależnie, jeśli w programie
znajduje się zwiedzanie reaktora, należy przygotować się na wydatek 3 zł od osoby (koszt
obligatoryjnego korzystania z odzieży ochronnej). Szczegółowe dane o możliwych progra-
mach wycieczek, jak i o warunkach finansowych wysyłamy na życzenie.

Ji STUDENTÓW I NAUCZYCIELI KIERUNKÓW PRZYRODNICZYCH

I TECHNICZNYCH NA SZKOLENIA (RÓWNIEŻ LABORATORYJNE)

Z FIZYKI PROMIENIOTWÓRCZOŚCI I PROMIENIOTWÓRCZOŚCI

ŚRODOWISKA

J GRUPY ZAWODOWO ZWIĄZANE Z PROMIENIOWANIEM JONI-

ZUJĄCYM NA CYKLE SZKOLENIOWE Z ZAKRESU OCHRONY RA-

DIOLOGICZNEJ

G DZIAŁACZY SAMORZĄDOWYCH NA JEDNODNIOWE SZKOLENIE

Z ZAKRESU WIEDZY O PROMIENIOTWÓRCZOŚCI
Ceny szkoleń grup osób dorosłych ustalane są w zależności od celu i szczegółowego, uzgod-
nionego programu szkolenia.
Przez nasz Dział przewija się rocznie około 2000 uczniów szkół ponadpodstawowych i wiele
grup bądź związanych zawodowo z promieniowaniem, bądź zainteresowanych nim z innych
względów. Otrzymywane liczne dowody uznania wskazują, że czas spędzony z nami nie jest
czasem straconym i pozwala na znakomite poszerzenie wiedzy o zjawisku, którego znajo-
mość jest wręcz powinnością każdego współczesnego człowieka.



Polskie Towarzystwo Nukleoniczne

Raport PTN-5/2001

PROMIENIOWANIE
JAKO ŹRÓDŁO INFORMACJI

O WŁAŚCIWOŚCIACH MATERII

Pod redakcją Piotra Urbańskiego

Warszawa 2001



Polskie Towarzystwo Nukleoniczne
ul. Dorodna 16, 03-195 Warszawa
fax: (0-22) 811 15 32

Na okładce wykorzystano zdjęcie z archiwum Instytutu Chemii i Techniki
Jądrowej przedstawiające izotopowy miernik zapylenia powietrza AMIZ-2000

Za treść reklam Redakcja nie odpowiada

Copyright by Polskie Towarzystwo Nukleoniczne, 2001

ISSN 1428-2135

Skład i łamanie: Instytut Chemii i Techniki Jądrowej, ul. Dorodna 16, 03-195
Warszawa

Druk: Wydawnictwo-Reklama, Wojciech Wojcicki, ul. Gedymina 15/5, 04-120
Warszawa, tel./fax: (0-22) 610-25-91



PLEASE BE AWARE THAT
ALL OF THE MISSING PAGES IN THIS DOCUMENT

WERE ORIGINALLY BLANK



SPIS TREŚCI

PRZEDMOWA 5

DATOWANIE - BADANIE WIEKU OBIEKTÓW
Bohdan Dziunikowski 7

BADANIA PROCESÓW WZBOGACANIA RUD MIEDZI
Zdzisław Stęgowski 13

BADANIA DYNAMIKI OBIEKTÓW
Jacek Palige 23

ZASTOSOWANIE METODY ZNACZNIKÓW PROMIENIOTWÓRCZYCH
DO KONTROLI SZCZELNOŚCI I LOKALIZACJI NIESZCZELNOŚCI
W OBIEKTACH PRZEMYSŁOWYCH
Janusz Kraś, Lech Waliś, Stanisław Myczkowski 29

RADIOZNACZNIKOWE BADANIA AKWENÓW NATURALNYCH
I SZTUCZNYCH ZBIORNIKÓW WODNYCH
Andrzej Owczarczyk 41

RADIOIZOTOPOWA APARATURA POMIAROWA
Piotr Urbański, Ryszard Jabłoński 49

RADIOMETRYCZNE URZĄDZENIA I SYSTEMY POMIAROWE
W GÓRNICTWIE I ENERGETYCE
Teresa Sikora 61

APARATURA DO BADAŃ ZNACZNIKOWYCH
Leszek Furman 71

PROFILOWANIE ODWIERTÓW
Bohdan Dziunikowski 77

ZASTOSOWANIA ANALIZY AKTYWACYJNEJ
Rajmund Dybczyński . 85

WYKORZYSTANIE SPEKTROMETRII MÓSSBAUERA
Jan Suwalski 97

ZASTOSOWANIE TECHNIK JĄDROWYCH W KONSERWACJI
I IDENTYFIKACJI DZIEŁ SZTUKI
Ewa Pańczyk 107



PRZEDMOWA

Zastosowanie źródeł promieniowania jonizującego w gospodarce, ochronie
środowiska i zdrowia jest bardzo szerokie. W Polsce pierwsze badania w tym
obszarze podjęto w instytutach naukowych i uczelniach Krakowa, Warszawy i
Łodzi. Utworzenie w końcu lat pięćdziesiątych Biura Urządzeń Techniki Jądrowej
(późniejszy Polon) doprowadziło do wdrożenia wielu prac badawczych w różnych
gałęziach ówczesnej gospodarki.

Wdrożenia wyników prac badawczych prowadzonych w tych oraz innych nie
wymienionych z nazwy jednostkach przyniosły duże efekty dla gospodarki naro-
dowej. Techniki wykorzystujące promieniowanie jonizujące wniosły określony
wkład w rozwój przemysłów metalurgicznego, chemicznego, petrochemicznego,
cementowego i innych.

W obecnej, nowej sytuacji rynkowej, nastąpiły znaczne przekształcenia w
strukturze zarówno bazy naukowej, jak i przemysłowej tej gałęzi technologicznej.
Biorąc pod uwagę fakt, że w krajach rozwiniętych takich jak np. USA czy Japonia,
obrót związany z zastosowaniem technik i technologii jądrowych przewyższa np.
obrót energetyki jądrowej, również dobrze rozwiniętej w tych krajach, należy się
spodziewać umocnienia omawianego sektora w Polsce.

Wydanie niniejszego raportu zbiega się z dziesięcioleciem utworzenia Pol-
skiego Towarzystwa Nukleonicznego. W swojej historii Towarzystwo poświęciło
wiele uwagi zagadnieniom, które porusza niniejszy raport m.in. organizując konfe-
rencje dotyczące zastosowań technik jądrowych w roku 1995 w Ryni i w 1998 w
Krakowie.

Oddając w ręce Czytelników niniejszy Raport chciałbym wyrazić nadzieję, że
przyczyni się on do rozpowszechnienia i lepszego zrozumienia zagadnień zwią-
zanych z praktycznym zastosowaniem metod i urządzeń wykorzystujących pro-
mieniowanie jonizujące.

Prof, dr hab. Andrzej Grzegorz Chmielewski
Przewodniczący Polskiego Towarzystwa Nukleonicznego
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Wydział Fizyki i Techniki Jądrowej, Akademia Górniczo-Hutnicza,

30-059 Kraków, AL Mickiewicza 30
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Datowanie jądrowe polega na oznaczaniu wieku bezwzględnego próbek geo-
logicznych i obiektów archeologicznych na podstawie badań ich promieniotwór-
czości, składu izotopowego lub niektórych efektów wtórnych związanych z długo-
trwałym działaniem promieniowania jądrowego [1-4]. W tym opracowaniu ograni-
czymy się tylko do najważniejszych metod opartych głównie na oznaczaniu sto-
sunków izotopowych ołowiu w próbkach geologicznych oraz pomiarach aktywno-
ści izotopu 14C w szczątkach organicznych.

2. METODY OŁOWIOWE

Metody ołowiowe datowania skał i minerałów, oparte na wykorzystaniu radio-
genicznych izotopów ołowiu, są najstarszym i najważniejszym sposobem ozna-
czania wieku różnych formacji geologicznych. Wynika to z następujących faktów:
• radiogeniczne izotopy ołowiu są produktami rozpadów jądrowych zachodzą-

cych w szeregach promieniotwórczych uranu i toru. Oba te pierwiastki wystę-
pują powszechnie w różnych skałach;

• stałe rozpadu izotopów macierzystych 2 3 8U, 235U i 232Th znane są stosunkowo
dokładnie;

• występowanie różnych izotopów ołowiu umożliwia różne warianty pomiarowe,
których wyniki można uśredniać.

Końcowy bilans przemian jądrowych zachodzących w naturalnych szeregach
promieniotwórczych przedstawia się następująco:

238y _^ 2 0 6 p b + g 4 H e

Zmniejszanie się z czasem t liczby N jąder izotopu promieniotwórczego,
wskutek ich rozpadów, można określić wzorem



N = N o e " M (1)

gdzie: No - liczba jąder danego izotopu w chwili początkowej, to znaczy dla t=0;
A. - stała rozpadu tego izotopu, związana z jego czasem połowicznego roz-
padu T zależnością

In 2
^ = — (2)

Jeśli próbkę stanowi minerał, w skład którego wchodzi określony izotop pro-
mieniotwórczy, to w takim przypadku No oznacza liczbę jąder tego izotopu w tym
minerale w czasie jego tworzenia się (krystalizacji).

W wyniku rozpadów jąder izotopu promieniotwórczego tworzą się jądra koń-
cowe określonego izotopu trwałego. Liczbę Nk takich radiogenicznych jąder koń-
cowych, utworzonych w czasie t, można określić wzorem

Nk = No-Noe-M=No(1-e"M) (3)

Dzieląc stronami wzór (3) przez (1) otrzymuje się zależność

— = i = 6 — 1 (4)
N e"w

Jak widać, stosunek liczby Nk jąder końcowych do liczby N jąder macierzys-
tych (pierwotnych) jest rosnącą funkcją czasu t przebywania izotopu macierzy-
stego w danej próbce.

Przedstawiony wyżej proces ubywania z czasem izotopu pierwotnego, z rów-
noczesnym tworzeniem się izotopu końcowego, przypomina proces zachodzący
w klepsydrze piaskowej. Oznaczenie czasu za pomocą takiej klepsydry polega na
tym, że ziarna piasku z pojemnika górnego przesypują się z określoną szybkością
do pojemnika dolnego. W miarę upływu czasu liczba Ng ziaren w pojemniku gór-
nym zmniejsza się, podobnie jak liczba jąder izotopu pierwotnego, przy równo-
czesnym zwiększaniu się liczby ziaren Nd w pojemniku dolnym, odpowiadającym
jądrom izotopu końcowego. Stosunek tych liczb ziaren Nd/Ng jest więc funkcją
czasu t, jaki upłynął od chwili rozpoczęcia przesypywania piasku w klepsydrze.
Poprzez oznaczenie wartości tego stosunku liczbowego można więc oznaczać
czas trwania t całego procesu, pod warunkiem że:
• znamy szybkość przesypywania piasku, to znaczy liczbę jego ziaren przecho-

dzących w ciągu określonej jednostki czasu z pojemnika górnego do dolnego;
odpowiednią wielkością określającą szybkość rozpadów jądrowych jest stała
rozpadu X izotopu pierwotnego,

• przed rozpoczęciem przesypywania piasku w klepsydrze jej dolny pojemnik był
pusty; odpowiednikiem takiego pojemnika pustego jest minerał świeżo wykrysta-
lizowany, w którym nie występują jeszcze jądra izotopu końcowego (Nk= 0),

• cała klepsydra stanowi układ zamknięty, to znaczy nie zachodzi żadna wymia-
na piasku z otoczeniem.



W odniesieniu do minerałów to ostatnie założenie, że stanowią one układy
chemicznie zamknięte, może nie być spełniony wskutek działania różnych czyn-
ników, takich jak wietrzenie i erozja lub też przemiany somatyczne. Polegają one
na wymianie z otoczeniem niektórych składników skał i minerałów. Może również
zachodzić ucieczka gazowego radonu i selektywne wypłukiwanie izotopu 2 3 4U,
charakteryzującego się taką właściwością. Ogólnie można stwierdzić, że „zegar
izotopowy" zaczyna działać dopiero wtedy, gdy badana próbka geologiczna stała
się układem chemicznie zamkniętym zarówno dla izotopu pierwotnego, jak i koń-
cowego.

Wśród jądrowych metod datowania, opartych na przedstawionej zasadzie
„klepsydry izotopowej", można wyróżnić metody analityczne oraz metody spek-
trometrii mas (izotopowe). Metody analityczne polegają na oznaczeniu całkowi-
tych zawartości zarówno pierwotnych pierwiastków promieniotwórczych, jak i
końcowych produktów ich rozpadu. Takie oznaczenie przeprowadza się za po-
mocą bądź to zwykłych metod chemicznych (analiza mokra), bądź też różnych
metod instrumentalnych, takich jak neutronowa analiza aktywacyjna. Metody ana-
lityczne z wykorzystaniem mokrej analizy chemicznej stosowano już w pierw-
szych latach XX wieku. Głównym źródłem błędów takich datowań może być
obecność w datowanych próbkach nieradiogenicznych izotopów pierwiastka koń-
cowego. Izotopów tych nie da się odróżnić od izotopu radiogenicznego za pomo-
cą metod chemicznych. Stąd znaczny postęp w rozwoju geochronologii nastąpił
dopiero po wprowadzeniu metod spektrometrii masowej. Metody te umożliwiają
oznaczanie zawartości poszczególnych izotopów za pomocą odpowiednich spek-
trometrów mas, które zaczęto konstruować w latach czterdziestych. Dzięki wyko-
rzystaniu tych urządzeń można oznaczać oddzielnie poszczególne izotopy oło-
wiu, uranu i toru. Wiek t minerałów zawierających te pierwiastki oblicza się wtedy
korzystając ze wzorów:
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gdzie: A,238, 2̂35, ̂ -232 - są to stałe rozpadu izotopów odpowiednio 2 3 8U, 235U i 2 3 2Th.
Symbole tych izotopów oznaczają w tym przypadku ich ilości wyrażone w licz-
bach jąder, przy czym indeksem * wyróżniono izotopy radiogeniczne.

Niektóre minerały można też datować poprzez oznaczenie stosunków izoto-
powych radiogenicznych izotopów ołowiu 206Pb*, 207Pb* i 208Pb* do izotopu niera-



204rdiogenicznego *u*Pb, to znaczy nie związanego z rozpadami jądrowymi radu i
toru. Zależności takich stosunków izotopowych od wieku galeny (PbS) w minio-
nych okresach geologicznych pokazano przykładowo na rysunku.
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Rys. Wartości stosunków izotopowych ołowiu w gaienie (PbS) w przeszłości [3].

Jeszcze inna wersja metody ołowiowej sprowadza się do oznaczania stosunku
izotopowego 206Pb* / 210Pb*. Promieniotwórczy izotop radioaenicznv 210Pb* wvste-Promieniotwórczy izotop radiogeniczny Pb wystę-
puje w szeregu uranowo-radowym, pochodzącym od izotopu macierzystego 2 3 8U.
W przypadku równowagi promieniotwórczej w takim szeregu, ilość występującego
w nim izotopu 210Pb określa jednoznacznie ilość uranu 2 3 8U. Dzięki temu stosu-
nek izotopowy 206Pb / 238U można zastąpić wspomnianym wyżej stosunkiem izo-
topowym tylko jednego pierwiastka, tzn. ołowiu. Ułatwia to znacznie przygotowa-
nie próbek do analizy spektrometrycznej.

W praktyce wykorzystuje się zwykle różne warianty metody ołowiowej oparte
na różnych stosunkach izotopowych, takich jak: 206Pb7238U, 207Pb7235U,

wyniki poszczególnych datowań tej samej próbki można w ten sposób zwiększać
dokładność ostatecznego wyniku.

Oprócz metod ołowiowych do datowania próbek geologicznych wykorzystuje
się również metody oparte na oznaczaniu stosunków izotopowych innych pier-
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wiastków. Można tu wymienić metodę helową, rubidowo-strontową potasowo-
argonową, potasowo-wapniową lub uranowo-ksenonową. Metody te mają jednak
mniejsze znaczenie praktyczne w porównaniu z metodami ołowiowymi.

3. METODA WĘGLOWA

Izotop promieniotwórczy węgla ( C), o czasie połowicznego rozpadu 5730 lat,
tworzy się stale w górnych warstwach atmosfery w wyniku reakcji neutronów
spalacyjnych z jądrami azotu. Neutrony spalacyjne pojawiają się w atmosferze
jako produkty kruszenia (spalacji) jąder przez protony będące głównym składni-
kiem pierwotnego promieniowania kosmicznego. Wytwarzany w ten sposób wę-
giel promieniotwórczy reaguje chemicznie z tlenem atmosferycznym tworząc czą-
steczki 14CO2. Wskutek pionowego mieszania się powietrza związek ten dociera
do powierzchni ziemi. Dzięki procesowi fotosyntezy jest on asymilowany przez
rośliny, w których ustala się równowagowe stężenie izotopu 14C. Taki stan rów-
nowagi istnieje dopóty, dopóki dany organizm żyje, to znaczy zachodzi w nim
ciągła przemiana materii (metabolizm) w kontakcie z otoczeniem. Z chwilą śmierci
organizmu, na przykład po ścięciu drzewa, metabolizm ten zostaje przerwany.
Ustaje więc wymiana węgla ze środowiskiem. Oznacza to, że od tej chwili zaczy-
na się eksponencjalne zmniejszanie stężenia izotopu 14C w tym organizmie
wskutek rozpadu tego izotopu. Jeśli wiemy jakie było stężenie 14C w atmosferze i
biosferze w chwili przerwania metabolizmu w danym organizmie, to jego wiek t
można obliczyć korzystając ze wzoru

T A
t = In—^ (8)

In 2 A
gdzie: Ao - aktywność promieniotwórcza izotopu 14C w próbce tuż po przerwaniu

jej metabolizmu (aktywność początkowa);
A - aktywność tej próbki odniesiona do roku 1950, zgodnie z przyjętą kon-

wencją międzynarodową;
T - czas połowicznego rozpadu izotopu 14C.

Aktywność początkowa Ao datowanych próbek określa się na podstawie wzor-
ców współczesnej aktywności biosfery. Tego rodzaje wzorce są sporządzane
w National Institute of Standards and Technology (NIST) w USA.

Taki sposób datowania szczątków organicznych zaproponował chemik amery-
kański Willard F. Libby w latach czterdziestych. Przyniosło mu to Nagrodę Nobla
w 1960 r. Metoda ta stała się wkrótce podstawowym narzędziem badawczym
głównie w archeologii i paleontologii, zajmującej się badaniem organizmów ro-
ślinnych i zwierzęcych z minionych okresów geologicznych.

W Polsce propagatorem tej metody był prof. Włodzimierz Mościcki, który już z
początkiem lat pięćdziesiątych zorganizował odpowiednie laboratorium w Pozna-
niu. W następnych latach laboratorium to zostało przeniesione na Politechnikę
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Śląską w Gliwicach. Obecnie, poza Gliwicami, działają w Polsce jeszcze dwa
podobne laboratoria: w Krakowie na Wydziale Fizyki i Techniki Jądrowej Akade-
mii Górniczo-Hutniczej oraz w Łodzi przy tamtejszym Muzeum Archeologicznym.

Datowanie metodą węglową opiera się na założeniu, że stężenie izotopu 14C w
biosferze nie ulegało zmianom w ciągu ostatnich kilkudziesięciu tysięcy lat. W
rzeczywistości stężenie to zmieniało się w tym czasie podlegając różnym fluktu-
acjom. Wśród czynników wywierających- istotny wpływ na stężenie izotopu 14C w
atmosferze i biosferze można wyróżnić czynniki naturalne i antropogeniczne, to
znaczy związane z działalnością ludzką. Czynnikiem naturalnym są przede
wszystkim zmiany natężenia promieniowania kosmicznego wynikające, między
innymi, ze zmiennej aktywności Słońca. Jednym z czynników antropogenicznych
jest natomiast emisja do atmosfery dwutlenku węgla pochodzącego ze spalania
różnych paliw kopalnych, które praktycznie nie zawierają izotopu 14C. W rezulta-
cie następuje więc rozcieńczanie tego izotopu w węglu atmosferycznym (efekt
Suessa). Z drugiej strony, wskutek doświadczeń z bronią jądrową uwalniane były
do atmosfery ogromne strumienie neutronów. Neutrony te powodowały dodatko-
wą produkcję izotopu 14C.

Oprócz metod datowania opartych na wykorzystaniu rozpadów promieniotwór-
czych różnych izotopów stosuje się też metody z wykorzystaniem innych zjawisk
fizycznych. Najważniejszym z tych zjawisk jest termoluminescencja. Zjawisko to
polega na emisji promieniowania elektromagnetycznego (głównie w zakresie wi-
dzialnym) generowanego przez niektóre dielektryki krystaliczne podgrzane powy-
żej określonej temperatury. Ilość energii wypromieniowanej przez dany kryształ, w
określonym przedziale temperatur, zależy od dawki promieniowania jądrowego
pochłoniętej przez ten kryształ w ciągu czasu jego istnienia. Zakłada się, że po-
chłonięte dawki, a tym samym ilości energii promieniowania termoluminescencyj-
nego, są proporcjonalne do wieku danego kryształu. Metoda ta znajduje zastoso-
wanie do datowania stosunkowo młodych minerałów i osadów geologicznych, a
także obiektów archeologicznych, zwłaszcza ceramicznych i krzemiennych.
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Celem tej prezentacji jest przedstawienie, na konkretnych przykładach, do-
tychczasowych zastosowań metod radioznacznikowych w badaniach procesów
wzbogacania rud miedzi. Zaprezentowane metody badań, uzyskane wyniki oraz
ich praktyczne wykorzystanie mogą stanowić materiał wyjściowy do zastosowania
tych metod w innych dziedzinach przemysłu.

Od 30 lat trwa nieprzerwanie w Dolnośląskim Zagłębiu Miedziowym, wydoby-
cie znajdujących się tam rud polimetalicznych (około 30 min ton rudy rocznie), a
także produkcja miedzi, srebra i metali towarzyszących. Jednym z etapów proce-
su produkcji miedzi jest proces wzbogacania realizowany w trzech zakładach:
Polkowicach, Lubiniu i Rudnej. W celu zwiększenia efektywności ekonomicznej
została przez rząd RP powołana w roku 1992 Spółka Skarbu Państwa pod nazwą
„Polska Miedź S.A.".

Głównymi czynnikami wpływającymi na efektywność ekonomiczną zakładów
wzbogacających rudę są: zużycie energii elektrycznej, stopień wzbogacenia kon-
centratu oraz ilość miedzi traconej w odpadach. W trosce o podniesienie tej wy-
dajności Zakład zmuszony jest do ciągłego wprowadzania do ciągów technolo-
gicznych coraz nowocześniejszych maszyn przeróbczych. Czynione są też przy-
gotowania do automatycznego sterowania całym procesem. Każda taka zmiana
pociąga za sobą zmiany parametrów technologicznych, które wymagają ponow-
nej weryfikacji.

Dlatego prawie od chwili powstania Zagłębia krajowy przemysł miedziowy wy-
kazywał swoje zainteresowanie zastosowaniem metody atomów znaczonych do
identyfikacji procesu przeróbki rud miedzi. W wyniku nawiązanej wówczas i trwa-
jącej do dziś współpracy z Akademią Górniczo-Hutnicza (AGH) technologowie
korzystali przy optymalizacji procesu przeróbczego z danych uzyskanych przy
pomocy tej metody (radioznaczników) i w wielu wypadkach nauczyli się trakto-
wać ją jako rutynowe narzędzie. Współpraca ta zaowocowała również znacznym
postępem w rozwoju samej metody pomiarowej. Powstało m.in. w AGH ruchome
laboratorium radioizotopowe zbudowane w autobusie, które znacznie uprościło
wykonywanie pomiarów przemysłowych. Znaczny postęp został też dokonany w
sposobie przetwarzania i interpretacji danych [3, 7]. W ostatnich latach nastąpił
rozwój w dziedzinie analizy danych poprzez zastosowanie zaawansowanych pro-
gramów pozwalających na dobór i weryfikacje modeli matematycznych do opisu
kinetyki zachowania się materiału w badanych procesach [2].

13



2. PROCES PRZERÓBKI RUD MIEDZI

Wydobywana w Zagłębiu Lubińskim ruda polimetaliczna zawiera od 1 do 2%
miedzi i przed skierowaniem do przeróbki ogniowej wymaga wzbogacenia do ok.
20%. Proces przeróbczy składa się w zasadzie z trzech głównych stadiów: roz-
drabniania rudy, flotacji pulpy (nadawy) i odwadniania uzyskanego koncentratu.
Uproszczony jego schemat przedstawia rysunek 1. W wyniku wieloletnich badań
radioznacznikowych dla wszystkich urządzeń stanowiących poszczególne ogniwa
procesu przeróbczego pomierzono funkcje rozkładu czasu przebywania i wyzna-
czono współczynniki rozdziału rudy w urządzeniach klasyfikujących.

3. METODA RADIOZNACZNIKOWA

Zastosowanie znaczników promieniotwórczych jest jedną z bardziej efektyw-
nych metod badania procesów przepływowych. Pozwala ona opisać i wyznaczyć
parametry zachowania się wybranego składnika przepływającej zawiesiny. Od-
powiednio dobrany znacznik w pełni reprezentuje zachowanie się badanego ma-
teriału, natomiast rejestracja stężenia znacznika za pomocą sond umieszczonych
na zewnątrz układu w najmniejszym stopniu nie zakłóca badanego procesu. Idea
pomiaru radioznacznikowego polega na wprowadzeniu radioznacznika na wejście
układu i pomiar rozkładu jego stężenia w czasie na wyjściu (rys.2).

Możliwość uzyskania dużej aktywności radioznacznika na jednostkę masy
oraz duża wydajność detekcji promieniowania emitowanego przez znacznik po-
zwala na wprowadzenie bardzo małej ilości znacznika w stosunku do ilości prze-
pływającego medium. Dzięki temu wprowadzenie znacznika nie powoduje zakłó-
cenia kinetyki procesu. W wyniku takiego pomiaru otrzymujemy krzywą rozkładu
stężenia znacznika na wyjściu, co odpowiada funkcji rozkładu czasu przebywania
(RCP) znakowanego materiału w układzie. Doświadczalna funkcją RCP pozwala
na wyznaczenie takich parametrów, jak średni czas przebywania, stopień mie-
szania materiału w układzie, wielkość i parametry stref zatrzymania, wielkość i
parametry zawrotów w układach, gdzie one występują (lllera i Thyna) [1]. Dodat-
kowo w układach rozdzielających (klasyfikatory zwojowe, hydrocyklony), gdzie
występują dwa strumienie wyjściowe, można określić ilościowy rozdział znakowa-
nego materiału pomiędzy te strumienie [5].
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Rys.1. Uproszczony schemat procesu wzbogacania rudy miedzi.
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Rys.2. Schemat ideowy pomiaru radioznacznikowego.

Miedź naturalna składa się z dwu naturalnych izotopów Cu-65 (30,9%) i Cu-63
(59,1%). Po aktywacji rudy miedzi w reaktorze jądrowym neutronami termicznymi
otrzymuje się promieniotwórczy izotop Cu-64 o czasie połowicznego rozpadu
12,7 godziny, emitujący fotony anihilacyjne o energii 511 keV. Izotop ten stanowi
naturalny znacznik dla rudy miedzi. W czasie aktywacji powstają również inne
izotopy promieniotwórcze, takie jak Na-24, Cr-51 i La-140, których aktywność jest
od kilkudziesięciu do kilku tysięcy razy mniejsza. Dla wody znacznikiem był roz-
twór NH4Br, znaczony promieniotwórczym izotopem Br-82 mającym czas poło-
wicznego rozpadu 35 godzin i emitującym fotony o energii 0,87 MeV. Do poje-
dynczej iniekcji używano zaaktywowanych próbek o masie około 50 g, których
aktywność wynosiła około 1 GBq.
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Rys.3. Schemat pomiarów radioznacznikowych dla maszyny flotacyjnej typu Denver.
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Rys.4. Schemat pomiarów radioznacznikowych dla maszyny flotacyjnej OK-50.
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4. PRZYKŁADY BADAŃ RADIOZNACZNIKOWYCH

4.1. Ocena porównawcza dwóch typów maszyn flotacyjnych

Obiektem badań były dwie włączone równolegle do ciągu technologicznego
maszyny flotacyjne: maszyna typu Denver (stosowane dotychczas) i nowa ma-
szyna OK-50 firmy Outokump. Pomiary wykonywano kolejno dla maszyny flota-
cyjnej typu DENVER i OK-50. Znacznik wprowadzano impulsowo do rozdzielacza
podającego nadawę na daną maszynę i za pomocą sond scyntylacyjnych,
umieszczonych na wyjściu odpadu oraz koncentratu, rejestrowano natężenie
promieniowania od znacznika w funkcji czasu. W ten sposób dokonywany był
pomiar rozkładu czasu przebywania rudy i wody przechodzących do odpadu i
koncentratu maszyn flotacyjnych. Również na wejściu każdej maszyny flotacyjnej
zainstalowana była sonda scyntylacyjna w celu kontroli sposobu wprowadzania
znacznika. Schemat rozmieszczenia sond i miejsc wprowadzania (iniekcji) znacz-
nika jest przedstawiony na rysunkach 3 i 4.

0.00

czas [min]

Rys.5. Rozkład czasu przebywania rudy przechodzącej do odpadu z maszyn
flotacyjnych.

Na rysunkach 5 przedstawione są doświadczalne funkcje rozkładu czasu
przebywania (RCP) rudy przechodzącej do odpadu w obu maszynach flotacyj-
nych. Z przedstawionych krzywych widać, że zachowanie się rudy przechodzącej
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do odpadu jest różne dla obu maszyn. W maszynie Denver pierwsze ziarna rudy
pojawiają się w odpadzie po około 10 minutach przebywania, średni czas prze-
bywania wynosi około 20 minut a po 30 minutach praktycznie cała nadawa
opuszcza maszynę flotacyjną. W maszynie OK-50 pierwsze ziarna rudy pojawiają
się w odpadzie bardzo szybko, to znaczy po czasie krótszym od 1 minuty, średni
czas przebywania wynosi około 20 minut a dopiero po ponad 60 minutach prak-
tycznie cała ruda przechodząca na odpad opuszcza maszynę. Wyniki te pokaza-
ły, że w maszynie OK-50 znaczna część rudy przebywa zbyt krótko aby w pełni
zostały wyflotowane ziarna miedzionośne, natomiast ziarna nieflotowalne prze-
bywają w maszynie zbyt długo powodując dodatkowe, nieefektywne jej obciąże-
nie. Dokładna analiza danych z tych badań przedstawiona jest [8].

4.2. Badania zachowania się rudy w młynie kulowym

W tym przypadku celem badań było określenie zachowania się rudy w proce-
sie mielenia w zależności od składu litologicznego rudy (ruda piaskowcowa i do-
lomitowa) oraz dla różnych frakcji granulometrycznych.

Q Q

V z , t z , A,

Rys.6. Schemat blokowy układu ze strefą zatrzymania: V - objętość danej strefy, t
- średni czas przebywania, A - odchylenie standardowe czasu przebywania, Q -
wpływający strumień materiału, a - część strumienia przechodząca do strefy za-
trzymania.

Metodyka badań była analogiczna do przedstawionej w poprzednim rozdziale.
Istotnym osiągnięciem tych badań było stwierdzenie występowania stref zatrzy-
mania w młynie (strefa długiego czasu przebywania). Uzyskane z pomiarów funk-
cje rozkładu czasu przebywania pokazały, że materiał w młynie rozdziela się na
dwa strumienie:
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strumień główny przez który bezpośrednio przechodzi od 75 do 85% mate-
riału i dla którego średni czas przebywania zawiera się w przedziale od 4,8 do
5,5 minuty.
strumień przechodzący przez strefę zatrzymania przez który przechodzi od
15 do 25% materiału i dla którego średni czas przebywania zawiera się w
przedziale od 20 do 25 minut.

Na rysunku 6 przedstawiono schemat blokowy układu ze strefą zatrzymania.

• dane dośwadczalne

— model

Rys.7. Rozkład czasu przebywania dla młyna - dane doświadczalne z dopaso-
wanym modelem.

Dokładna ilościowa analiza otrzymanych danych została przeprowadzona za
pomocą programu DTS [2]. Program ten pozwolił na zaprojektowanie modelu ze
strefą zatrzymania i na bazie danyeh doświadczalnych wyznaczenie parametrów
tego modelu. Na rysunku 7 przedstawiono przykładowe dane doświadczalne wraz
z dopasowanym modelem.

5. PODSUMOWANIE

Przedstawione w artykule dane stanowią niewielki fragment przeprowadzo-
nych w zakładach przeróbki rud miedzi badań radioznacznikowych. Pełny obraz
tych badań oraz dokładną analizę danych można znaleźć w literaturze [1-9]. Na-
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tomiast celem artykułu było ogólne przedstawienie zasady i możliwości zastoso-
wania badań radioznacznikowych w przemyśle oraz zobrazowanie ich na wybra-
nych przykładach.
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•s serwis urządzeń do pomiaru aktywności i mocy dawki;
•/ transport, przeładunek materiałów radioaktywnych, usługi spedycyjne;
s serwis defektoskopowy;
•/ znakowanie materiałów biologicznych i związków organicznych;
•/ oznaczanie hormonów, markerów nowotworowych, analizy lekarskie.
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Dziedziną nauki i praktyki zajmującą się systemami i procesami, w których i
materia podlega transfomacji ze względu na stan, skład i własności jest inżynierie :

chemiczna i procesowa. Celem tej dziedziny działalności jest stworzenie, na pod-
stawie doświadczeń i analizy teoretycznej, ilościowego opisu procesu, w którym
zachodzi transformacja materii. Działania te stanowią podstawę projektowania,
eksploatacji ruchowej, optymalizacji i automatycznego sterowania instalacjami
przepływowymi w chemii, metalurgii, przetwórstwie materiałów, ochronie środowi-
ska i innych dziedzinach działalności człowieka [1]. W dziedzinie zainteresowań
inżynierii chemicznej i procesowej znajdują się więc również badania procesów i
aparatów wytwórczych.

W praktyce badawczej i przemysłowej mamy do czynienia z procesami jedno
lub wielofazowymi z reakcją chemiczną lub bez. W procesach może zachodzić
również wymiana masy. Aparaty wytwórcze dzielą się na wysokotemperaturowe
(piece metalurgiczne, piece szklarskie), wysokociśnieniowe (autoklawy, reaktory
chemiczne) i rozdzielcze (ekstraktory, kolumny destylacyjne itp.), przy czym z
punktu widzenia doprowadzania i odprowadzania materiałów (surowce, produkty)
mogą to być aparaty jedno- lub wielowejściowe oraz jedno- lub wielowyjściowe.
Optymalizacja procesów oraz opracowanie systemu kontroli i sterowania wymaga
znajomości parametrów opisujących procesy fizyczne i chemiczne zachodzące w
urządzeniach wytwórczych.

Jedną z podstawowych charakterystyk opisujących proces jest funkcja rozkła-
du czasów przebywania E(t) materiału w aparacie [2]. Funkcja ta opisuje praw-
dopodobieństwo, z którym materiał wchodzący do układu w chwili t=0 opuszcza
go w przedziale czasu (t, t+dt). Jedną z metod pozwalających na doświadczalne
wyznaczanie funkcji E(9t) jest metoda radioznacznikowa polegająca na tym, że
do badanego układu w chwili t=0 podaje się impulsowo znacznik promieniotwór-
czy, a następnie za pomocą detektorów promieniowania jonizującego określa się
przestrzenny i czasowy rozkład stężenia znacznika w objętości aparatu w funkcji
czasu. Pomiar przeprowadzony na wyjściu urządzenia bezpośrednio wyznacza
funkcję E(t). Metoda radioznacznikowa znalazła tutaj szerokie zastosowanie ze
względu na fakt, że pomiar zmian stężenia znacznika w wybranych punktach
pomiarowych może być wykonany bezpośrednio, bez pobierania próbek materiału
i prowadzenia czasochłonnych i pracochłonnych analiz chemicznych. Znaczniki
pozwalają na selektywne znakowanie poszczególnych związków chemicznych
lub faz (gazowej, ciekłej, stałej) i dalsze śledzenie ich ruchu we wnętrzu aparatów.
W przypadku wykorzystania znaczników promieniotwórczych emitujących wyso-
koenergetyczne promieniowanie gamma pomiar może być prowadzony również
poprzez ścianki urządzeń, co pozwala realizować badania aparatów zamkniętych,
trudno dostępnych, z substancjami toksycznymi lub agresywnymi chemicznie.
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Doświadczalne wyznaczenie funkcji E(t) pozwala, drogą analizy matematycz-
nej jej kształtu oraz jej parametrów statystycznych, na wyznaczenie:
- średniego czasu przebywania materiału w urządzeniu,
- prędkości przepływu,
- struktury przepływu,
- charakteru procesów mieszania materiału zachodzących w reaktorze,
- występowania w aparacie stref stagnacji przepływu i ich udziału objętościowego,
- występowania niekorzystnego zjawiska przerzutu materiału bezpośrednio z wyj-

ścia reaktora na jego wyjście.
Metody radioznacznikowe z powodzeniem stosowane są do badania procesów

i aparatów od blisko 40 lat. Długoletnia praktyka doprowadziła do opracowania
standardowych procedur doboru znaczników (pod względem właściwości fizycz-
nych, chemicznych i jądrowych), urządzeń dozujących oraz metod rejestracji i
przetwarzania danych pomiarowych. Opracowano też wielopunktowe układy po-
miarowe (bazujące na licznikach G-M lub sondach scyntylacyjnych) z rejestracją
danych w pamięci komputera. Systemy przetwarzania danych - sygnałów wyj-
ściowych poszczególnych detektorów oparte są na metodach opracowanych dla
potrzeb automatyki i sterowania procesami. Krzywe wyjściowe podlegają stan-
dardowej obróbce polegającej na:
- eliminacji błędów pomiarowych,
- odjęciu tła,
- filtracji i gładzeniu krzywych,
- ekstrapolacji i interpolacji danych,
- normalizacji krzywych,
- obliczeniu momentów statystycznych (pierwszego, drugiego i trzeciego rzędu)

przetworzonych krzywych wyjściowych.
Wykorzystywane są również procedury specjalne, specyficzne dla znaczników
promieniotwórczych, np. uwzględnienie naturalnego rozpadu znacznika promie-
niotwórczego bądź osłabienia natężenia promieniowania w próbkach materiałów
lub ściankach urządzeń, w celu przeliczenia rejestrowanych sygnałów na warunki
standardowe.

W przypadku występowania w badanym procesie wewnętrznej lub zewnętrz-
nej recyrkulacji materiałów - tym samym znacznika - wyznaczenie funkcji E(t)
wymaga rozwiązania równania całkowego:

Y(t) = (1 - x)E(t) + x \l Y(u)E(t - u)du

gdzie: Y(t) - zarejestrowany sygnał wyjściowy,
E(t) - poszukiwana funkcja rozkładu czasów przebywania,
x - stopień recyrkulacji materiału (znacznika).

Równanie to rozwiązywane jest zazwyczaj numerycznie metodą algebraiczną bądź
z wykorzystaniem szybkiego przekształcenia Fouriera (FFT). Zostały opracowane
specjalne procedury numeryczne obliczania całek splotu, dekonwolucji itp. dla róż-
nych warunków realizacji procesów przemysłowych (występowanie opóźnień cza-
sowych, szeregowo lub równoległego połączenia urządzeń itp.). W efekcie końco-
wym przeprowadzonych pomiarów i zastosowanych procedur przetwarzania sy-
gnałów otrzymujemy doświadczalną funkcję E(t) badanego procesu lub urządzenia.

24



Kolejnym istotnym zagadnieniem jest uzyskanie na podstawie wyznaczonej
funkcji E(t) informacji odnośnie procesów fizycznych i chemicznych zachodzących
w badanym aparacie lub urządzeniu. Zagadnienie to ściśle związane jest z iden-
tyfikacją i optymalizacją procesów. Na podstawie wiedzy teoretycznej i doświad-
czalnej o badanym procesie opracowywane są, zazwyczaj wieloparametrowe
modele matematyczne procesu, które następnie porównywane są z danymi do-
świadczalnymi. Sygnał wyjściowy modelu porównywany jest z doświadczalną
krzywą E(t). Standardowe procedury optymalizacyjne - Hooka-Jeveesa, symplek-
su, Marquardta i inne - pozwalają na wybór modelu najlepiej opisującego proces i
optymalizacje parametrów modelu. Opracowane są biblioteki modeli stosowanych
w inżynierii chemicznej i procesowej do opisu procesów (kaskady mieszalników
idealnych, przepływy z dyspersją poosiową, układy połączone szeregowo lub
równolegle z występującą wymianą masy, przepływem zwrotnym, recyrkulacją
itp.) oraz programy numeryczne optymalizacji parametrów modeli [3].

W latach 1970-1980 prowadzono szeroko zakrojone badania radioznaczniko-
we pieców szklarskich różnej konstrukcji i objętości. Pojemności pieców wahały
się od 30 do 1500 ton wsadu przy temperaturze pracy rzędu 1400-1500°C.
Znacznikiem wsadu jest zazwyczaj aktywowany w reaktorze jądrowym tlenek
lantanu La2O3 (izotop La-140 o okresie połowicznego rozpadu Tv2=40,2 godziny).
Określono charakterystyki badanych pieców, które w połączeniu z badaniami
modelowymi oraz obserwacjami technologicznymi pozwoliły na ocenę prawidło-
wości ich pracy. Określono eksperymentalnie średnie czasy przebywania Ts oraz
teoretyczny czas przebywania

T=V/q

gdzie: V - objętość pieca [m3],
q - natężenie przepływu [m3/godz.].

Z zależności

d = 1-T/T

wyznaczono udział objętości pieca ze stagnacją przepływu (tzw. przestrzeń mar-
twa). Modelując krzywe doświadczalne E(t) wyznaczono stałe czasowe opisujące
podstawowe prądy cyrkulacyjne masy szklarskiej w piecu. Wyniki badań w więk-
szości przypadków pozwoliły na modyfikację technologii w celu polepszenia jako-
ści produkowanego szkła. W kilku przypadkach, w oparciu o uzyskane wyniki,
podjęto decyzje o zatrzymaniu agregatów i całkowitej ich przebudowie.

W latach osiemdziesiątych w ramach programu rządowego wprowadzano w
Polsce nową technologię produkcji miedzi - tzw. proces zawiesinowy. W ramach
badań związanych z wdrożeniem technologii z wykorzystującej metodę radio-
znacznikową prowadzono badania procesów przygotowania rud (flotacja, miele-
nie, segregacja), przebiegu reakcji chemicznych zachodzących w piecu zawiesi-
nowym oraz procesów odmiedziowania żużli w piecach elektrycznych. Piec za-
wiesinowy, w którym prowadzony jest proces otrzymywania miedzi z koncentratu
miedziowego, jest to agregat wielofazowy (gaz-wzbogacone w tlen powietrze,
ciecz-ciekły żużel, ciało stałe-cząstki koncentratu). Zachodzą w nim w temperatu-
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rze około 1500-2000°C skomplikowane reakcje chemiczne otrzymywania miedzi.
Przerób koncentratu w piecu wynosi około 60 Mg/h. Metodą radioznacznikową
określono rozkład czasów przebywania cząstek koncentratu miedziowego w szy-
bie pieca oraz średni czas przebywania który wynosił Ts-6 s. Na podstawie bilan-
su radioaktywnej miedzi wprowadzonej do procesu (izotop Cu-64, T1/2=12,8 go-
dziny) określono udział poszczególnych reakcji chemicznych powstawania meta-
licznej miedzi w procesie [4].

Równolegle prowadzono pomiary kinetyki odmiedziowania żużla zawiesino-
wego w piecu elektrycznym o pojemności ok. 500 ton przy różnych parametrach
technologicznych prowadzenia procesu (dodatki kamienia wapiennego, moc mie-
szania, temperatura itp.). Uzyskane wyniki wykorzystane zostały do opracowania
technologicznych instrukcji procesu który realizowany jest w Hucie Miedzi Głogów
II. Podobny cykl badań przeprowadzono w latach siedemdziesiątych w metalurgii
cynku i ołowiu. Określono parametry ruchu wsadu w obrotowych piecach prze-
wałowych do produkcji koncentratów oraz w piecach szybowych ISP do jedno-
czesnej produkcji cynku i ołowiu.

Powszechne zastosowanie metoda radioznacznikową znajduje w przemyśle
chemicznym do badania reaktorów chemicznych. Projektowanie reaktorów i ich
eksploatacja wymaga wiedzy odnośnie struktury przepływu materiałów, czasu
kontaktu faz itp. Szczególnie w reaktorach eksploatowanych, w przypadku wy-
stępowania trudności ruchowych (niska jakość produktu, niska wydajność lub inne
kłopoty związane z eksploatacją), koniecznym staje się przeprowadzenie diagno-
styki reaktora w celu określenia przyczyn występowania niekorzystnych zjawisk
(tzw. trouble shooting). Z wykorzystaniem różnych radioznaczników w formie sta-
łej, ciekłej lub gazowej prowadzono diagnostykę takich urządzeń przemysłowych
jak krystalizatory ciągłe, kalcynatory, kolumny destylacyjne, reaktory krakingu
katalitycznego, warniki celulozy, ciągłe nitratory celulozy, reaktory utleniania cy-
kloheksanu [5], ekstraktory i inne.

Metoda znaczników promieniotwórczych często wykorzystywana jest do bada-
nia kinetyki procesów mieszania oraz wyznaczania stopnia jednorodności mie-
szanin. Podstawową jej zaletą jest możliwość oceny jednorodności mieszaniny
poprzez pomiar rozkładu stężenia znacznika z zewnątrz mieszalnika. Dodatkowo
jest określana zmiana w czasie stężenia znacznika w wybranych punktach urzą-
dzenia np. na wyjściu. Metoda znalazła również zastosowanie w badaniach pro-
cesów segregacji mieszaniu ziarnistych w młynach kulowych lub innych urządze-
niach rozdrabniających.

W ostatnich latach metody radioznacznikowe i znacznikowe z powodzeniem
są stosowane w badaniach urządzeń i ciągów technologicznych oczyszczania
ścieków. Wykorzystując znaczniki promieniotwórcze do znakowania osadów ście-
kowych oraz znaczniki fluorescencyjne (Fluoresceina, Rodamina-B) do znakowa-
nia cieczy prowadzono kompleksowe badania poszczególnych węzłów ciągu
technologicznego oczyszczalni ścieków - uśredniaczy, komór biologicznych,
osadników wstępnych i końcowych. Uzyskano obraz przepływu fazy ciekłej i osa-
du, rozmieszczenie stref zalegania osadu czynnego, i stref sedymentacji osadu
oraz udziały objętości martwych urządzeń. Równoczesne prowadzenie badań
znacznikowych i konwencjonalnych pomiarów chemicznego zapotrzebowania
tlenu, zawiesiny ogólnej, rozkładu stężeń tlenu pozwaliło na stworzenie modelu
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przebiegających w urządzeniu procesów oraz sformułowanie wniosków technolo-
gicznych bądź konstrukcyjnych. Na podstawie zebranego materiału doświadczal-
nego z badań znacznikowych przedłożono i wdrożono projekty nowych rozwiązań
konstrukcyjnych uśredniaczy - osadników ścieków [6].

Aktualnie metoda znaczników promieniotwórczych stała się rutynową techniką
badania procesów i urządzeń przemysłowych. Badania te mogą być wykonywane
przez wyspecjalizowane grupy badawcze, posiadające uprawnienia do stosowa-
nia otwartych źródeł promieniowania. W Polsce istnieją dwa ośrodki badawcze
wyposażone w stosowną aparaturę pomiarową które mogą prowadzić tego typu
badania - Instytut Chemii i Techniki Jądrowej (IChTJ) w Warszawie i Akademia
Górniczo-Hutnicza (AGH) w Krakowie.

Rozwój technik komputerowych pozwolił na szerokie zastosowanie obliczeń
numerycznych do modelowania struktury przepływów w urządzeniach i aparatach
przemysłowych. Opracowano specjalne do tego oprogramowania (m. in. Fluent,
Fidap) oraz metodyki badawcze. Na bazie tych prac rozwinęła się nowa dziedzina
Computational Fluid Dynamics (CFD) znajdująca coraz szersze zastosowanie w
pracach badawczych i projektowych. Metoda radioznaczników może być stoso-
wana jako jedna z technik weryfikacji doświadczalnej wyników uzyskiwanych
metodami CFD [7].
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Instytut Problemów Jądrowych im. A. Sołtana
Zakład Aparatury Jądrowej
05-400 Otwock-Świerk
tel.: (22) 718-05-00, 718-05-02 fax: (22) 718-05-01
e-mail: jpracz@zdaj.com
zdaj@zdaj.com

Zakład specjalizuje się w produkcji akceleratorów liniowych do celów
medycznych, symulatorów rentgenowskich, stołów terapeutycznych, drzwi
osłonowych do pomieszczeń radiologicznych oraz mammografów.
Obecnie w ZdAJ produkuje się trzy typy akceleratorów. Wchodzą one w
skład linii terapeutycznej SACON która została nagrodzona w konkursie
TERAZ POLSKA:

• CO-LINE akcelerator niskoenergetyczny o energii fotonów 4 MV;
• NEPTUN 6/9 akcelerator średnioenergetyczny o energiach foto-

nowych 6 MV-9 MV oraz energiach elektronowych 6 MeV-
12 MeV;

• NEPTUN 10PC akcelerator średnioenergetyczny o energii foto-
nów 9 MV oraz energii elektronów 6, 8,10 MeV.

Linię terapeutyczną SACON uzupełnia symulator rentgenowski SIMAX
podstawowe urządzenie diagnostyczne do prowadzenia terapii i sprawdze-
nia efektów leczenia.
Oferowana aparatura medyczna spełnia wszelkie normy i standardy
światowe, także związane z bezpieczeństwem pacjenta i obsługi w zakresie
promieniowania jonizującego. Wraz z urządzeniami zakład oferuje bogaty
pakiet aparatury dozy-metrycznej, akcesoriów do radioterapii oraz wszech-
stronny serwis techniczny i szkolenie personelu obsługowego.
W trosce o klienta i stały rozwój zakładu, w ZdAJ prowadzone są prace
badawczo-wdrożeniowe nad nowym akceleratorem dwuenergetycznym w
zakresie energii 6-15 MV będącym odpowiedzią na potrzeby współczesnej
radioterapii.
Kolejnym krokiem jest uzyskanie 17.01.2000 certyfikatu ISO 9001.
Konkurencyjne ceny w stosunku do urządzeń firm zachodnich i równie duża
niezawodność znajduje odbicie w licznych zamówieniach zagranicznych.



ZASTOSOWANIE METODY ZNACZNIKÓW
PROMIENIOTWÓRCZYCH DO KONTROLI

SZCZELNOŚCI I LOKALIZACJI NIESZCZELNOŚCI
W OBIEKTACH PRZEMYSŁOWYCH

Janusz Kraś, Lech Waliś, Stanisław Myczkowski
Instytut Chemii i Techniki Jądrowej, 03-195 Warszawa, ul. Dorodna 16

1. WSTĘP PL0100791

Prowadzone od ponad 35 lat w Instytucie Badań Jądrowych (IBJ), a obecnie w
Instytucie Chemii i Techniki Jądrowej (IChTJ) prace dotyczące wykorzystania metod
znaczników radioizotopowych w przemyśle i technice zaowocowały opracowaniem
wielu metod i technik pomiarowych.

Jedną z dziedzin, gdzie zastosowanie technik radioizotopowych w stosunku do sto-
sowania technik tradycyjnych przynosi wyraźne efekty ekonomiczne i poznawcze, jest
kontrola szczelności i lokalizacja miejsc nieszczelnych w obiektach przemysłowych.

Opracowane metody i urządzenia są rutynowo stosowane do kontroli szczelności
takich obiektów, jak: reaktory i kolumny przemysłu chemicznego i petrochemicznego,
wymienniki, zbiorniki podziemne i naziemne, rurociągi przesyłowe i technologiczne,
zasuwy, zawory itp.

Podstawowymi zaletami radioizotopowej metody kontroli szczelności i lokalizacji
miejsc nieszczelnych jest łatwość jej stosowania, krótki czas trwania eksperymentu,
stosunkowo niski koszt i krótki czas prac adaptacyjnych obiektu do kontroli oraz bar-
dzo duża czułość wykonywanych ekspertyz. Dzięki zastosowaniu techniki znaczni-
ków radioizotopowych możliwe jest wykonanie ekspertyzy przy ciśnieniu roboczym
lub przy ciśnieniu dowolnie niskim, które nie powoduje dodatkowego i zbytecznego
wytężenia materiałów konstrukcyjnych.

Metoda radioznacznikowa, mimo że nie jest próbą wytrzymałościową, jest komple-
mentarna dla prób ciśnieniowych - hydraulicznej i pneumatycznej. Sama metoda, jak i
uzyskane za jej pomocą wyniki są akceptowane przez Urząd Dozoru Technicznego.

Przedstawiono zasady wykorzystania znacznika w postaci gazowego bromku
metylu znakowanego bromem Br-82, jego otrzymywanie, sposoby iniekcji i prowa-
dzenia pomiarów radiometrycznych w zależności od rodzaju kontrolowanego obiek-
tu.

Omawiane metody znaczników radioizotopowych do kontroli szczelności zostały
wraz ze specjalistyczną aparaturą opracowane w IChTJ i są w sposób rutynowy
stosowane. Metoda kontroli rurociągów przy użyciu znaczników radioizotopowych
oraz konieczna do jej wykorzystania aparatura i urządzenia były przedmiotem eks-
portu. W ramach kontraktu z Międzynarodową Agencją Energii Atomowej (MAEA) w
Wiedniu dostarczono do Iranu kompletną aparaturę, metodykę oraz przeszkolono
ekipę badawczą. Przeszkolona w Polsce ekipa z Nuclear Research Institute w Tehe-
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ranie od 1995 roku prowadzi rutynowe kontrole miejscowych rurociągów metodą
radioznacznikową stwierdzając w nich liczne nieszczelności. Wydatki tych nieszczel-
ności zawierają się w granicach od 0,8 do 4,5 I/ godz.

2. METODA I ZNACZNIK

Ogólna zasada radioizotopowej metody kontroli szczelności polega na wprowa-
dzeniu do kontrolowanego obiektu znacznika radioizotopowego. Znacznik ten po
wymieszaniu się z medium kontrolnym lub roboczym, pod wpływem panującego w
obiekcie ciśnienia (od 0,2 MPa do ciśnienia roboczego) lub roboczego ruchu medium
przemieszcza się w kierunku nieszczelności i tam jest adsorbowany na adsorbentach
naturalnych (ziemia, izolacja termiczna) lub sztucznych (specjalne materiały nakła-
dane przed rozpoczęciem kontroli). Pomiar radiometryczny adsorbenta pozwala na
precyzyjną lokalizację nieszczelności lub wykluczenie jej istnienia.

Najlepsze własności jako znacznik w omawianych badaniach ma gazowy bro-
mek metylu znakowany bromem Br-82. Związek ten jest uzyskiwany z bromku pota-
su napromienianego w reaktorze w strumieniu neutronów termicznych. Przetwarza-
nie ciała stałego jakim jest bromek potasu w gazowy bromek metylu zachodzi w
specjalnie skonstruowanym mobilnym reaktorze chemicznym zwanym wytwornicą
bromku metylu.

Do wykrywania i lokalizacji nieszczelności przez rejestrację zmian natężenia pro-
mieniowania używa się najczęściej typowych radiometrów z sondami scyntylacyj-
nymi. Jedynie do kontroli rurociągów z komorami czyszczakowymi stosuje się spe-
cjalne detektory nadążne.

3. KONTROLA SZCZELNOŚCI RUROCIĄGÓW PODZIEMNYCH

3.1. Rurociągi bez komór czyszczakowych

Kontrola szczelności rurociągów, do wnętrza których nie można wprowadzić de-
tektora nadążnego oparta jest na detekcji promieniowania gamma emitowanego
przez znacznik, wydobywający się przez nieszczelność w rurociągu i desorbujący ku
górnym warstwom ziemi. Detektor jest przemieszczany tuż nad powierzchnią ziemi
na całej trasie rurociągu lub jego odcinka. Sposób ten wymaga okresowego wyłą-
czenia badanego rurociągu z normalnej eksploatacji, a osiągana czułość pomiaru nie
jest gorsza niż 1 dcm3/h wydatku nieszczelności.

O wyborze sposobu kontroli decyduje przewidywana wielkość nieszczelności,
długość kontrolowanego rurociągu i jego średnica. Czynniki te wpływają na prędkość
przesuwania się znacznika na drodze od miejsca znakowania do miejsca nieszczel-
ności. Badanie szczelności nowych rurociągów może być wykonane przed próbami
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wytrzymałościowymi, w czasie ich trwania, po ich zakończeniu lub podczas okreso-
wego wyłączenia rurociągu z normalnej eksploatacji.

Metoda jest szczególnie przydatna do kontroli rurociągów do transportu gazu lub
przy użyciu gazu jako medium kontrolnego. Poszczególne jej warianty różnią się
sposobem tłoczenia medium próbnego i radioaktywnego znacznika. Można wyróż-
nić następujące warianty metodyczne:
- metodę znakowania całej objętości rurociągu,
- metodę jednorazowego impulsowego dozowania znacznika,
- metodę impulsowego dozowania znacznika w kilku punktach rurociągu,
- metodę impulsowego dozowania znacznika z ciągłym dotłaczaniem medium.

Stosując metodę znakowania całej objętości medium w rurociągu praktycznie
każda nieszczelność, która zostanie stwierdzona na podstawie pomiarów
rnanometrycznych lub innych, jest wykrywana i lokalizowana. Warunkiem
koniecznym jest, aby do górnych warstw ziemi w strefie nieszczelności można było
doprowadzić znacznik o aktywności około 1p.Ci (37 kBq). Przyjmując, że tylko 1%
znacznika zostaje zatrzymany w warstwie przypowierzchniowej obliczyć można, że
przez nieszczelność musi przedostać się znacznik o aktualnej aktywności na
poziomie 100 jaC (3,7 MBq). Czy taka porcja znacznika może być odprowadzona
do ziemi zależy tylko od jego stężenia w medium kontrolnym i czasu przebywania
pod nieszczelnością. Zwiększenie czułości pomiarów dla lokalizacji nieszczelności o
wydatku poniżej 1 dcm3/h umożliwiają własności stosowanego znacznika i związku
chemicznego w jakim jest on dozowany, a mianowicie desorpcja bromku metylu z
gruntu w kierunku powierzchni nadkładu od 10 cm/h dla gruntów ciężkich do 15
cm/h dla gruntów lekkich. Zatem pomiary radiometryczne należy rozpoczynać po
upływie pewnego czasu (dla nadkładu o grubości 100 cm po 8-10 godzinach) od
osiągnięcia ciśnienia próby. Niewykrycie promieniowania na trasie rurociągu może
świadczyć o tym, że rurociąg jest szczelny lub istnieje kilka nieszczelności o wydatku
każdej z nich mniejszym niż próg wykrywalności metody.

Stosując pozostałe metody zlokalizować można każdą nieszczelność powodują-
cą ruch medium w rurociągu. Śledzenie tego ruchu musi naprowadzić na strefę nie-
szczelną. Ograniczenie metody może wynikać jedynie ze zbyt długiego czasu migra-
cji znacznika od punktu iniekcji do punktu istnienia nieszczelności. W tym przypadku
należy zwiększyć ilość miejsc iniekcji.

Koszt kontroli rurociągów opisanymi wyżej metodami nie jest wysoki, a stosowa-
na aparatura izotopowa i radiometryczna jest produkowana w kraju.

3.2. Rurociągi wyposażone w komory czyszczakowe

W omawianym przypadku gazowy bromek metylu (o objętości ok. 200 cm3), zna-
kowany radioaktywnym bromem Br-82 jest wprowadzany do płynącego rurociągiem
czynnika roboczego przy użyciu sprężonego powietrza lub azotu w trakcie pompo-
wania medium roboczego. Ewentualny wyciek jest wykrywany specjalnym detekto-
rem promieniowania gamma umieszczonym w szczelnej obudowie ciśnieniowej i
przemieszczającym się wraz z medium.
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Fot. Detektor nieszczelności ABSR.

Detektor ten zostaje wprowadzony do rurociągu w ustalonym wcześniej czasie po
zadozowaniu radioaktywnego znacznika i rejestruje w sposób ciągły tło naturalne w
rurociągu, a na tym tle piki pochodzące od promieniowania Br-82 zawartego w
ewentualnym wycieku. Wymagana do wyraźnego zarejestrowania aktywność Br-82
zawartego w wycieku wynosi w przybliżeniu 1-10 uCi (37-370 kBq). Uzyskany zapis
zwany lokalizacją ogólną wycieku daje informację o położeniu nieszczelności z do-
kładnością od kilku do kilkudziesięciu metrów, w zależności od gęstości usytuowania
znaczników odległości (najczęściej są to źródła Co-60 o aktywności rzędu 2 MBq
wcześniej rozmieszczone na zewnętrznych ściankach rurociągu). Lokalizację szcze-
gółową nieszczelności uzyskuje się przez sondowanie gruntu lub pomiary radiome-
tryczne nad rurociągiem w strefie wybranej na podstawie lokalizacji ogólnej. Minimal-
ny wydatek nieszczelności możliwy do zarejestrowania wynosi 0,5 dcm3/h. Przy uży-
ciu detektorów nadążnych mogą być aktualnie kontrolowane z podaną wyżej czuło-
ścią rurociągi o średnicach 200-600 mm. W przypadku konieczności kontroli ruro-
ciągów o większych średnicach czułość kontroli jest niższa, ale nie gorsza niż 1,5
dcm3/h.
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Całkowitą kontrolę szczelności rurociągu wykonuje się w dwu przebiegach de-
tektora. W pierwszym przebiegu jest rejestrowane tło naturalne rurociągu oraz dane
potrzebne do wyliczenia aktywności całkowitej znacznika koniecznej dla realizacji
kontroli z założoną czułością. W drugim przebiegu dokonywana jest właściwa kon-
trola szczelności.

Kontrolę rurociągów wykonuje się w trakcie ich normalnej eksploatacji.

3.2.1. Urządzenia
Urządzenia (detektory) oznaczone symbolami ABSR-1 i ABSR-3 służą do detek-

cji i rejestracji w sposób ciągły na całej trasie kontrolowanego odcinka rurociągu
promieniowania emitowanego przez zaabsorbowany w miejscu wycieku znacznik
radioizotopowy. Ponadto rejestrowany jest:
- rozkład promieniowania naturalnego w bezpośrednim otoczeniu rurociągu,
- natężenie promieniowania od izotopowych znaczników odległości,
- natężenie promieniowania od izotopowych wzorców wykrywalności.
Detektor ABSR-1 przeznaczony jest do pracy w rurociągach o średnicach 300-600
mm, a detektor ABSR-3 w rurociągach o średnicach 200-300 mm.

Stosowane detektory różnią się między sobą średnicą zewnętrzną i pojemnością
akumulatorów zasilających wewnętrzny komputer detektora, a co za tym idzie mak-
symalnym czasem trwania eksperymentu. W detektorze ABSR-1 zainstalowany jest
akumulator o pojemności 6 Ah o pojemności 70 godzin pracy, a w detektorze ABSR-3
o pojemności 3 Ah o pojemności 35 godzin pracy. Drugą różnicą jest typ zainstalo-
wanych scyntybloków. W detektorze ABSR-1 jest scyntyblok z kryształem NaJ/TI
3x3", a w detektorze ABSR-3 - 2x2". Poza powyższymi różnicami oba typy detekto-
rów są identyczne pod względem możliwości funkcjonalnych i przyjętych rozwiązań
układów elektronicznych.

Detektor umożliwia ustawianie parametrów pomiaru, odczyt danych po zakoń-
czeniu eksperymentu oraz transmisję danych do komputera. Obsługa detektora jest
dokonywana przy użyciu klawiatury oraz wyświetlacza. Na wyświetlaczu użytkownik
może odczytać stan miernika, nastawione parametry pomiaru (ilość kanałów pomia-
rowych, czas na kanał, opóźnienie uruchomienia pomiaru) oraz zgromadzone wyni-
ki.

Analiza wyników uzyskanych z koniecznych przy kontroli szczelności rurociągu
podziemnego dwu przebiegów detektora dokonywana jest przy użyciu specjalnie do
tego celu opracowanego programu. Analiza ta polega na porównaniu wyników z obu
przebiegów i wychwyceniu miejsc o podwyższonym tle w przebiegu kontrolnym w
stosunku do tych samych miejsc w przebiegu rejestracji tła rurociągu.

W fazie prób eksploatacyjnych znajduje się wyposażony w zestaw hodometrów
(urządzenia rejestrujące w sposób ciągły drogę i chwilowe położenie detektora w
rurociągu) detektor DN 1 do kontroli rurociągów o średnicach od 200 do 600 mm.
Detektor ten zastąpić może obecnie eksploatowane detektory ABSR-1 i ABSR-3. W
wyniku zastosowania nowych rozwiązań technicznych charakteryzuje się on
zwiększoną czułością pomiarów, wydłużonym do 100 godzin czasem pracy w
rurociągu oraz wewnętrznym układem do ładowania akumulatorów i transmisji
uzyskanych wyników.
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4. KONTROLA SZCZELNOŚCI OBIEKTÓW

TECHNOLOGICZNYCH PRZEMYSŁU CHEMICZNEGO

I PETROCHEMICZNEGO

Podstawowymi zaletami radioizotopowej metody kontroli szczelności i lokalizacji
miejsc nieszczelnych w obiektach technologicznych jest łatwość jej stosowania, krót-
ki czas trwania eksperymentu, stosunkowo niski koszt i krótki czas prac adaptacyj-
nych obiektu do kontroli oraz bardzo duża czułość wykonywanych ekspertyz. Dzięki
zastosowaniu techniki izotopowej możliwe jest wykonanie ekspertyzy przy niskim
ciśnieniu, które nie powoduje dodatkowego i zbytecznego wytężenia materiałów
konstrukcyjnych. Należy wspomnieć, że w niektórych obiektach ze względów tech-
nicznych lub technologicznych, mimo konieczności kontroli ich szczelności, próba
hydrauliczna nie może być stosowana. Dotyczy to obiektów o dużej wysokości i ma-
łej średnicy (zbyt duże obciążenie fundamentów) oraz obiektów z wewnętrznymi
wykładzinami, które po wprowadzeniu do nich wody wymagają ze względu na póź-
niejszy proces technologiczny długotrwałego suszenia.

Do wykrywania i lokalizacji nieszczelności przez rejestrację zmian natężenia pro-
mieniowania używa się najczęściej typowych radiometrów z sondami scyntylacyj-
nymi. W niektórych przypadkach, gdy jest wykonywana jedynie kontrola szczelności
bez lokalizacji nieszczelności, np. w przypadku kontroli szczelności zasuw stosowa-
ny jest analizator wielokanałowy z możliwością rejestracji szybkości przemieszczania
się znacznika w kilku punktach pomiarowych jednocześnie.

Ze względu na materiał adsorpcyjny pochodzącego z nieszczelności znacznika
radioizotopowego kontrolę szczelności instalacji technologicznych można podzielić
na trzy grupy. We wszystkich grupach sposób dozowania znacznika w postaci ga-
zowego bromku metylu jest taki sam. Podawany jest on do obiektu z pojemników lub
z wytwornicy. Zalecane jest stosowanie aktywności właściwej medium kontrolnego
na poziomie 1 mCi (37 MBq) na 1 m3, co pozwala na uzyskanie czułości około 30
cm3/h wydatku nieszczelności. Po zaznakowaniu kontrolowany obiekt lub zespół
obiektów jest napełniany sprężonym suchym powietrzem lub azotem do ciśnienia
próby. Pomiary radiometryczne są prowadzone po upływie około 20 godzin od osią-
gnięcia ciśnienia próby.

Kontrolę szczelności obiektów technologicznych prowadzi się po wyłączeniu ich z
ruchu i opróżnieniu z mediów roboczych, ale bez opróżniania z wypełnień np. katali-
zatorów, demontażu izolacji i budowy rusztowań.

Pomiary radiometryczne w celu kontroli szczelności obiektów pokrytych
izolacją technologiczną prowadzone są z zewnątrz, po opróżnieniu urządzenia z
medium aktywnego. Istnienie nieszczelności sygnalizowane jest podwyższeniem
ilości zliczeń w miejscu jej występowania, co spowodowane jest adsorpcją znacznika
radioizotopowego w warstwie izolacji. W każdym przypadku zarejestrowania miejsca
o podwyższonym tle konieczne jest sprawdzenie przyczyny. W tym celu warstwę
izolacji należy zdemontować i zmierzyć pod kątem skażenia radioaktywnego. Brak
skażenia izolacji świadczy o niewystępowaniu nieszczelności. Podwyższenie ilości
zliczeń w takich przypadkach najczęściej jest spowodowane adsorpcją znacznika na
wewnętrznych powierzchniach obiektu, co jest łatwe do stwierdzenia przez ponowny
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jego pomiar. Przed przystąpieniem do tego rodzaju prac konieczna jest pełna znajo-
mość własności adsorpcyjnych warstw izolacyjnych i wypełnień stosowanych w kon-
trolowanym obiekcie.

Kontrola szczelności spawów na obiektach nie izolowanych musi być po-
przedzona oklejeniem wszystkich miejsc występowania ewentualnych nieszczelności
materiałem adsorpcyjnym. Materiał okleiny powinien charakteryzować się dużą przy-
czepnością do instalacji, często zanieczyszczonej lub skorodowanej, oraz dużą zdol-
nością do adsorpcji, a małą do desorpcji dla bromku metylu. Najczęściej używana
jest do tego celu jednostronnie powlekana klejem taśma bawełniana lub gąbka poli-
uretanowa. Pomiar skażeń materiałów adsorpcyjnych może być prowadzony na
badanym obiekcie lub po ich usunięciu. O istnieniu nieszczelności świadczy wzrost
ilości zliczeń na adsorbencie. Podczas zrywania adsorbentów należy postępować w
ten sposób, aby w przypadku stwierdzenia wzrostu zliczeń, zatem nieszczelności,
można było ją precyzyjnie zlokalizować. W trakcie opisywanych powyżej ekspertyz
poza kontrolą szczelności płaszczy zewnętrznych obiektów można kontrolować rów-
nież stan ich wymurówki wewnętrznej.

Kontrola szczelności obiektów obudowanych inną przestrzenią (wymienniki
ciepła, cold-boxy) oparta jest na pomiarze intensywności promieniowania znacznika
przechodzącego z przestrzeni znakowanej do przestrzeni kontrolowanej przez
ewentualną nieszczelność. Pomiar prowadzony jest na pochłaniaczu do gazów zain-
stalowanym na dowolnym przyłączu do przestrzeni badanej. W celu uzyskania wy-
pływu czynnika przez pochłaniacz, ciśnienie w kontrolowanej przestrzeni powinno
być nieznacznie wyższe od atmosferycznego W opisany wyżej sposób nie można
zlokalizować miejsca nieszczelności, ale fakt jej istnienia rejestrowany jest z bardzo
dużą, około 5 cm3/h wydatku nieszczelności, czułością.

Kontrola szczelności zasuw przy użyciu metody znaczników radioizotopo-
wych oparta jest na następującym założeniu. Jeśli przed zamkniętą, kontrolowa-
ną zasuwę zostanie impulsowo podany znacznik radioizotopowy, a następnie
wytworzona różnica ciśnień przed i za zasuwą, to w przypadku istnienia nie-
szczelności zasuwy medium wraz ze znacznikiem będzie się przesuwało w kie-
runku niższego ciśnienia. Szybkość tego ruchu jest zależna od wielkości nie-
szczelności. Ponieważ na odcinku rurociągu między miejscem znakowania a
kontrolowaną zasuwą oraz za nią są umieszczone czujniki promieniowania, prze-
suwanie się znacznika radioizotopowego w polu widzenia czujnika jest łatwe do
zarejestrowania. Fakt pojawiania się znacznika w polu widzenia kolejnych czujni-
ków świadczy o nieszczelności kontrolowanej zasuwy, a z prędkości przesuwania
się znacznika można wyliczyć wielkość jej nieszczelności.

Przedstawione powyżej zastosowania metody znaczników radioizotopowych do
kontroli szczelności obiektów technologicznych zostały opracowane i wdrożone w
IChTJ. Są one w sposób rutynowy stosowane m. in. w Polskim Koncernie Naftowym
- Płock, Zakładach Rafineryjnych - Gdańsk, Przedsiębiorstwie Eksploatacji Rurocią-
gów Naftowych, Bazach Magazynowych CPN.
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5. KONTROLA SZCZELNOŚCI ZBIORNIKÓW METALOWYCH
PODZIEMNYCH I POSADOWIONYCH NA GRUNCIE~
UTWARDZONYM

Zbiorniki metalowe na ciecze i gazy są stosowane w wielu gałęziach przemysłu i
gospodarki komunalnej. Ilość tych zbiorników rośnie bardzo szybko. Nowe zbiorniki,
szczególnie zbiorniki podziemne do paliw i cieczy agresywnych, już w fazie projekto-
wania są obecnie wyposażane w specjalne układy sygnalizacyjne i zabezpieczenia,
dzięki którym każda ich nieszczelność jest natychmiast sygnalizowana i w większości
przypadków lokalizowana. Nie dotyczy to jednak zbiorników wielkogabarytowych tak
podziemnych, jak i posadowionych na gruncie utwardzonym oraz zbiorników eksplo-
atowanych od kilkunastu lat. W związku z tym rośnie zagrożenie środowiska natural-
nego, a w szczególności wód podziemnych, skażeniem szkodliwymi substancjami
jakie wyciekają ze zbiorników do ziemi podczas produkcji, przeróbki lub magazyno-
wania. Zagrożenie to połączone z niebezpieczeństwem pożarów względnie eksplo-
zją zbiorników jest troską służb eksploatacyjnych szukających drogi do zapewnienia
maksymalnie bezpiecznej eksploatacji tych konstrukcji. Jednym ze sposobów pro-
wadzących do prawidłowych warunków pracy jest zapewnienie szczelności zbiorni-
ków i usunięcie zagrożenia wynikającego z ich nieszczelności. Techniczne rozwią-
zanie tego problemu jest jednak bardzo trudne i obecnie nie istnieją metody nieza-
wodnej kontroli szczelności i lokalizacji nieszczelności. Trudności te wynikają z bar-
dzo dużych pojemności zbiorników oraz z faktu, że najczęściej wyciekająca z nie-
szczelnego zbiornika substancja w sposób niezauważalny przedostaje się do ziemi i
jeżeli nie wydostanie się na jej powierzchnię brak jest jakiegokolwiek sygnału o ist-
nieniu nieszczelności. Szczególnie trudno jest zauważyć ubytki w zbiornikach o krót-
kotrwałych i częstych cyklach wymiany medium lub w przypadkach silnego jego
odparowywania.

5.1. Zbiorniki podziemne

Kontrola szczelności zbiorników podziemnych bez osłon betonowych całkowicie
pokrytych nadkładem ziemi wykonywana jest metodą analogiczną do kontroli ruro-
ciągów podziemnych bez komór czyszczakowych.

Radioaktywny znacznik (CH3 Br82) zostaje wprowadzony do zbiornika o odciętych
(zaślepionych) wszystkich rurociągach i opróżnionego z medium magazynowanego.
Następnie należy sprężonym powietrzem lub azotem podnieść w zbiorniku ciśnienie
do wcześniej ustalonej wartości ciśnienia kontrolnego. Celowe jest podawanie
znacznika radioaktywnego równocześnie z medium kontrolnym. W przypadku
istnienia nieszczelności pewna część radioaktywnego znacznika przedostaje się wraz
z wyciekiem na zewnątrz zbiornika, gdzie jest on adsorbowany w gruncie
(nadkładzie). Prowadzone na powierzchni nadkładu pomiary radiometryczne
pozwalają na stwierdzenie istnienia nieszczelności. W celu zlokalizowania miejsca
nieszczelności konieczne jest stopniowe zdejmowanie nadkładu i jego kontrola pod
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kątem skażenia radiologicznego. Taki sposób postępowania jednoznacznie „dopro-
wadza" eksperymentatora do miejsca na zbiorniku gdzie istnieje nieszczelność.

Kontrola szczelności zbiorników podziemnych przy użyciu metody znaczników
radioizotopowych wymaga stosowania dużych aktywności całkowitych. Wymaganie to
jest spowodowane koniecznością pomiaru radiometrycznego znacznika zawartego w
wycieku przez osłonną warstwę nadkładu. Zwiększenie czułości pomiarów dla
lokalizacji nieszczelności o wydatku poniżej 1 dcm3/h, tzn. do pewnego pomiaru
radiometrycznego wycieku zawierającego 0,1 mCi (3,7 MBq) umożliwiają własności
stosowanego znacznika i związku chemicznego w jakim jest on dozowany. Pomiary
radiometryczne należy rozpoczynać po upływie pewnego czasu (dla nadkładu o
grubości 100 cm po 8-10 godzinach) od osiągnięcia ciśnienia próby. Od tego
momentu pomiar jest prowadzony w formie pomiaru źródła ciągle zasilanego o
wykładniczo malejącej intensywności promieniowania, a możliwa do pomiaru ak-
tywność wynosi około 5 jiCi (185 kBq). W zależności od parametrów geometrycznych
zbiornika i grubości warstwy nadkładu pomiary prowadzi się przez okres nie dłuższy
niż 100 godzin. Przedstawioną powyżej metodą można praktycznie kontrolować
szczelność zbiorników o głębokości zalegania nie większej niż 10.

5.2. Zbiorniki naziemne

Ze względu na dostępność zbiorniki naziemne możemy podzielić na zbiorniki, z
jednostronnym dostępem do dna i bez dostępu. Z kolei izotopowe metody kontrolne
możemy podzielić na metody oparte na wykorzystaniu wymuszonego ruchu medium
kontrolnego i stosowaniu małych źródeł promieniowania oraz metody, w których są
stosowane duże aktywności. Praktycznie do kontroli szczelności zbiorników naziem-
nych, a raczej ich den, do których nie ma jednostronnego (od środka zbiornika)
dostępu mogą być wykorzystane tylko dwie metody - drenażowa i wód gruntowych.
Drugi rodzaj zbiorników może być kontrolowany tymi dwiema metodami, a także
metodą znakowania strefowego, membranową, płaszczową i pływakową.
Technika płaszczowa

Technika ta polega na kontroli szczelności dna zbiornika urządzeniem składają-
cym się z płaszcza, dozownika cieczy znakującej i detektora promieniowania gamma.
Płaszcz w postaci płyty z cylindrem dozującym wykonanej ze szkła organicznego
tworzy z dnem zbiornika otwarte na obwodzie naczynie płaskie. Jeżeli pod płaszczem
nie ma wycieku, to ciecz w tej strefie zachowuje się spokojnie, prawie bez ruchu.
Wprowadzony w tych warunkach znacznik radioizotopowy nie zmienia swego
położenia w cylindrze dozownika. W przypadku ustawienia płaszcza nad wyciekiem
strumień cieczy przesuwa się w kierunku nieszczelności, a samoczynne uzupełnianie
cieczy pod płaszczem powoduje przesuwanie się znacznika w cylindrze. Lokalizację
nieszczelności można przyspieszyć wprowadzając pod płaszcz niewielkie ilości
substancji koloryzującej, np. nadmanganianu potasu, i obserwując ruch tej substancji.
Technika membranowa

Technika membranowa wykorzystywana jest do kontroli szczelności i lokalizowa-
nia strefy występowania wykrytej nieszczelności.

Urządzenie składa się z okrągłej elastycznej membrany z kołnierzem przylgo-
wym, zamkniętego źródła promieniowania gamma - Co60 o aktywności około 6 (xCi
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(250 kBq) umocowanego w środkowej strefie membrany na elastycznym sznurze
i korpusu pozwalającego na przemieszczanie urządzenia po dnie kontrolowanego
zbiornika. Urządzenie ustawione na dnie napełnionego wodą do wysokości około
1 m zbiornika tworzy z jego dnem naczynie zamknięte. W pierwszym momencie
po ustawieniu na dnie membrana uniesie się nieco w górę tworząc nad dnem
czaszę. Wynika to ze wzrostu ciśnienia wody pod membraną na skutek odkształ-
cenia kołnierza przylgowego. W przypadku istnienia nieszczelności w strefie
ograniczonej membraną ciśnienie pod nią będzie malało. W efekcie będzie ona
osiadała powodując rejestrowany ruch źródła promieniowania gamma.
Technika pływakowa

Technika pływakowa oparta jest na wymuszeniu przepływu cieczy w strefie nie-
szczelności w kierunku pionowym. W tym celu na dnie zbiornika jest ustawione na-
czynie otwarte doszczelnione do niego przylgami. Z naczynia wyprowadzona jest
nad poziom wody rurka wykonana ze szkła organicznego o średnicy § równej 5 mm.
W rurce znajduje się szczelny pływak z zamkniętym źródłem promieniowania gamma
(Cs-137 o aktywności około 5 (iCi - 200 kBq). W przypadku nieszczelności pływak w
rurce opada, a jego ruch jest rejestrowany dowolnym układem pomiarowym z koli-
mowaną sondą scyntylacyjną. Techniką pływakową można lokalizować strefę wycie-
ku i wykrywać nieszczelności o wydatku nie mniejszym niż 0,05 dcm3/h.
Technika znakowania strefowego

W pierwszej fazie kontroli, wcześniej przygotowanym i zainstalowanym, specjal-
nym systemem rurek w strefę dna zbiornika napełnionego wodą jest podawany
znacznik radioizotopowy. Roztwór znakujący powinien mieć gęstość większą niż
woda w zbiorniku i temperaturę niższą lub co najmniej równą temperaturze tej wody.
W takich warunkach znacznik może być przez dłuższy czas zatrzymany w strefie dna
zasilając strefę wycieku i sam ewentualny wyciek dużą porcją radioaktywnego bromu
Br-82 lub sodu Na-24. Po odczekaniu 10-12 godzin od zakończenia wprowadzania
znacznika należy szybko opróżnić zbiornik. Czas opróżniania nie powinien być dłuż-
szy niż dwie doby. Najkorzystniejsze ze względu na wykrywalność jest ewakuowanie
wody od góry zbiornika, gdyż podczas opróżniania w dalszym ciągu nieszczelność
jest zasilana radioznacznikiem. Po opróżnieniu zbiornika jego dno należy przemyć
silnym strumieniem wody. Tak przygotowane i zaznakowane dno zbiornika należy za
pomocą kolimowanej sondy scyntylacyjnej, połączonej z dowolnym urządzeniem
pomiarowym (RUST-3, analizator DIDAC, radiometr BASC) i zamontowanej na wóz-
ku obmierzać pod kątem lokalizacji miejsc o wyraźnie podwyższonym tle promienio-
wania. Praktycznie należy kontrolować jedynie spoiny, bo wystąpienie nieszczelności
w materiale rodzimym jest mało prawdopodobne. Po zlokalizowaniu takich miejsc, w
celu potwierdzenia występowania w nich nieszczelności można zastosować jedną z
uprzednio omówionych metod lub metodę tradycyjną, np. penetracyjną lub próżnio-
wą.

Ze względu na stosunkowo duże zagrożenie radiologiczne omówiona powyżej
technika nie jest polecana. Praktycznie stosuje się jej wersję bez zlokalizowania
miejsca wycieku, a jedynie z lokalizacją strefy jego występowania, tzn. bez pomiarów
wymagających pracy ludzi wewnątrz zaznakowanego zbiornika. W celu wykonania
takiej lokalizacji konieczne jest przed znakowaniem wykonanie pod dnem zbiornika
kanałów pomiarowych w postaci orurowanych odwiertów. W odwierty wprowadzane
są w fazie pomiarów sondy scyntylacyjne (najlepiej pracującego w systemie multi-
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scalingu analizatora wielokanałowego DIDAC lub podobnego). Rejestracja intensyw-
ności promieniowania, skorelowanego z położeniem sondy pomiarowej, pozwala na
lokalizację strefy wycieku.
Technika wód gruntowych

Kontrola szczelności techniką wód gruntowych może być realizowana przy użyciu
różnego rodzaju znaczników. Zatem można stosować znaczniki w postaci charakte-
rystycznych związków chemicznych łatwo wykrywanych za pomocą wyspecjalizowa-
nych polowych chromatografów, znaczniki koloryzujące i znaczniki radioizotopowe.

Stosując tę technikę można stwierdzić lub wykluczyć istnienie nieszczelności, a
jej ewentualna lokalizacja musi być wykonana innymi technikami. Atrakcyjność me-
tody wynika jedynie z faktu, że zbiorniki mogą być kontrolowane bez wyłączenia z
normalnej eksploatacji i bez konieczności wchodzenia ludzi do ich wnętrza.
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RADIOZNACZNIKOWE BADANIA AKWENÓW
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Metody znacznikowe są doskonałym narzędziem do opisu procesów trans-
portu w przepływie cieczy. Znalazły one szereg praktycznych zastosowań w roz-
wiązywaniu problemów z dziedziny hydrologii, sedymentologii, hydrogeologii i
hydrotechniki, często związanych z ochroną środowiska naturalnego i zasobów
wodnych kraju.

W szeregu zagadnień szczegółowych zastosowanie znaczników przyniosło
trudny do przecenienia postęp. Wśród nich należy wymienić: badania dyspersji i
rozpływu zanieczyszczeń w rzekach, badanie transportu rumowiska wleczonego w
rzekach i przybrzeżnej strefie morskiej, lokalizacja nieszczelności zapór i dużych
sztucznych zbiorników wodnych oraz badania kierunku i prędkości przepływu wód
gruntowych. Zagadnienia te zostaną omówione w kolejnych podrozdziałach.

2. ZNACZNIKOWE BADANIA DYSPERSJI I ROZPŁYWU
ZANIECZYSZCZEŃ W RZEKACH

Wody powierzchniowe są głównym odbiornikiem zanieczyszczeń zrzucanych
w postaci ciekłej. Ciągły rozwój przemysłu i aglomeracji miejskich powoduje stałe
zwiększanie ilości zanieczyszczeń odprowadzanych do rzek, jezior i morskich
wód przybrzeżnych. Stanowi to zagrożenie dla naturalnych odbiorników wodnych,
a w skrajnych przypadkach doprowadza do całkowitego zaniku życia organiczne-
go w akwenie intensywnie obciążanym zanieczyszczeniami oraz utraty przezeń
zdolności do samooczyszczania. Wody powierzchniowe są jednocześnie jednym
z głównych źródeł zaopatrzenia z wodę miast i przemysłu. Wysoki stopień ich
zanieczyszczenia, obok trudności natury technicznej związanych z uzdatnianiem
wody dla celów konsumpcyjnych i technologicznych, stwarza zagrożenie wtórne
poprzez zwiększenie prawdopodobieństwa występowania różnego rodzaju ska-
żeń wody pitnej, ryb oraz wody przeznaczonej dla celów przemysłowych.

Zredukowaniu tego typu zagrożeń służą przedsięwzięcia mające na celu
zmniejszenie stopnia zanieczyszczenia wód powierzchniowych. Jedną z możliwo-
ści tego typu działań jest właściwy dobór konstrukcji i lokalizacji punktów zrzutu
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ścieków, pozwalający na szybkie rozcieńczanie zanieczyszczeń w wodach od-
biornika i co za tym idzie - szybkie zmniejszanie się ich stężenia. Niskie stężenie
zanieczyszczeń sprzyja działalności biologicznej odbiornika, w wyniku której są
one stopniowo eliminowane ze środowiska wodnego.

Podejmowanie skutecznych działań w zakresie ochrony wód powierzchnio-
wych wymaga, obok znajomości procesów oczyszczania ścieków, wiedzy o
transporcie i rozcieńczaniu zanieczyszczeń w naturalnych odbiornikach wodnych.
Stale rosnące koszty związane z oczyszczaniem ścieków, jak również uzdatnia-
niem wody przeznaczonej do celów konsumpcyjnych, powodują coraz większe
zainteresowanie na świecie, w tym również w Polsce, badaniami wzajemnych
relacji odbiornik-ścieki. Badania te w szczególności dotyczą rozpływu zanieczysz-
czeń, intensywności ich mieszania z wodami odbiornika, mechanizmu samo-
oczyszczania, kinetyki tego procesu oraz optymalizacji konstrukcji i właściwej
lokalizacji punktów zrzutowych.

Jednym z narzędzi badawczych stosowanych do rozwiązywania tego typu za-
gadnień są metody znacznikowe.

Praktycznie stosowanie metod znacznikowych w badaniach procesów zacho-
dzących w przepływie cieczy polega na wprowadzeniu do przepływającego me-
dium substancji zachowującej się identycznie z nim, lecz posiadającej określoną
właściwość, wyróżniającą ją z oznakowanej partii materiału. Ta specyficzna w
określonym środowisku cecha umożliwia detekcję znacznika, polegającą na reje-
stracji jego stężenia w funkcji czasu. Uzyskane w ten sposób przebiegi czasowe
stanowią podstawę do analizy procesów zachodzących w badanym układzie.

Prace prowadzone nad doborem znaczników wykazały przydatność 82Br
(Tv2=36 h; E=0,8 MeV) w postaci wodnego roztworu KBr jako znacznika promie-
niotwórczego oraz alkoholowego roztworu rodaminy-B jako znacznika fluorescen-
cyjnego. W praktyce dąży się do stosowania znaczników fluorescencyjnych ze
względu na znacznie niższe, w porównaniu z promieniotwórczymi, koszty ich
produkcji. Zakres stosowania znaczników fluorescencyjnych jest jednak ograni-
czony do akwenów o niewielkim stopniu zanieczyszczenia. Znaczne stężenia
zanieczyszczeń, a zwłaszcza produktów przerobu ropy naftowej, powodują szyb-
ką utratę przez znacznik właściwości fluorescencyjnych. Aparatura pomiarowa
umieszczona jest na łodzi motorowej. Dodatkowo łódź wyposażono w systemy:
nawigacyjny i komunikacji radiowej.

Różne warianty opisanej metody były stosowane do badania transportu zanie-
czyszczeń w polskich rzekach. Na podstawie pomiaru rozpływu zanieczyszczeń w
Wiśle poniżej Warszawy oraz na odcinku warszawskim (do Nowego Dworu) zmie-
rzono charakterystyki dynamiczne rzeki (prędkości transportu, współczynniki dys-
persji itp.), co pozwala na prognozowanie zagrożeń ujęć wody pitnej, w przypadku
stwierdzenia określonych plam zanieczyszczeń. W rejonie elektrowni Połaniec
zrzucającej do Wisły wody podgrzane zbadano zasięg tego zjawiska, oraz okre-
ślono współczynniki mieszania i udział wymiany ciepła z atmosferą. Wielokrotne
badanie charakterystyk dynamicznych Wisły w okolicy Płocka i Świecia pozwoliły
ustalić optymalną, z punktu widzenia szybkości wymieszania ścieków w profilu
poprzecznym rzeki, lokalizację punktów zrzutu. Badania te zostały wykorzystane
przy zmianie lokalizacji starych punktów zrzutów, których pierwotne położenie
zostało błędnie ustalone (bez uwzględnienia warunków hydrologicznych rzeki) i
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stwarzało duże zagrożenie ekologiczne brzegów, na punkty znajdujące się poni-
żej punktów zrzutów, które są wykorzystywane rolniczo. Zbadano również szyb-
kości i kierunki transportu ścieków zrzucanych do Martwej Wisły przez Rafinerię
Gdańsk. Wyznaczono charakterystyki transportu w zależności od kierunku i siły
wiatru, który dla tego akwenu stanowi główną siłę motoryczną.

3. BADANIA TRANSPORTU RUMOWISKA W RZEKACH

I MORSKIEJ STREFIE PRZYBRZEŻNEJ

Badania transportu materiału wleczonego po dnie rzek i w przybrzeżnej strefie
morskiej mają wielkie znaczenie dla szeregu gałęzi gospodarki narodowej, a w
szczególności dla inżynierii wodnej, żeglugi, eksploatacji portów i budowli hydro-
technicznych.

Istniejące teorie pozwalają na oszacowanie wydajności transportu na podsta-
wie znajomości parametrów początku ruchu cząstek osadów dennych. Większość
wzorów została wyprowadzona na podstawie badań modelowych w warunkach
laboratoryjnych.

Sprawdzenie ich przydatności w warunkach naturalnych oraz wybór formuły
najlepiej opisującej transport stanowił podstawowy cel podjętych badań. O ile
prace, zwłaszcza dla rzek o charakterze podgórskim, są już dosyć zaawansowa-
ne, o tyle osiągnięcie stawianych celów dla przybrzeżnych wód morskich wydaje
się nadal dosyć odległe. Mechanizm transportu piasku, zwłaszcza w przybrzeż-
nej strefie morskiej (załamanie fal), jest znacznie bardziej skomplikowany niż w
rzekach, będąc wypadkową większej ilości wpływających nań czynników. Proces
ten jeszcze nie do końca jest poznany. Istniejące metody określania kierunku i
wydajności transportu w morskiej strefie brzegowej opisują złożone zjawiska ru-
chu ziaren w bardzo uproszczony sposób. Osiągnięcie zakładanych celów może
nastąpić jedynie poprzez badanie transportu w konkretnych warunkach danego
akwenu, gdzie występuje rumowisko o określonych parametrach fizycznych, ta-
kich jak skład granulometryczny, gęstość transportowanego materiału itp. Stąd
konieczność szczególnie starannego doboru materiału znacznika, jego granulacji i
innych cech fizycznych odpowiadających materiałowi naturalnemu.

3.1. Badanie początku ruchu

W każdym z przeprowadzonych eksperymentów terenowych zastosowano ja-
ko znacznik frakcji drobnych (d<10 mm) bezsodowe szkło o składzie dobranym z
punktu widzenia maksymalnej zbieżności gęstości znacznika z gęstością osadów
naturalnych, tj. 2,65 g/cm3. Wyselekcjonowane okruchy szklane były wytrząsane
przez około 100 godzin w celu złagodzenia ostrych krawędzi i po dokładnym wy-
płukaniu wodą aktywowane w strumieniu neutronów termicznych reaktora jądro-
wego. Aktywacja w reaktorze jądrowym powoduje powstanie sztucznego izotopu
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promieniotwórczego lr-192 o okresie połowicznego rozpadu 74,4 dnia i dwóch
głównych pikach energii kwantów gamma 0,316 i 0,468 MeV. Dla frakcji grubych
(d>10 mm) zastosowano naturalne kamienie pobrane z dna rzeki, które po na-
wierceniu zaopatrywano we wkładki aktywowanego w reaktorze drutu tantalowe-
go. Powstający Ta-182 ma okres połowicznego rozpadu 115 dni i podstawowe
piki promieniowania gamma o energii 0,068, 1,12 i 1,22 MeV. Zastosowane sto-
sunkowo długożyciowe znaczniki wybrano ze względu na przewidywany okres
pomiarowy, często przekraczający 20 dni, oraz na łatwość detekcji emitowanego
przez nie promieniowania typowymi detektorami G-M i scyntylacyjnymi z kryszta-
łami NaJ(TI).

Do badań wybrano dwie rzeki o charakterze podgórskim - Wisłokę i Dunajec.
Pomiary prowadzono w ujściowych odcinkach ich biegu. Profile pomiarowe zloka-
lizowano na odcinkach rzek o regularnym kształcie koryta, stabilnej szerokości
bez meandrów i dopływów.

Rumowisko wleczone w obydwu rzekach zawiera frakcje od drobnych (piasz-
czystych) poprzez żwirowe do grubych (kamiennych). Występowanie w tych
rzekach powodzi pozwala obserwować kolejne uruchamianie poszczególnych
frakcji w trakcie przyboru wód, który w sposób ciągły był kontrolowany aparaturą
wodowskazową i limnigraficzną, zamontowaną w rejonie pomiarów. Pomiar pa-
rametrów krytycznych (początku ruchu) polegał na obserwacji przejścia znacznika
pod detektorem, w okolicy którego dozowano 30 ziaren danej frakcji.

3.2. Bezpośredni pomiar wydajności transportu

Dla celów porównawczych podczas wykonywania pomiarów parametrów po-
czątku ruchu na każdej z rzek przeprowadzono bezpośredni pomiar wydajności
transportu. W tym celu dozowano w obu badanych rzekach (poniżej profilu pomia-
rowego początku ruchu) około 600 g szkła irydowego o całkowitej aktywności
około 18,5 GBq (0,5 Ci) oraz granulacji 2-3 mm dla Wisłoki i 0,5-5 mm dla Dunaj-
ca. Detekcje plamy znacznika po kolejnych wezbraniach prowadzono za pomocą
wykalibrowanego detektora scyntylacyjnego (NaJ/TI), holowanego po dnie bada-
nego odcinka rzeki na saniach pomiarowych oraz przez łódź motorową. Układ
zliczania i rejestracji danych umieszczony był na łodzi. Pomiar polegał na okre-
śleniu szeregu rozkładów aktywności znacznika po szerokości rzeki w różnych
odległościach poniżej punktu dozowania. Wydajność transportu określano na
podstawie prostego wzoru:

Q = d v E

gdzie: d - gęstość materiału dennego,
v - prędkość liniowa środka ciężkości chmury znacznika,
E - grubość warstwy wleczenia.
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3.3. Badania początku i kierunku ruchu rumowiska w morskiej stre-
fie przybrzeżnej

Eksperymenty znacznikowe przeprowadzono w strefie załamania fal (przed
ostatnią linią załamania) w wodzie o głębokości około 0,7 m. Zasadniczym celem
prac było ustalenie przy jakiej prędkości prądu rozpoczyna się transport piasku.
Ponadto spodziewano się uzyskać dane dotyczące dyspersji plamy znacznika
oraz wzajemnej relacji między głównym kierunkiem i prędkością transportu a kie-
runkiem i prędkością prądu oraz kierunkiem nabiegania fal. Eksperyment polegał
na wprowadzeniu porcji znacznika o aktywności 3,5 GBq (około 90 mCi) na dno
morskie i następnej detekcji przemieszczania się plamy znacznika w miarę zmie-
niających się warunków hydrologicznych. Jednocześnie prowadzono rejestrację
kierunku i prędkości prądu 0,5 m nad dnem za pomocą prądomierza elektroma-
gnetycznego oraz radarowe obserwacje kierunku nabiegania fal.

Przyjęta procedura pomiarowa zakładała dozowanie znacznika przy komplet-
nie spokojnym morzu, następnie okres oczekiwania na odpowiednie warunki me-
teorologiczne (wzrost siły wiatru do sztormu), wykonanie detekcji początku ruchu i
pomiar pozostałych parametrów, okres uspokojenia niezbędny dla demontażu
urządzeń badawczych lub wykonania kolejnego dozowania znacznika.

Do detekcji znacznika promieniotwórczego w badaniach wstępnej fazy trans-
portu materiału dennego w morskiej strefie przybrzeżnej stosowane są sondy
scyntylacyjne (NaJ/TI) połączone z układem zliczania i rejestracji zmian aktywno-
ści w funkcji czasu. Detektor jest zawieszany w określonej odległości od dna.
Tego typu prace wymagają specjalnego osprzętu pomiarowego uwzględniające-
go, obok wykonania pomiaru początku ruchu, konieczność śledzenia zmian ak-
tywności plamy znacznika niezależnie od kierunku transportu. W trakcie badań
znacznikowych wykonano instalację umożliwiającą detekcję znacznika jednocze-
śnie w czternastu punktach rozmieszczonych na obwodzie koła o średnicy 12 m
oraz instalację z jednym ruchomym (x, y, z) stanowiskiem pomiarowym prze-
mieszczanym zdalnie po specjalnej konstrukcji stalowej o gabarytach 10x10x3
m.

4. LOKALIZACJA NIESZCZELNOŚCI ZAPÓR I SZTUCZNYCH

ZBIORNIKÓW WODNYCH

Przecieki wody z dużych zbiorników przemysłowych oraz budowli hydrotech-
nicznych stanowią poważny problem zarówno z punktu widzenia ekonomii, jak
również bezpieczeństwa. Prace nad eliminacją przecieków zawsze muszą być
poprzedzone ich lokalizacją i, o ile to możliwe, oceną ilościową dla prognozy roz-
woju zjawisk, których finałem są zwykle katastrofy o skutkach trudnych do prze-
widzenia. Klasyczny sposób inwigilacji dna przez nurków nie zawsze jest możliwy
do zastosowania i nie zawsze skuteczny, a pewne obserwacje uzyskuje się, do-
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piero gdy zjawiska są już bardzo zaawansowane. Metody radioznacznikowe dają
niepowtarzalną szansę rozwiązania problemu lokalizacji i lokalnej oceny ilościo-
wej również we wstępnych stadiach powstawania przecieku.

Różne warianty radioznacznikowej metody lokalizacji nieszczelności opraco-
wane zostały w kilku ośrodkach na świecie. W Instytucie Chemii i Techniki Jądro-
wej (IChTJ) opracowano na początku lat osiemdziesiątych sorpcyjną metodę
lokalizacji przecieków dla zapór i wielkich sztucznych zbiorników wodnych.

Metoda polega na wprowadzeniu do wody w określonej odległości od badanej
powierzchni chmury znacznika, który charakteryzuje się trwałą sorpcją na mate-
riale dna, ekranu lub innego fragmentu badanej budowli hydrotechnicznej czy
zbiornika. Woda płynąc w kierunku przecieku porywa znacznik, który sorbuje się
w miejscu otaczającym nieszczelności tworząc plamę kontaminacji. Plamy te są
następnie lokalizowane za pomocą detektorów ciągnionych w specjalnych sa-
niach za łodzią motorową. Pośród znaczników testowanych ze względu na ich
własności sorpcyjne, najlepszymi parametrami charakteryzują się ln-113m
(Ti/2=104 min, E=0,4 MeV), uzyskiwany z generatora Sn/ln, oraz Au-198 (T1/2=2,7
dnia, E=0,4 MeV) w postaci koloidalnego roztworu złota metalicznego. Radioak-
tywność rzędu 7-20 MBq (0,2-0,5 mCi) wystarczała na oznakowanie 1 m2 badanej
powierzchni. Pomiar polega na wstępnym wyznaczeniu rejonów badań i zapro-
jektowaniu siatki przekrojów. Te zaznacza się w terenie bojami. Wzdłuż określo-
nego przekroju przeciąga się (za łodzią motorową) sanie dozujące o specjalnej
konstrukcji. Aparatura dozująca pozwala na utrzymanie stałego wydatku roztworu
znakowanego podczas dozowania. Jednorazowo można zaznakować pas o sze-
rokości 4 m i długości około 300 m. Następnie po odczekaniu czasu niezbędnego
na uformowanie plam kontaminacyjnych na dnie, na profil wprowadza się sanie
detekcyjne i zdejmuje „widmo skażenia" typując tym samym miejsca przecieków
w punktach pików aktywności. Po ponownym uzupełnieniu znacznika w dozowni-
ku przeprowadza się znakowanie w dalszych fragmentach sieci pomiarowej itd.
Lokalizacja przecieków podczas rejsów detekcyjnych odbywa się na podstawie
obserwacji bieżącej aktywności dna. Pozycję przecieku określa się na podstawie
wcięć teodolitowych, dokonywanych z brzegu na komendę radiową z łodzi pomia-
rowej.

Opisywana metoda była stosowana z dużym powodzeniem do lokalizacji nie-
szczelności fragmentów przedpola zapory na Przemszy w Przeczycach, lokaliza-
cji nieszczelności lewego przyczółka ekranu zapory na Wiśle w Wiśle-Czamem,
oraz do oceny szczelności fragmentu obwałowań górnego zbiornika Elektrowni
Szczytowo-Pompowej w Żarnowcu w miejscu wcześniejszych prac naprawczych.
Metoda ta umożliwiała jedynie względne porównanie przecieków. Zaobserwowa-
na relacja pomiędzy wielkością przecieku i aktywnością plamy kontaminacyjnej
pozwalała sądzić, że możliwa jest również ilościowa ocena przecieków. Metodę
tę oparto na bilansie znacznika (ln-113m) zaadsorbowanego w gruncie w rejonie
przecieku. Wyprowadzoną formułę matematyczną zweryfikowano z pozytywnym
skutkiem w specjalnie zaprojektowanym i zbudowanym do tego celu korycie hy-
draulicznym. W korycie tym symulowano przecieki o różnej intensywności, wystę-
pujące pojedynczo lub w sekwencjach. Błędy wartości wyliczonych w stosunku do
rzeczywistych przecieków wahały się w granicach 10-30%.
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5. BADANIE KIERUNKU RUCHU 1 PRĘDKOŚCI PRZEPŁYWU

WÓD GRUNTOWYCH W POJEDYNCZYM OTWORŻE~

WIERTNICZYM

Istnieje szereg wersji metody. Do najczęściej stosowanych należy zaliczyć
metodę radioznacznikową oraz metodę neutronometryczną. W pierwszej wersji
znacznik gamma promieniotwórczy, np. Br-82 w postaci roztworu wodnego soli
KBr, NH4Br itd., wprowadza się do otworu wiertniczego. Po wymieszaniu w pionie
znacznik jest wynoszony z otworu w kierunku zgodnym z kierunkiem przepływu
wody w pokładzie wodonośnym. Tempo rozcieńczania znacznika w otworze jest
proporcjonalne do prędkości liniowej tego przepływu. Badając za pomocą wo-
doszczelnego detektora (gamma) krzywą zaniku znacznika w otworze można z
dużą precyzją wyznaczyć prędkość liniową wody gruntowej przepływającej przez
zafiltrowany odwiert (piezometr). Kolejnym etapem pomiaru jest wprowadzenie do
odwiertu detektora z osłoną silnie kolimującą wiązkę promieniowania. Zatem son-
da „widzi" promieniowanie docierające do niej jedynie z określonego kierunku, a
obracając sondę wokół osi otworu i analizując natężenie promieniowania reje-
strowanego z poszczególnych kierunków można określić lokalny kierunek trans-
portu. Zasada wersji neutronometrycznej wyżej wymienionej metody jest podob-
na, jednak zamiast znacznika promieniotwórczego wprowadza się do otworu
roztwór soli pierwiastka o dużym przekroju czynnym na wychwyt neutronów ter-
micznych (Li, B) (rezygnuje się z wykorzystania kadmu, który ma największy
przekrój czynny na wychwyt neutronów ze względu na jego toksyczność). Sonda
pomiarowa zawiera źródło neutronów oraz odpowiednio osłonięty i skolimowany
detektor neutronów. Analiza rozkładu kątowego rejestrowanej wiązki oraz kinety-
ka rejestrowanej intensywności neutronów rozproszonych pozwala, podobnie jak
w wersji radioznacznikowej, na określenie kierunku i prędkości przepływu wód
gruntowych. Określenie tych parametrów jest niezwykle istotne z punktu widzenia
hydrogeologii inżynierskiej, np. dla analizy eksploatacji gospodarczej pokładów
wodonośnych, budowy studni, wodociągów itp. Badania tego typu były prowadzo-
ne w ostatnich latach przez IChTJ na terenie Żuław przy budowie wodociągu El-
bląskiego.

Przytoczone metody zilustrowano głównie przykładami prac, które w ciągu
ostatniego dwudziestolecia były prowadzone w IChTJ. Nie wyczerpuje to jednak
wszystkich możliwości zastosowań wyżej wymienionych metod. W ostatnich la-
tach obserwuje się trend w badaniach światowych polegający na rezygnacji z
stosowania znaczników promieniotwórczych w środowisku naturalnym. Jest to
związane z wprowadzeniem szeregu restrykcji prawnych, zwłaszcza w krajach
wysoko rozwiniętych. Dlatego też coraz częściej metody radioznacznikowe zastę-
powane są przez inne wykorzystujące np. barwniki fluorescencyjne lub izotopy
stabilne.
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Pierwsze doniesienia o zastosowaniach radioizotopowej aparatury pomiarowej
w przemyśle pochodzą sprzed 50 lat. Już w 1957 r. liczba radioizotopowych gru-
bościomierzy i gęstościomierzy zainstalowanych w przemyśle amerykańskim
przekroczyła 4000 szt. wzrosła do 9000 szt. w 1964r. W 1961 r. było 1465 radio-
izotopowych urządzeń pomiarowych zainstalowanych-we Francji, 1347 w RFN, a
ok. 2000 w Anglii [1].

W Polsce prace badawcze nad przemysłową aparaturą radioizotopową rozpo-
częto w latach pięćdziesiątych, a już w 1961 r. w polskim przemyśle było zain-
stalowanych ponad 200 takich przyrządów [1]. W ciągu następnych 30 lat po-
wstała w kraju baza produkcyjna, instalacyjna i serwisowa umożliwiająca stoso-
wanie w przemyśle na znaczną skalę radioizotopowej aparatury pomiarowej.
Działania te były wspierane przez liczne prace naukowo-badawcze realizowane
zarówno w instytutach, na uczelniach jak i w przemyśle. Transformacja ekono-
miczna kraju w latach dziewięćdziesiątych i wprowadzanie zasad gospodarki
rynkowej doprowadziły do spadku ilości zamówień przemysłu na urządzenia kon-
trolno-pomiarowe ze względu na ograniczenia inwestycyjne. Taka sytuacja ne-
gatywnie wpłynęła na producentów aparatury i zmusiła ich do ograniczenia mocy
produkcyjnych. Ponadto, pojawienie się zagranicznych firm oferujących swoją
aparaturę kontrolno pomiarową miało również znaczący wpływ na kształtowanie
się rynku radioizotopowej aparatury pomiarowej. Wszystkie te czynniki wpłynęły
na liczbę radioizotopowych urządzeń pomiarowych aktualnie zainstalowanych w
polskim przemyśle.

Państwowa Agencja Atomistyki (PAA), która nadzoruje użytkowanie aparatury
izotopowej, wydała w 1998 r. następującą liczbę zezwoleń na działalność związa-
ną z zastosowaniem techniki jądrowej [2]:
• pracownie medyczne ze źródłami zamkniętymi i akceleratorami. 80
• pracownie medyczne ze źródłami otwartymi 230
• przemysłowe i geologiczne badania terenowe 250
• izotopowa aparatura pomiarowa i sterująca w przemyśle 1130
• zakłady instalujące aparaturę izotopową i izotopowe czujki dymu 430
• przemysłowe i naukowe pracownie źródeł otwartych 210
• przemysłowe i naukowe pracownie źródeł zamkniętych 340
• inne (produkcja źródeł, transport, obrót źródłami) 70
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Ponadto zarejestrowano 1600 wniosków w zakresie wykorzystania izotopów nie
wymagających według aktualnych przepisów formalnego zezwolenia.

Liczba wydanych zezwoleń na stosowanie radioizotopowych przyrządów po-
miarowych nie jest równoznaczna z liczbą zainstalowanych czy działających w
przemyśle urządzeń. Wskazuje jednak, jaka jest skala produkcji i zastosowań
tego typu aparatury w polskim przemyśle. Aktualnie na rynku utrzymało się trzech
krajowych producentów radioizotopowej aparatury przemysłowej: POLON-ZOT
Sp. z o.o., Instytut Chemii i Techniki Jądrowej (IChTJ) oraz Centrum Elektryfikacji
i Automatyzacji Górnictwa EMAG specjalizujące się głównie w urządzeniach dla
górnictwa i energetyki. Oprócz tego istnieje szereg firm świadczących usługi
o charakterze instalacyjnym i serwisowym.

Celem niniejszego opracowania jest syntetyczne przedstawienie aktualnego
stanu w obszarze produkcji i zastosowań radioizotopowej aparatury pomiarowej w
kraju a także pokazanie rysujących się tendencji rozwojowych [3].

2. PRODUKCJA I ZASTOSOWANIE RADIOIZOTOPOWEJ

APARATURY PRZEMYSŁOWEJ

W 1998 r. ponad 1200 radioizotopowych przyrządów pomiarowych było zain-
stalowanych w różnych gałęziach polskiego przemysłu. Stosowane są głównie w
pomiarach i automatycznej regulacji takich wielkości jak: poziom, gęstość, gru-
bość, grubość powłoki, wartość opałowa węgla, stężenie kwasu czy zapylenie
powietrza. Istnieją pewne specyficzne gałęzie przemysłu w których „tradycyjnie"
aparatura radioizotopowa jest chętnie instalowana, jak np. cukrownie (gęstościo-
mierze), walcownie (grubościomierze) czy kopalnie (popiół w węglu). Zwięzłą
charakterystykę radioizotopowych urządzeń pomiarowych aktualnie zainstalowa-
nych i działających w polskim przemyśle przedstawiono w tabeli.

2.1. Mierniki poziomu

Większość urządzeń do pomiarów poziomu są to instalacje jednopunktowe, w
których wykorzystuje się, produkowane w POLON - Zielona Góra od przeszło 20
lat, przekaźniki izotopowe typu UPR. Do tej pory zainstalowano ponad 650 szt.
takich przekaźników w kraju i około 430 szt. za granicą. Ponadto produkowane są
mierniki poziomu szkła w wannach szklarskich. W poziomomierzach do pomiarów
ciągłych stosuje się komory jonizacyjne o długości około 2 m.

Perspektywy dalszych zastosowań i rozwoju tego rodzaju instalacji wydają się
być korzystne, ponieważ praktycznie nie ma alternatywnych metod bezstykowego
pomiaru poziomu mediów ciekłych lub sypkich w zamkniętych zbiornikach czy
silosach.
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Tabela. Radioizotopowe przyrządy pomiarowe produkowane w Polsce i przybli-
żona liczba ich instalacji.

Mierzona wielkość

POZIOM
jednopunktowy

pomiar ciągły

GĘSTOŚĆ

GRUBOŚĆ
blachy

folie (Ai, plastyk)

gramatura

ścianki rur

GRUBOŚĆ POWŁOK
pomiary laboratoryjne

ciągły

MASA

STĘŻENIE H2SO4

Zakres pomiaru
Błąd podstawowy

-

1-6 m

0,6-3,5 g/cm3 ±0,3%

0,1-2,5 g/cm3 ±0,1%

0,1-4 mm ± 1 urn
0,8-8 mm ± 5 (xm

20-100 urn ±0,5 urn
100-800 ^ m ± 1 urn

250-950 g/m2 ± 1 %

2-20 mm + 1%
10-50 mm ± 1%

0,2-2 urn ± 5%
Au/Cu (przykład)

Zn/Fe
0,5-2,5 |im

szer. taśmociągu 1 m
b ł ą d < ± 1 %

90-99% + 0,2%
H2SO4

Zasada działania
Źródło i detektor

Absorpcja y, Cs-137, Co-60
Licznik G-M

Absorpcja y, Co-60
Komora jonizacyjna
Absorpcja Y, Am-241, Cs-137
Komora jonizacyjna
Detektor scyntylacyjny

Absorpcja y, Am-241, Sr-90
Komora jonizacyjna

Absorpcja p, Kr-85, Pm-147
Komora jonizacyjna

Absorpcja p", Sr-90
Komora jonizacyjna

Absorpcja y, Am-241
Komora jonizacyjna

Rozpraszanie p"
Pm-147, Licznik G-M

Fluorescencja rtg., Am-241
Licznik proporcjonalny

Absorpcja y, Am-241, Cs-137
Komora jonizacyjna

Spowalnianie n, Pu/Be,
Licznik proporcjonalny He-3.

Producent
(Ilość instalacji)

POLON
(650)

POLON-ZOT

(2)
POLON-ZOT

(325)
EMAG(11)

POLON-ZOT
(38)

POLON-ZOT
(11)

POLON-ZOT
(3)

POLON-ZOT
(12)

IChTJ
(60)

POLON-ZOT

(2)

POLON-ZOT
(230)

IChTJ
(45)

POPIÓŁ 1 SIARKA W WĘGLU
pomiar ciągły

pomiar ciągły

pomiar ciągły

pomiary laboratoryjny

pomiary laboratoryjny

PYŁ W POWIETRZU

SKŁAD

3-50% ± 1%
popiół

2-50% ± 2%

popiół

5-80% ± 2,5%

popiół

5-50 % ± 0,5% pop.

0,4-3,5 % ± 0,01 S

0,4-3,5% ±0,15

siarka

5-5000 |ig/m3 ± 2%
2 jig/m3

Rozpraszanie y, Am-241
Detektor scyntylacyjny

Absorpcja y, Am-241, Cs-137
Detektor scyntylacyjny

Promieniotwórczość naturalna

Detektor scyntylacyjny

Fluorescencja rentgenowska,
Pu-238
Licznik proporcjonalny

Spektrometr Móssbauera

Licznik proporcjonalny

Absorpcja p,
Pm-147, Licznik G-M

Fluorescencja rentgenowska,
Cd-109, Am-241
Licznik proporcjonalny

EMAG + WILPO
(110)

EMAG + WILPO
(64)

EMAG
(6)

EMAG
(5)

EMAG
(14)

IChTJ

(20)

POLON/IChTJ
(20)
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2.2. Mierniki gęstości

Radioizotopowe gęstościomierze zachowują swoją dominującą pozycję na
rynku w porównaniu z urządzeniami w których wykorzystuje się inne fizyczne czy
chemiczne metody pomiaru gęstości. Ich główną zaletą jest bezkontaktowy po-
miar medium pozwalający na instalację tego typu urządzeń w ciężkich warunkach
przemysłowych. Około 50% wszystkich gęstościomierzy wykonanych w Polsce
zostało zainstalowanych w zakładach przemysłu cukrowniczego, gdzie są stoso-
wane do automatycznej regulacji procesów technologicznych. Inne miejsce in-
stalacji to głównie: przemysł chemiczny (np. Zakłady Azotowe - Puławy, Zakłady
Chemiczne - Police), petrochemia (np. PKN - Rejowiec, Mościska, Boronowo,
Emilianów, rafinerie - Czechowice, Płock) oraz kopalnie i huty (np.: ZG „Trzebion-
ka", KWK „Czeczot", ZGH „Bukowno").

Fot.1. Gęstościomierz przemysłowy.

Mierniki produkowane przez POLON-ZOT (fot.1) mogą mierzyć gęstość me-
dium w zakresie od 0,6 do 3 g/cm3 z dokładnością nie gorszą niż 0,3%. Przezna-
czone są do pracy przy temperaturach mierzonego medium dochodzących do
200°C i zaprojektowane tak, aby mogły być zainstalowane na rurach o średnicach
od 50 do 400 mm przy grubościach ścianek do 12 mm. Do pomiaru w strefach
wybuchowych głowice mierników spełniają wymagania Ex. W ostatnich latach
pojawiły się również gęstościomierze z detektorami scyntylacyjnymi produkowane
przez EMAG.
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Można oczekiwać, że zapotrzebowanie na radioizotopowe mierniki gęstości
będzie nadal utrzymywać się na stosunkowo wysokim poziomie, nie tylko ze
względu na ich zalety metrologiczne i eksploatacyjne ale również dzięki pojawie-
niu się nowych obszarów zastosowań, takich jak oczyszczalnie ścieków czy in-
stalacji wzbogacania węgla.

2.3. Grubościomierze

Grubościomierze były jedną z pierwszych aplikacji radioizotopowych urządzeń
pomiarowych w przemyśle. Dzisiaj w Polsce wytwarza się i instaluje w zależności
od potrzeb szereg różnych rodzajów grubościomierzy. Produkowany przez
POLON -ZOT asortyment to:
• Grubościomierze blach umożliwiające ciągły pomiar w zakresie 0,1-4 mm z

dokładnością ±1 p.m oraz 0,8-8,0 mm z dokładnością ±5 u.m. Stosuje się w
nich źródła Am-241 lub przetworniki (3-X wykorzystujące Sr-90. Mierniki takie
pracują w systemach automatycznej regulacji w hutach „Florian", „Cedler",
„Sendzimir" i innych.

• Grubościomierze folii aluminiowych i z tworzyw sztucznych oraz gramatury
papieru, płyt wiórowych i wełny mineralnej. Pomiar grubości folii możliwy jest
w zakresach 6-100 |am oraz 100-800 u.m z dokładnością odpowiednio 0,5 i
1,0 u.m. Najczęściej stosowane są źródła beta-promieniotwórcze - Pm-147,
Kr-85 czy Sr-90. Mierniki te oferowane są razem z trawersami o długości na-
wet do 4,5 m, pozwalającymi na wyznaczanie profilu grubości mierzonego
materiału. Również i te mierniki pracują w układach automatycznej regulacji.
Grubościomierze folii zostały zainstalowane między innymi w Hucie Alumi-
nium Konin, ZML Kęty S.A., NITRON Krupski Młyn, ERGIS Wąbrzeźno,
LENTEX, ERGIS Oława, STOMIL Poznań, VELIMAT Gorlice.

• Grubościomierze rur przeznaczone do ciągłego pomiaru jakości ścianek rur
plastykowych w procesie ich produkcji. Zasada działania wykorzystuje ab-
sorpcję promieniowania gamma ze źródła Am-241. Urządzenia te pozwalają
na pomiar ścianek o grubościach od 2 do 50 mm przy średnicy rur od 50 do
630 mm. W trakcie pomiaru obraz profilu mierzonej rury jest wyświetlany na
monitorze komputera.

W ciągu ostatnich lat obserwuje się wzrost zainteresowania ze strony przemy-
słu grubościomierzami do pomiarów ciągłych. Wynika ono prawdopodobnie z
presji wywieranej na przemysł przez odbiorców aby utrzymać wysoką jakość
produktu i dokumentować wartości jego parametrów na każdym z etapów proce-
su technologicznego. Bezkontaktowe grubościomierze radioizotopowe są dokład-
ne, niezawodne i mogą być łatwo przystosowane do pracy w ciężkich warunkach
przemysłowych, stąd ich pozycja na rynku aparatury kontrolno-pomiarowej pozo-
staje niezagrożona.
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2.4. Grubościomierze powłok

Laboratoryjne grubościomierze powłok działające na zasadzie wstecznego
rozpraszania promieniowania beta są przeznaczone do szybkich, nieniszczących
pomiarów powłok metalicznych i niemetalicznych. Zakres pomiaru grubości po-
włok zależy od energii promieniowania beta i na przykład przy grubości powłok
złota na podłożu miedzianym wynosi 2 |um dla źródła Pm-147, 10 firn dla TI-204 i
20 urn dla Sr-90. Zastosowanie tych mierników jest ograniczone do takich przy-
padków, w których różnica liczb atomowych pomiędzy materiałami powłoki i pod-
łoża jest większa od 5.

Jeszcze piętnaście lat temu mierniki te były dość powszechnie używane w la-
boratoriach przemysłowych. Jednak konkurencja znacznie tańszych urządzeń
działających na innych zasadach (np. prądów wirowych lub elektromagnetycz-
nych) doprowadziła do wyraźnego spadku zapotrzebowania na p-rozproszeniowe
grubościomierze powłok. Natomiast grubościomierze działające na zasadzie flu-
orescencji rentgenowskiej, zwłaszcza do pomiarów ciągłych (np. powłok cynko-
wych czy cynowych na blachach stalowych) są nadal bezkonkurencyjne. W
ostatnich latach zamiast źródeł radioizotopowych coraz powszechniej stosuje się
w takich grubościomierzach lampy rentgenowskie. Niestety, w produkowanych w
kraju fluorescencyjnych grubościomierzach powłok nie stosuje się jeszcze lamp
rentgenowskich.

2.5. Wagi izotopowe

Radioizotopowe wagi przemysłowe są stosowane do ciągłych, bezkontakto-
wych pomiarów masy materiałów sypkich transportowanych na taśmociągach o
szerokościach od 300 do 1000 mm. Są one szczególnie przydatne do pracy w
ciężkich warunkach przemysłowych. Najczęściej działają na zasadzie absorpcji
(rzadziej rozpraszania) promieniowania gamma ze źródeł Am-241 czy Cs-137, a
dokładność ważenia jest nie gorsza niż 1 %.

Jednakże pomimo stosunkowo dużej liczby zainstalowanych wag zaintereso-
wanie przemysłu tymi urządzeniami jest coraz mniejsze. Wydaje się, że główną
przyczyną tego stanu rzeczy jest wypieranie z rynku wag radioizotopowych przez
coraz dokładniejsze i tańsze wagi elektroniczne. Dlatego perspektywy dalszego
rozwoju tych urządzeń są niewielkie.

2.6. Mierniki stężenia kwasów

Zaprojektowane i wytwarzane w IChTJ mierniki (fot.2) służą do ciągłego, bez-
kontaktowego pomiaru stężenia kwasu (głównie siarkowego) przepływającego
przez rurociąg. Miarą stężenia kwasu jest koncentracja atomów wodoru w roztwo-
rze kwasu i wody, którą można zmierzyć wykorzystując zjawisko spowalniania
neutronów ze źródła Pu-238/Be. Największą czułość pomiaru uzyskuje się w za-
kresie stężenia H2SO4 wynoszącego 90-99%. W tym zakresie mierniki stężenia
działające na zasadzie konduktometrycznej, bądź też wykorzystujące pomiar
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gęstości kwasu mają gorsze parametry metrologiczne w porównaniu z urządze-
niami radioizotopowymi. Mierniki te mogą poprawnie pracować przy temperaturze
kwasu przepływającego przez rurociąg do 140°C.

•••'•>• * -

-•'..••' ••'•••..;;i»-/i'^.1.l«;

Fot.2. Miernik stężenia kwasu siarkowego typ MSK-6.

W różnych zakładach produkujących kwas siarkowy (np. w Zakładach Che-
micznych w Tarnowie, Hucie „Szopienice", KGHM w Legnicy) zainstalowano po-
nad 40 takich mierników przy czym większość z nich pracuje w układach auto-
matycznej regulacji. Można powiedzieć, że aktualnie zostało zaspokojone zapo-
trzebowanie krajowego przemysłu na tego typu urządzenia.

2.7. Radioizotopowe systemy pomiarowe jakości węgla

Metody i urządzenia do ciągłego monitorowania jakości węgla (pomiar popiołu,
wilgotności oraz wyznaczanie wartości opałowej węgla) są opracowywane przez
EMAG od blisko 30 lat. Najszersze zastosowanie znalazły dwa systemy pomia-
rowe:
• System składający się z radiometrycznego popiołomierza, działającego na

zasadzie rozpraszania promieniowania gamma ze źródła Am-241, oraz mi-
krofalowego miernika wilgotności. Zakres pomiaru zawartości popiołu wynosi

55



3-50%, a wilgotności - 2-20% przy 1% błędzie podstawowym obu przyrzą-
dów. Z pomierzonych wartości popiołowości i wilgotności system oblicza na
bieżąco wartość opałową węgla.

• System, w którym pomiar popiołu odbywa się na zasadzie absorpcji promie-
niowania gamma z dwóch źródeł radioizotopowych Am-241 i Cs-137. Zaletą
tego sposobu pomiaru jest niezależność wskazań od grubości warstwy węgla
na taśmociągu.

Laboratoryjny popiołomierz PYLOX działający na zasadzie fluorescencji rent-
genowskiej umożliwia pomiar zawartości popiołu i siarki w sproszkowanych po-
wietrzno-suchych próbkach węgla. Zastosowano w nim źródło Pu-238 oraz licznik
proporcjonalny z wypełnieniem argonowym.

Polska jest jednym z czołowych producentów węgla na świecie (wydobycie w
1997 r. wynosiło ok. 120 min ton). Energetyka w kraju jest oparta głównie na wę-
glu, dlatego można oczekiwać, że w przyszłości zapotrzebowanie na urządzenia
do kontroli jakości węgla nie będzie mniejsze niż obecnie. Perspektywy dalszego
rozwoju produkcji i wdrożeń tego typu urządzeń są optymistyczne.

2.8. Mierniki zapylenia powietrza

Mierniki te zostały opracowane w IChTJ w latach osiemdziesiątych i po mo-
dernizacji są produkowane i nadal instalowane. Zasada działania polega na ze-
braniu próbki pyłu na filtrze z włókniny szklanej, a następnie na wyznaczeniu jej
gramatury metodą absorpcji promieniowania beta ze źródła Pm-147. Próbkę pyłu
zbiera się przepompowując znaną objętość powietrza poprzez filtr. Urządzenie
działa w sposób automatyczny i może pracować przez kilka miesięcy bez żadne-
go nadzoru. Wyniki pomiarów są gromadzone w wewnętrznej pamięci i mogą być
ręcznie lub automatycznie transferowane do komputera zewnętrznego. Zakres
pomiaru jest szeroki i wynosi od 2 do 5000 jig/m3, a powtarzalność około 2%, lecz
nie mniej niż 2 |ig/m3. Opcjonalnie miernik może być wyposażony w zestaw czuj-
ników meteorologicznych do pomiarów kierunku i prędkości wiatru oraz tempera-
tury, wilgotności i ciśnienia powietrza. Głównymi odbiorcami mierników zapylenia
powietrza są Wojewódzkie Inspektoraty Ochrony Środowiska (np. w Częstocho-
wie, Kielcach, Radomiu czy Tarnobrzegu).

Miernik zapylenia, pokazany na okładce Raportu, nie jest przyrządem przemy-
słowym, ale jest przeznaczony do pomiaru zanieczyszczeń emitowanych głównie
przez przemysł. Urządzenia do ciągłego pomiaru skażenia środowiska, często
pracujące w sieciach monitoringu, mają dziś coraz większe znaczenie, p-absorpcyjne
mierniki zapylenia powietrza dowiodły swojej przydatności na tym polu i dlatego
można się spodziewać ich coraz szerszego zastosowania.

2.9. Analizatory składu

W skład tej grupy urządzeń wchodzą zarówno analizatory przeznaczone do
pracy ciągłej w przemyśle jak i urządzenia laboratoryjne. Ich zasada działania
wykorzystuje zjawisko fluorescencji rentgenowskiej wzbudzonej za pomocą pro-
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mieniowania X, najczęściej ze źródła Fe-55, Cd-109 czy Am-241. Detektorami
promieniowania są najczęściej liczniki proporcjonalne.

Przemysłowy analizator fluorescencyjny zaprojektowany przez POLON-ZOT
składa się z sondy zanurzeniowej, zawierającej źródło i detektor promieniowania,
oraz bloku pomiarowego. Umożliwia ciągły pomiar koncentracji żelaza, cynku i
ołowiu w pulpie flotacyjnej. Duży komputerowy system pomiarowy od 3 lat pracuje
w Zakładzie Wzbogacania Rud Zakładów Górniczych „Trzebionka" S.A. Analiza-
tory laboratoryjne oferowane przez POLON-ZOT i IChTJ są bardzo przydatne do
szybkich, nieniszczących analiz niektórych pierwiastków oraz pomiarów grubości
powłok w laboratoriach przemysłowych.

Przemysłowe i proste laboratoryjne analizatory fluorescencyjne znajdują za-
stosowanie w różnych gałęziach przemysłu. Można przypuszczać, że w przyszło-
ści liczba zastosowań będzie zwiększać się w miarę, jak zamiast źródeł radioizo-
topowych będą stosowane miniaturowe lampy rentgenowskie. Analizatory ze
źródłem izotopowym mogą być korzystniejsze w przenośnych urządzeniach do
zastosowań terenowych.

3. ZESPOŁY KONSTRUKCYJNE APARATURY
PRZEMYSŁOWEJ

Prezentowane wyżej radioizotopowe urządzenia przemysłowe należą do no-
wej generacji urządzeń pomiarowych. Wszystkie są skomputeryzowane
i wyposażone w nowoczesne oprogramowanie na ogół umożliwiające archiwiza-
cję i dalsze przetwarzanie wyników pomiarowych.

W większości urządzeń pomiarowych wytwarzanych przez POLON-ZOT detekto-
rami promieniowania są komory jonizacyjne. Detektory te są dobrze przystosowane
do instalacji w warunkach przemysłowych, głównie ze względu na konstrukcję, jak
również stabilność pracy. Jednak ich zastosowanie stało się możliwe dopiero wtedy,
gdy udało się opracować bardzo czuły przetwornik prąd/częstotliwość o czułości
około 820 i/s/1pA. Ciśnieniowe komory jonizacyjne zostały opracowane i są pro-
dukowane przez Instytut Problemów Jądrowych (IPJ). Oprócz Akademii Górni-
czo-Hutniczej (AGH), nowym producentem rentgenowskich liczników proporcjo-
nalnych jest firma DETRON, która produkuje liczniki o energetycznej zdolności
rozdzielczej poniżej 15% dla promieniowania X o energii 5,9 keV.

Przemysłowe zamknięte źródła promieniowania praktycznie nie są produko-
wane w kraju. Podobnie nie są wytwarzane miniaturowe lampy rentgenowskie
przeznaczone do zastosowań w przemysłowych urządzeniach pomiarowych.
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4. KIERUNKI ROZWOJU RADIOIZOTOPOWEJ APARATURY
PRZEMYSŁOWEJ

Analizując tendencje rozwojowe radioizotopowej aparatury przemysłowej na-
leży zwrócić uwagę na bardzo nierównomierny postęp, jaki się dokonał w obsza-
rze przemysłowych detektorów, źródeł promieniowania i elektroniki.

Wybór detektorów, które można zastosować w aparaturze przemysłowej po-
został taki sam jak przed 50 laty: komory jonizacyjne oraz liczniki gazowe i scyn-
tylacyjne. Oczywiście postęp technologiczny sprawił, że niektóre parametry eks-
ploatacyjne współczesnych detektorów są znacznie wyższe niż tych z przeszło-
ści, ale ich podstawowe charakterystyki wynikające z fizycznej zasady działania
pozostały niezmienione.

Podobna sytuacja ma miejsce w przypadku zamkniętych źródeł radioizotopo-
wych. Ich wybór jest ograniczony do kilku źródeł beta, gamma, X (tabela). W
ostatniej dekadzie, w wielu zastosowaniach przemysłowych, tam gdzie tylko to
jest możliwe, zamiast źródeł izotopowych stosuje się lampy rentgenowskie, które
są uznawane za bardziej bezpieczne i których cena staje się porównywalna z
ceną źródeł.

Dziedzinę, w której dokonał się największy postęp i której wpływ na konstruk-
cję i parametry radioizotopowej aparatury pomiarowej był największy jest elektro-
nika. Nowoczesna elektronika stwarza niemal nieograniczone możliwości prze-
twarzania sygnału i obróbki danych pomiarowych. Systemy mikroprocesorowe lub
mikrokomputery, które wchodzą w skład prawie każdego urządzenia pomiarowe-
go, pozwalają na zastosowanie nawet bardzo złożonych metod umożliwiających
„wyciągnięcie" maksimum użytecznej informacji zawartej w sygnale lub zebranych
danych pomiarowych. Można przypuszczać, że w najbliższej przyszłości postęp w
konstrukcji i aplikacji radioizotopowych urządzeń pomiarowych będzie polegać
głównie na implementacji tych metod w praktyce pomiarowej.

Otwarcie Polski na rynek światowy oraz wzrost konkurencji w zakresie wytwa-
rzanych materiałów i wyrobów wymusza na producentach stosowania w coraz
szerszym zakresie nowoczesnych metod i urządzeń pomiarowych do kontroli i
regulacji procesów technologicznych. Wynajdywanie nowych obszarów zastoso-
wań przyrządów radioizotopowych musi spoczywać na barkach jej wytwórców,
gdyż to oni najlepiej się orientują w możliwościach tej aparatury. Specyficzną
cechą polskiego i innych tak zwanych „wschodzących rynków" jest pojawienie się
małych i średnich firm produkcyjnych, w których wykorzystywane są nowoczesne
technologie wymagające zastosowania specyficznej dla danej technologii apara-
tury pomiarowej. Nakłada to na wytwórców tej aparatury dodatkowe obowiązki
indywidualizowania jej opracowań, tak, aby móc zaspokoić potrzeby wielu róż-
nych odbiorców.

Generalnie, wbrew oczekiwaniom niektórych specjalistów oraz pomimo pew-
nej niechęci i braku akceptacji społecznej na stosowanie radioizotopowych źródeł
promieniotwórczych, przemysłowa aparatura wykorzystująca te źródła nie tylko
utrzymała swoją pozycję, ale nadal się rozwija. Główne kierunki jej rozwoju to
pomiary wieloparametryczne, nowe metody przetwarzania sygnału i danych,
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wielowymiarowe metody kalibracji i symulacji czy wprowadzenie techniki obrazo-
wania. Należy podkreślić, że w dziedzinie radioizotopowej aparatury przemysło-
wej Polska od lat utrzymuje mocną pozycję jest postrzegana jako ceniony partner
we współpracy międzynarodowej.
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•

OFERUJE:

IZOTOPOWĄ APARATURĘ POMIAROWĄ
DLA PRZEMYSŁU I NAUKI

W TYM:

^ izotopowe mierniki gęstości i stężenia na rurociągach o średnicach
6CK-400 mm o dokładności pomiaru lepszej niż 0,3% i czułości 0,0005 g/cm;

f ' izotopowe mierniki grubości blach dla grubości 0,1-^4,0 mm o dokładności
pomiaru lepszej niż 1 |im, a dla grubości 0,8-^8,0 mm o dokładności 5 um;

%/ izotopowe mierniki grubości i profilu folii aluminiowych oraz tworzyw
sztucznych o dokładności 0,5 p.m dla grubości 20-M00 \xm oraz 1 p.m dla
grubości 100-^-800,urn;

^ izotopowe wagi taśmociągowe na taśmociągi 300-M 000 mm o dokładnoś-
ci lepszej niż 1,5%;

^ izotopowe mierniki ścianek rur z tworzyw sztucznych o średnicy 60^-630
mm i dokładności pomiaru 0,5%;

^ mierniki mocy dawki ekspozycyjnej typu MD-06 przeznaczone do pomiaru,
kontroli i rejestracji mocy dawki ekspozycyjnej w powietrzu, glebie i wodzie o
zakresie 15 nGy/h-M74 jxGy/h i dokładności < 10%.

v ' aparaturę do ochrony środowiska:

o mierniki skażenia naturalnymi pierwiastkami promieniotwórczymi
materiałów budowlanych typu MAZAR 01;

o aparaturę spektrometryczną przeznaczoną do analizy ilościowej
i jakościowej pierwiastków o liczbach atomowych większych od 16
(siarka) w próbkach stałych, sypkich i ciekłych o czułości 0,01-HD,1%
(w zależności od pierwiastka);

^ analizatory spektrometryczne AS-01 służące do ciągłego, spektrome-
trycznego, pomiaru radioaktywności promieniowania gamma aerozoli
zebranych na filtrze stacji ASS-500;

GWARANTUJEMY DOBRE PARAMETRY TECHNICZNE
NISKIE CENY ORAZ KRÓTKIE TERMINY DOSTAW

Zapytania prosimy kierować:
POLON ZAKŁAD OBSŁUGI TECHNICZNEJ Spółka z o.o.

05-822 Milanówek, ul. Królewska 26a
tel./fax (0-22) 7247464; tel. 7249431, (+48) 0-602715557, 0-602715556;

e-mail: polonzot@poczta.onet.pl



RADIOMETRYCZNE URZĄDZENIA I SYSTEMY
POMIAROWE W GÓRNICTWIE I ENERGETYCE

Teresa Sikora
Centrum Elektryfikacji i Automatyzacji Górnictwa EMAG,

40-189 Katowice, ul. Leopolda 31

1. WSTĘP PL0100794

Technika jądrowa od wielu lat jest szeroko stosowana w górnictwie i energety-
ce do pomiaru parametrów jakościowych węgla, gęstości zawiesin wodno-
węglowych czy węglowo-powietrznych oraz masy.

Prace obejmujące opracowywanie metod i urządzeń do kontroli parametrów
jakościowych węgla mają swój początek w latach pięćdziesiątych, jednak dopiero
w latach osiemdziesiątych i dziewięćdziesiątych nastąpił ich zdecydowany rozwój
połączony z wdrażaniem do przemysłu wielu rozwiązań urządzeń i systemów
pomiarowych. Związane to było z ogromnym postępem w dziedzinie elektroniki,
detektorów i techniki komputerowej. Prace prowadzone były głównie w USA,
Niemczech, Australii, Wlk. Brytanii, byłym ZSRR i Polsce. W Polsce pierwszy
system do ciągłej kontroli jakości węgla został zastosowany w 1970 r. w KWK
„Wujek".

Klasyczne (chemiczne) metody oznaczania podstawowych parametrów jako-
ściowych węgla są praco- i czasochłonne. Oznaczenie wykonywane jest z próbki
o masie ~1 g, pobranej z niewielkiej, w stosunku do ocenianej partii węgla, próbki
ogólnej i dokładnie przygotowanej do analizy. Wynik oznaczenia otrzymuje się z
dużym opóźnieniem w stosunku do potrzeb.

Analizatory laboratoryjne oparte na instrumentalnych metodach pomiarowych
umożliwiają, ze względu na krótki czas pomiaru, wykonanie wielu oznaczeń dla
danej masy węgla i najczęściej nie wymagają tak precyzyjnego przygotowania
próbki jak metody chemiczne. Ponadto metody instrumentalne wykorzystywane w
analizatorach są to metody nieniszczące, co umożliwia kilkakrotne oznaczenie tej
samej próbki. Za pomocą urządzeń do pomiarów ciągłych analizowane są duże
partie węgla. Pomiar wykonywany jest bez konieczności pobierania i przygoto-
wywania próbek, zaś wynik pomiaru jest uśredniany z wielu pojedynczych pomia-
rów i w konsekwencji bardziej reprezentatywny dla oznaczanej partii węgla. In-
formacja o jakości uzyskiwana jest na bieżąco i może być odpowiednio wykorzy-
stana, m.in. do kontroli przebiegu procesów technologicznych czy też do stero-
wania tymi procesami w układach automatyki.
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2. MIERZONE PARAMETRY I ZASTOSOWANE METODY
POMIAROWE

Wśród stosowanych na świecie urządzeń do pomiaru parametrów jakościo-
wych węgla -65% to popiołomierze, -25% - wilgociomierze i -10% - urządzenia
do analizy elementarnej [1].

Procentowy rozkład wśród zastosowanych technik przedstawia się następują-
co:
• Pomiar zawartości popiołu:

- absorpcja promieniowania gamma o dwóch energiach - -60%;
- rozproszenie wsteczne promieniowania gamma - -24%;
- pomiar promieniowania naturalnego gamma - -8%;
- metoda optyczna - -4%;
- rozproszenie wsteczne promieniowania X - -2%;
- produkcja par - -2%.

• Pomiar wilgotności węgla:
- metody mikrofalowe (najczęściej w systemach z pomiarem zawartości po-

piołu - 98%);
- absorpcja promieniowania podczerwonego - 2%.

• Analiza elementarna:
- neutronowa analiza aktywacyjna - oznaczanie węgla, wodoru, azotu, siarki,

chloru, krzemu, aluminium, żelaza, tytanu, wapnia i potasu;
- radioizotopowa analiza fluorescencyjna - oznaczanie zawartości siarki, żela-

za, wapnia i popiołu.

3. RADIOIZOTOPOWE URZĄDZENIA DO POMIARU

PARAMETRÓW JAKOŚCIOWYCH WĘGLA

3.1. Urządzenia laboratoryjne

Analizatory laboratoryjne są stosowane głównie do oznaczania popiołu i skła-
du pierwiastkowego próbek węgla [2].

W tabeli 1 przedstawiono podstawowe parametry urządzeń laboratoryjnych
stosowanych w polskich kopalniach, elektrowniach, elektrociepłowniach i zakła-
dach wzbogacania węgla.

62



Tabela 1. Podstawowe parametry urządzeń laboratoryjnych
Typ
urządzenia
Popiołomierz

MPKF

Mierzony parametr

Analizator

LT-1, LT-2

WILPO

L-131,132

WILPO
L-141

Siarkomierz

MSP

i PYLOX

zawartość popiołu Aa

zawartość popiołu Aa,
zawartość wilgoci W,
wartość opałowa

zawartość popiołu Aa,
zawartość wilgoci W,
wartość opałowa

zawartość popiołu Ą,,
zawartość wilgoci W,
zawartość siarki całkowitej Sc

wartość opałowa

zawartość siarki całkowitej Sc,
zawartość siarki pirytowej Sp

zawartość siarki całkowitej Sc,
zawartość popiołu Aa,
zawartość części niepalnych w pyłach
kopalnianych przeciwwybuchowych Na

Granulacja
próbki [mm]
0-10/20

0-10/20

0-6

0-6

0-0,2

Metoda pomiarowa

rozproszenie w przód promieniowania y; Am, E
= 60 keV

zawartość popiołu - j.w;

zawartość wilgoci - odbicie promieniowania mi-

krofalowego,

wartość opałowa - obliczana z pomiaru Aa i W

zawartość popiołu - absorpcja promieniowania y,
25 i 52 keV; zawartość wilgoci - absorpcja pro-

mieniowania mikrofalowego;

wartość opałowa - j.w.

j.w.

Średni błąd
pomiaru

0,5-1,5%

zjawisko Móssbauera
57Co/Cr, 57Co/Pd

0,5-1,5% Aa

0,5-1,5% Aa

0,5-1,5% Aa

0,1-0,3% Sc

0,05-0,15% Sc

0,001-0,1% Sp

analiza fluorescencyjna,

detektor - licznik proporcjonalny,
0,5% Aa

0,05% Sc

~1%N a



3.2. Urządzenia i systemy do ciągłych pomiarów jakości węgla

Radioizotopowe urządzenia do ciągłych pomiarów jakości węgla są szeroko
stosowane w wielu krajach. W roku 1991 liczba ich instalacji wynosiła 540, w roku
1994 - 660, a obecnie pracuje ponad 900 urządzeń w 25 krajach.

Popiolomierz ALFA - 05/2 E
(sibsorpcjii promieniowania g:in

ilnóch różnych onergii)

Popiolomierz. RODOS

naturalnej gamma)

Rys. Przykłady popiołomierzy ciągłych bazujących na różnych metodach pomiarowych.

Wynikiem prowadzonych w Polsce od ponad 40 lat prac badawczo-roz-
wojowych jest ponad 100 zainstalowanych urządzeń i systemów do ciągłych po-
miarów. Umożliwiają one pomiar podstawowych parametrów jakościowych węgla
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praktycznie w każdym miejscu ciągu technologicznego zakładu przeróbczego, w
podziemiach kopalń i elektrowniach [3-8].
Urządzenia do pomiarów ciągłych stosowane są:
• do kontroli węgla kamiennego surowego wchodzącego na zakład przeróbczy;
• do kontroli procesów technologicznych w systemach sterowania;
• do kontroli węgla handlowego na szybkim załadunku, zapewniając wysyłkę

węgla o parametrach wymaganych przez odbiorcę;
• w układach sortowania (segregacji węgla o różnej jakości);
• w kontroli węgla na zwałach;
• w kontroli urobku węglowego w podziemiach kopalń;
• w elektrowniach i elektrociepłowniach do kontroli jakości węgla przed jego

spaleniem;
• w kopalniach i elektrowniach węgla brunatnego.
W tabeli 2 przedstawiono podstawowe parametry urządzeń do ciągłych pomiarów
parametrów jakościowych węgla. Błędy pomiaru były wyznaczone na podstawie
średniego odchylenia standardowego równania regresji. Na rysunku pokazano
przykłady schematów blokowych opracowanych popiołomierzy.

3.3. Warunki techniczne i technologiczne zabudowy poszczegól-
nych typów urządzeń i systemów do pomiarów ciągłych

Dobór właściwego urządzenia uwarunkowany jest szeregiem czynników decy-
dujących o jego optymalnym wykorzystaniu i uzyskiwaniu deklarowanych przez
producentów urządzeń dokładności. Do takich czynników należą:
• granulacja węgla;
• charakterystyka materiału na taśmie przenośnika: wysokość warstwy węgla i

struktura pionowa tej warstwy;
• strefa pomiarowa;
• stopień zmienności składu chemicznego węgla;
• czas pomiaru;
• pożądana dokładność;
• uwarunkowania techniczne dla zabudowy: ilość miejsca, rodzaj i jakość ta-

śmy, możliwość opróbowywania.
Na przykład: Popiołomierze bazujące na metodzie rozproszenia wprzód promie-
niowania gamma przeznaczone są do pomiaru węgla o granulacji 0-30 mm i wy-
magają znacznej przestrzeni pod zabudowę ze względu na ich konstrukcję za-
pewniającą stałą i wymaganą geometrię pomiaru (układ formowania strugi węgla i
utrzymywania stałej odległość źródła promieniowania i detektora od warstwy wę-
gla). Popiołomierze absorpcyjne stosuje się do pomiaru węgla o granulacji 0-
80/200 mm, zaś do ich zabudowy wymagana jest zwykła taśma gumowa (nie
zbrojona). Posiadają małą strefę pomiarową, lecz w przypadku konieczności po-
miaru węgla o różnej jakości, ułożonego na taśmie warstwowo są jedynym możli-
wym do zastosowania rozwiązaniem. Popiołomierze wykorzystujące do pomiaru
zawartości popiołu naturalną promieniotwórczość gamma węgla przeznaczone są
do pomiaru węgla o granulacji 0-200/300 mm. Wymagają sporo miejsca
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Tabela 2. Urządzenia do ciągłych pomiarów parametrów jakościowych węgla.
Typ
urządzenia
ALFA-05/G

WILPOC 111A

ALFA-05

WILPOC 131

GAMMA2E

ALFA-O5/2E,

WILPOC-331 i

411A

ALFA-05/T

WILPOC 211

RODOS

Metoda pomiaru

Wsteczne rozpraszanie pro-

mieniowania gamma

Am-241

Popiół - j.w.

Wilgoć - odbicie promieniowa-

nia mikrofalowego

Wartość opałowa - wyliczana w

oparciu o zależność korelacyjną

Absorpcja promieniowania

gamma nisko- lub nisko- i

wysokoenergetycznego

Wsteczne rozpraszanie pro-

mieniowania gamma

„w dół"

Pomiar promieniotwórczości

naturalnej gamma węgla

Warunki pomiaru

- ziarno 0-30 mm

- warstwa węgla min. 50 mm

dla ALFA i 100 mm dla WILPO

- jednorodna struktura warstwy w prze-

kroju poprzecznym

- znaczna przestrzeń do zabudowy

- ziarno 0-200 mm lub 0-80 mm

- warstwa węgla 50-250 mm

- struktura warstwy dowolna

- taśma zwykła palna

- niewielka ilość miejsca do zabudowy

- ziarno 0-200 mm

- wysokość warstwy węgla min. 100 mm

- struktura warstwy w przekroju pionowym

jednorodna

- taśma zwykła palna

- taśma dowolna (RODOS)

Przeznaczenie

pomiar zawartości popiołu

głównie w punktach szybkich

załadunków miałów

głównie do pomiarów w

mieszankach węglowych

pomiar zawartości popiołu w

węglu kamiennym i brunat-

nym, nadawy na zakład

przeróbczy, pomiary tech-

nologiczne

Pomiar węgla kamiennego w

zakładach przeróbczych oraz

podziemiach kopalń; (popiół i

masa)

Ocena błędu
pomiaru

0-20% Ar;
a = 0.7% Ar

>20% Ar;
a = 1,5% Ar

Ar-j.w.
1%Wr,

0-20%;
o = 1%Ar

>20%;
a = 2% Ar

0-40%;

0 = 2% Ar

>40%;
o = 2,5% Ar

0-80% Ar;
o = od 0,9
do 2,5% A'



do zabudowy. Rodzaj taśmy nie ma znaczenia, ich zaletą w porównaniu z urzą-
dzeniami izotopowymi jest niezależność pomiaru zawartości popiołu od składu
chemicznego i wilgotności mierzonego węgla.

3.4. Ocena dokładności urządzeń do pomiarów ciągłych

Kontrolę pracy urządzeń do pomiarów ciągłych przeprowadza się porównując
wyniki ich pomiarów z wynikami oznaczeń klasycznych, np. zawartości popiołu, w
określonych partiach węgla. Nierzadko użytkownik popiołomierza stwierdza wy-
stępowanie znacznych rozbieżności między wynikami pomiarów radiometrycz-
nych i kontrolnymi wynikami oznaczeń klasycznych zawartości popiołu. Pojawia
się zatem dylemat, czy popiołomierz realizuje pomiary w sposób poprawny. Jed-
noznaczna ocena pracy popiołomierza nie jest możliwa bez jednoczesnej oceny
kontrolnych oznaczeń zawartości popiołu wykonanych metodą klasyczną. Bardzo
często przyczyna rozbieżności między wynikami leży właśnie po stronie metody
klasycznej, natomiast w mniejszym stopniu zależy od błędu aparaturowego po-
miaru radiometrycznego. Metoda klasyczna jest obarczona błędem próbobrania
wynikającym z niejednorodności węgla, tym większym im większa jest jego gra-
nulacja.

Praktycznie realizacja klasycznej metody oznaczania zawartości popiołu w
partii węgla, np. ładowanego do wagonu, sprowadza się zazwyczaj do tego, że po
zatrzymaniu przenośnika taśmowego pobiera się w jednym miejscu warstwy,
wzdłuż całego jej przekroju, jedną próbkę, która jest zarazem próbką pierwotną i
próbką ogólną. Pobranie i oznaczenie trzech lub więcej próbek z danej partii wę-
gla poprawiałoby błąd standardowy oceny zawartości popiołu, na który składa się
obok błędu próbobrania błąd samej metody chemicznej. W praktyce jest to trudne
do realizacji przez służby kontroli jakości, a ponadto obniża dynamikę załadunku
węgla do wagonów, ze względu na konieczność częstego zatrzymywania taśmy
załadowczej celem pobrania z niej próbek węgla.

W tym świetle znacznie korzystniej wygląda problem kontroli jakości węgla re-
alizowany za pomocą popiołomierza radiometrycznego. W czasie trwania zała-
dunku popiołomierz wykonuje n pojedynczych elementarnych pomiarów w czasie
x każdy, a następnie określa średnią ważoną zawartość popiołu w załadowanej
partii węgla mierzonej w czasie t. Błąd standardowy s radiometrycznej metody
pomiaru, jako średniej z n pomiarów, będzie zdecydowanie mniejszy aniżeli błąd
oznaczenia wykonanego metodą klasyczną. Zatem porównanie wyniku radiome-
trycznego z oznaczeniem klasycznym zawartości popiołu w partii węgla ma sens
tylko wtedy, gdy oznaczenie klasyczne będzie wynikiem średnim z co najmniej
kilku oznaczeń próbek pobranych z warstwy węgla w odpowiednich odstępach
czasowych. Wyniki pomiarów radiometrycznych są obarczone mniejszym błędem
od oznaczeń klasycznych nawet w przypadku, gdy błąd aparaturowy pojedyncze-
go elementarnego pomiaru radiometrycznego jest stosunkowo duży (przekracza
wartość błędu niejednorodności).

Inny problem związany z błędami pomiarów występuje w przypadku pomiaru
zawartości popiołu w mieszankach węglowych, tzn. wtedy, gdy pomiar dotyczy
węgla o różnej jakości ułożonego na taśmie warstwowo. Pomiar taki realizowany
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jest w oparciu o metody absorpcyjne, w których wiązka promieniowania gamma
przechodzi przez środek taśmy. Absorpcyjny pomiar radiometryczny wymaga
zatem, by składniki węgla były podawane ze zbiorników na taśmę centralnie -
czyli na jej środek - wówczas błąd pomiaru radiometrycznego będzie minimalny.
Pojawiające się duże błędy pomiaru zawartości popiołu wynikają z niewłaściwego
podawania składników mieszanki na przenośnik taśmowy, np. przesunięcie wy-
sypów względem środka taśmy, zastosowanie bocznych wysypów lub wysypów
zakończonych niesymetrycznymi klapami.

4. PODSUMOWANIE

Polska jest krajem, w którym badania technik jądrowych oraz wdrażanie do
górnictwa i energetyki urządzeń pomiarowych bazujących na tych technikach od
wielu lat są na wysokim, międzynarodowym poziomie. Świadczą o tym następu-
jące fakty: już w latach siedemdziesiątych sprzedana licencja na popiołomierz
radiometryczny firmie WULTEX z Wlk. Brytanii; sprzedaż urządzeń do Chin, Indii,
Hiszpanii oraz Czech; zapraszanie na liczne międzynarodowe konferencje po-
święcone urządzeniom i systemom do kontroli parametrów jakościowych węgla,
np. Wiedeń (1991 i 1993 r.), Buenos Aires w Argentynie (1989 r.), Brisbane w
Australii (1998 r.), Ateny (1999 r.).

O docenieniu korzyści wynikających z zastosowania urządzeń i systemów ba-
zujących na technikach jądrowych świadczy wdrożenie ich w ilości ponad 100
egzemplarzy we wszystkich polskich kopalniach i wielu elektrowniach. Z opinii
użytkowników tych urządzeń można wnioskować, że bez szybkich laboratoryj-
nych mierników oraz systemów do ciągłej kontroli jakości węgla nie byłaby już
możliwa sprawna i efektywna praca laboratoriów kopalnianych oraz zakładów
wzbogacania węgla. W ostatnim czasie zaczęto stosować urządzenia do ciągłe-
go pomiaru jakości urobku węglowego w podziemiach kopalń, znajdując uzasad-
nienie w zwiększeniu efektywności wydobycia oraz zmniejszeniu ilości odpadów
zanieczyszczających środowisko naturalne.

Zdobyte w ciągu wielu lat badań i wdrożeń doświadczenia są wykorzystywane
do udoskonalania istniejących urządzeń i systemów oraz opracowywania nowych,
które zapełnią istniejące jeszcze luki w zakresie potrzeb górnictwa, a zwłaszcza
energetyki.
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APARATURA DO BADAŃ ZNACZNIKOWYCH

Leszek Furman
Wydział Fizyki i Techniki Jądrowej, Akademia Górniczo-Hutnicza,

30-059 Kraków, AL Mickiewicza 30

1-WSTĘP PLÓ100795

Szeroko obecnie stosowane, przemysłowe eksperymenty radioznacznikowe z
użyciem otwartych źródeł promieniotwórczych różnią się istotnie od ekspery-
mentów 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 kon-
trolować stacjonarność procesu. Z drugiej jednak strony, identyfikacja skompliko-
wanych, wielkogabarytowych systemów, na które składa się szereg jednostko-
wych operacji technologicznych, wymaga przeprowadzenia długotrwałych badań
poszczególnych podsystemów oraz wielokrotnych iniekcji znacznika promienio-
twórczego. W związku z tym dla eksperymentu przemysłowego system pomiaro-
wy musi być inaczej zaprojektowany niż dla pomiarów laboratoryjnych.

W wielu zastosowaniach do detekcji promieniowania jądrowego wykorzystuje
się sondy scyntylacyjne z układami zasilającymi, przetwarzającymi i rejestrujący-
mi sygnały. Układy zasilająco-przetwarzająco-rejestrujące stanowią zwykle układy
specjalizowane, przeznaczone do danego typu urządzenia, lub układy modułowe,
budowane na bazie systemów typu STANDARD-70 lub CAMAC. Rejestrowany
sygnał radiometryczny jest przetwarzany przez określony dla danego zagadnienia
układ kalibrujący lub program komputerowy pozwalający uzyskać zadaną wiel-
kość w odpowiedniej postaci. W przypadku zastosowań przemysłowych stosowa-
nie układów modułowych jest niepraktyczne, ponieważ wymaga specjalistycznej
obsługi, jest stosunkowo drogie i awaryjne (brak odporności na zapylenie, wilgot-
ność i wahania temperatury). Dlatego do tych celów projektuje się wyspecjalizo-
wane urządzenia wilgocio- i pyłoszczelne, charakteryzujące się małą awaryjno-
ścią. Do prowadzenia badań identyfikacyjnych dużych obiektów przemysłowych,
w których podczas jednej iniekcji znacznika używa się wielu detektorów, opłacal-
na staje się budowa przenośnego, zintegrowanego, wielokanałowego systemu
pomiarowego, umożliwiającego równoczesną identyfikację wielu podsystemów.
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2. PRZENOŚNY SYSTEM POMIAROWY

W roku 1970, w Akademii Górniczo-Hutniczej (AGH) został opracowany i jest
eksploatowany do dzisiaj wielokanałowy system rejestracji i przetwarzania da-
nych z pomiarów radioizotopowych. Dzięki rozpowszechnieniu się standardu IBM
PC zastosowano tam cyfrowy układ zbierania danych w postaci karty komputero-
wej umieszczonej wewnątrz komputera IBM PC (rys.1). Wejściowy układ izolacji
optycznej zapewniał galwaniczne oddzielenie komputera od układów radiome-
trycznych. Uniknęło się w ten sposób przekłamań rejestracji danych wynikających
z zakłóceń na jakie narażony jest układ pracujący w warunkach przemysłowych.
Zastosowanie cyfrowych liczników scalonych zwiększyło niezawodność pracy
systemu pomiarowego oraz pozwoliło na rozszerzenie zakresu czasu próbkowa-
nia poczynając od 1ms do kilku godzin.

Sonda scyntylacyjna

Izolacja optyczna sygnałów

Scalone przeliczniki impulsów

Programowalny
zegar

Dekoder adresów
Bufor magistrali

- WN

Rys.1. Karta przeliczników impulsów z torów radiometrycznych: (A - analizator
jednokanałowy, WN - zasilacz wysokiego napięcia sondy).

Pojawiająca się coraz częściej potrzeba wykonywania wielodniowych pomia-
rów terenowych, np. w dziedzinie ochrony środowiska lub w celu monitorowania
efektywności długoczasowych procesów przemysłowych, stawiają coraz wyższe
wymagania odnośnie stabilności, dokładności i niezawodności aparatury. Uniwer-
salny, duży system rejestracji, złożony z wielu modułów, wykonanych przez róż-
nych producentów (a takim były na ogół stosowane w kraju systemy do obsługi
przemysłowych eksperymentów radioznacznikowych) tego nie gwarantował. Brak
było na rynku krajowym prostego i lekkiego zestawu przenośnego spełniającego
różne funkcje w zależności od potrzeb.

Opracowanie uniwersalnego, mikroprocesorowego układu do pomiarów ra-
dioizotopowych (rys.2) wynikło z jednej strony z tendencji do konstruowania „inte-
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ligentnych", przenośnych, lekkich urządzeń pomiarowych, z drugiej zaś - z ko-
nieczności szerszego wdrożenia radioizotopowych metod pomiarowych w prze-
myśle (mineralnym, drzewnym, hutnictwie, ochronie środowiska itp.).

Sondy scyntylacyjne

Izolacja DC-DC zasilania
Izolacja optyczna sygnałów

Przelicznik impulsów

Zasilanie

Akumulatory

Procesor i pamięć RAM

tr
Klawiatura Wyświetlacz

Notebook PC

RS232

Rys.2. Schemat blokowy przenośnego systemu pomiarowego.

Przedstawiony, uniwersalny układ zbierania i przetwarzania danych radiome-
trycznych VMU rozwiązuje szereg wyżej wymienionych problemów. Z wyjątkiem
badań spektrometrycznych układ ten może być stosowany w każdym urządzeniu
wykorzystującym sondy scyntylacyjne. Proces projektowo-wdrożeniowy wymaga
tylko odpowiedniego oprogramowania (co jest stosunkowo tanie) i ewentualnego
przeprowadzenie pomiarów kalibrująco-testujących.

3. PODSTAWOWE PARAMETRY

Dla podwyższenia stabilności i niezawodności aparatury zastosowano obecnie
sondy scyntylacyjne zasilane niskim napięciem, ze zintegrowaną przetwornicą
napięcia oraz dyskryminatorem amplitudy impulsów. Dzięki temu stało się możli-
we wykorzystanie taniego i lekkiego kabla połączeniowego (skręcone pary prze-
wodów) do transmisji zasilania oraz impulsów w miejsce tradycyjnie stosowanych
kabli koncentrycznych. Długość takiego połączenia może przekraczać 200 m.
Opisane rozwiązania umożliwiają wykonywanie pomiarów w miejscach o szcze-
gólnie dużym zagrożeniu pożarowym lub wybuchowym. Wykorzystano również,
opracowane wcześniej w AGH, rozwiązanie galwanicznej izolacji sond od układu
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zbierania danych - izolację optyczną sygnałów, a także miniaturowe przetwornice
napięcia zasilania.

Mikroprocesorowe urządzenie do zbierania i przetwarzania danych radiome-
trycznych wyposażone jest w układ procesora z tzw. nieulotną pamięcią progra-
mu i danych. Dzięki zastosowaniu programowalnych przeliczników impulsów pa-
rametry systemu rejestracji zależą w głównej mierze od użytego oprogramowania.
Zasilanie przez akumulatory uniezależnia od sieci energetycznej i zaników na-
pięcia oraz pozwala na wykonywanie pomiarów terenowych.

4. SPOSOBY PRACY

Urządzenie może pracować samodzielnie (off-line), jako układ zbierania da-
nych. Wartości zliczeń impulsów z sond scyntylacyjnych są zapisywane w nie-
ulotnej pamięci RAM. Parametry zbierania danych (czas próbkowania, liczba
sond) są wprowadzane z klawiatury lub mogą być przesłane przed rozpoczęciem
pomiarów z komputera przez łącze szeregowe RS232. Wyświetlane są parametry
pomiaru wraz z aktualnymi wartościami zliczeń i numerem kolejnej danej. Pomiar
dokonywany jest pod całkowitą kontrolą programu procesora układu VMU. Jest to
program, który służy również do późniejszej transmisji danych do komputera PC.
Wewnętrzna pamięć RAM umożliwia zapisanie 15 000 danych. Czas pomiaru jest
ograniczony pojemnością wewnętrznych akumulatorów (około 4 godzin) i zależy
od liczby dołączonych sond scyntylacyjnych. W razie konieczności przeprowa-
dzenia wielogodzinnych pomiarów zachodzi potrzeba skorzystania z zewnętrzne-
go zasilania (np. z akumulatora samochodowego lub prostownika prądu zmien-
nego). Obróbka i interpretacja wyników ma miejsce po przesłaniu zebranych da-
nych, na komputerze PC.

W połączeniu z komputerem (on-line) VMU tworzy system zbierania i zaawan-
sowanego przetwarzania danych. Do bezpośredniego sterowania pomiarem,
rejestracją, archiwizacją i obróbką danych z pomiarów radioizotopowych w trakcie
kampanii pomiarowej wygodnie jest użyć komputera przenośnego. Może być on
także użyty do szybkiej weryfikacji matematycznych modeli badanych procesów
przemysłowych. W trybie pracy on-line nie ma żadnego ograniczenia co do liczby
zbieranych danych, ponieważ są on na bieżąco transmitowane do komputera PC.
Minimalny czas próbkowania wynosi 10 ms. Zasilanie bateryjne VMU oraz zasto-
sowanie komputera przenośnego - notebook - uniezależnia pracę systemu od
zewnętrznego źródła zasilania. Oprogramowanie do transmisji danych z VMU, ich
wstępnej obróbki i archiwizacji zostało sporządzone w języku programowania
graficznego „G" pakietu „Labview" dla Windows 95/NT.

Istnieje również możliwość wykorzystania procesora układu VMU do wstępnej
obróbki danych. Wtedy wartości zliczeń impulsów z sond scyntylacyjnych są za-
pisywane przejściowo w buforze nieulotnej pamięci RAM. Najważniejszym zada-
niem programu procesora VMU jest w tym wypadku przeprowadzenie obliczeń i
wyświetlenie końcowego wyniku (prędkości, gęstości) na wyświetlaczu LCD. Ze
względu na stosunkowo małą moc obliczeniową procesora programy przetwarza-
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nia danych nie mogą być zbyt rozbudowane. Jeden układ VMU może obsługiwać
jednocześnie cztery sondy. W przypadku prowadzenia badań wymagających
użycia większej liczby sond scyntylacyjnych najprostszym rozwiązaniem jest uży-
cie np. dwu układów VMU i podłączenie ich do różnych portów szeregowych
komputera. W ten sposób można uzyskać lekki, przenośny system pomiarowy
będący odpowiednikiem dotychczasowych systemów.
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PROFILOWANIE ODWIERTÓW

Bohdan Dziunikowski
Wydział Fizyki i Techniki Jądrowej Akademia Górniczo-Hutnicza,

30-059 Kraków, AL Mickiewicza 30

1. WSTĘP PL0100796

Poszukiwania ropy naftowej i innych surowców mineralnych wymagają wier-
cenia w skałach pionowych otworów (odwiertów) do głębokości sięgających zwy-
kle kilku kilometrów. Z takich odwiertów można pobierać próbki skał w postaci tak
zwanych rdzeni wiertniczych. Tego rodzaju wiercenia rdzeniowe są jednak długo-
trwałe i niezwykle kosztowne. Ponadto uzyskiwanie kompletnych rdzeni wiertni-
czych nie zawsze jest możliwe. Dotyczy to zwłaszcza skał kruchych, łatwo wypłu-
kiwanych przez wodę lub płuczkę wiertniczą. Stąd, obecnie wykonuje się wierce-
nia bezrdzeniowe, znacznie szybsze i tańsze. Do tak wykonanego odwiertu
wprowadza się różne sondy pomiarowe połączone kablem z aparaturą naziemną.
Przeprowadzone w ten sposób badania skał wzdłuż osi odwiertu określa skróto-
wo się jako profilowanie odwiertu.

Pierwsze metody profilowań odwiertów opracowano w latach dwudziestych w
USA (firma Schlumberger). Metody te polegały na oznaczeniu różnych parame-
trów elektrycznych skał. Takie profilowania elektryczne są jednak możliwe tylko w
odwiertach bez stalowych rur okładzinowych, zabezpieczających odwiert przed
zawałem. Ogromny postęp w profilowaniu odwiertów nastąpił dopiero po wpro-
wadzeniu metod jądrowych. Dzięki dużej przenikliwości neutronów i fotonów
gamma w materii, rury okładzinowe w odwiercie nie stanowią istotnej przeszkody
w przeprowadzaniu profilowań radiometrycznych.

2. PROFILOWANIE GAMMA (PG)

Pierwsze profilowania jądrowe (radiometryczne) odwiertów polegały na bada-
niu naturalnego promieniowania gamma skał. Badania takie rozpoczęto w USA z
końcem lat trzydziestych. Szybki rozwój tych metod nastąpił po II wojnie świato-
wej, dzięki postępom w dziedzinie elektroniki i techniki jądrowej. W Polsce pierw-
sze profilowanie gamma odwiertu przeprowadzono w 1949 r. w okolicy Krosna,
pod kierunkiem prof. Mariana Mięsowicza z Akademii Górniczo-Hutniczej (AGH)
w Krakowie. Możliwość identyfikacji poszczególnych skał na podstawie ich pro-
mieniotwórczości wynika z faktu, że różne skały charakteryzują się odmienną
zawartością uranu, toru i potasu, w których skład z kolei wchodzi promieniotwór-
czy izotop 40K. Jednym z głównych celów profilowań gamma jest wykrywanie
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porowatych warstw piaskowców i wapieni, które mogą być kolektorami ropy lub
gazu. Szczególnym przykładem wykorzystania naturalnej promieniotwórczości
formacji geologicznych były profilowania kierunkowych otworów wiertniczych w
wysadzie solnym w kopalni „Kłodawa", prowadzone w latach 1955-1956 przez
zespół pracowników z Katedry Fizyki AGH przy współpracy z Instytutem Geolo-
gicznym w Warszawie. Celem tych prac była lokalizacja w wysadzie solnym
przewarstwień soli potasowych.

3. SPEKTROMETRYCZNE PROFILOWANIE GAMMA (sPG)

Odmianą profilowania gamma, umożliwiającą uzyskiwanie większej ilości in-
formacji o badanych warstwach skalnych, jest metoda polegająca na analizie
widm energii fotonów gamma w odwiercie. W praktyce stosuje się dwa warianty
takich pomiarów, a mianowicie:
• pomiary „punktowe" całego widma za pomocą sondy nieruchomej znajdującej

się na określonej głębokości w odwiercie
• pomiary ciągłe w kilku wybranych kanałach analizatora amplitudy impulsów za

pomocą sondy poruszającej się wzdłuż osi odwiertu.
W ten sposób można rejestrować oddzielnie fotony gamma różnych izotopów, np.
potasu 40K (1,46 MeV), radu 226Ra (0,68 MeV) lub toru 232Th (0,98 MeV). Taka
metoda umożliwia, między innymi, oznaczanie zawartości minerałów ilastych
wyróżniających się stosunkowo znacznymi domieszkami pierwiastków promie-
niotwórczych.

4. PROFILOWANIE GAMMA-GAMMA (PGG)

Zasada tego profilowania odwiertów polega na pomiarach w skałach natężenia
rozproszonego promieniowania gamma, pochodzącego ze źródła umieszczonego
w sondzie pomiarowej w pewnej odległości od detektora (licznika). Między źró-
dłem i licznikiem znajduje się warstwa ołowiu ekranująca licznik przed promie-
niowaniem padającym wprost ze źródła. W praktyce wykorzystuje się trzy wa-
rianty takiej metody, a mianowicie profilowanie gęstościowe, selektywne i spek-
trometryczne.

4.1. Profilowanie gamma-gamma gęstościowe (PGGg)

Profilowanie takie, stosowane do badania skał, polega na pomiarach gęstości
strumienia (natężenia) rozproszonych fotonów gamma o energii pierwotnej około
1 MeV. Najczęściej wykorzystywanymi źródłami takich fotonów są izotopy 60Co
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lub 137Cs. Zasięg penetracji rozpraszanych fotonów ze wspomnianych źródeł, w
skałach o gęstości około 2600 kg/m3, jest rzędu kilkunastu centymetrów. Gęsto-
ściowe profilowanie gamma stosuje się do poszukiwań złóż surowców mineral-
nych wyróżniających się spośród innych skał gęstością. Za pomocą tej metody
można na przykład wykrywać złoża węgli kamiennych i brunatnych, a także soli i
niektórych rud. Metoda ta znalazła też zastosowanie w poszukiwaniu ropy i gazu
występujących w skałach silnie porowatych, a więc o stosunkowo małej gęstości
objętościowej.

4.2. Profilowanie gamma-gamma selektywne (PGGs)

W tej metodzie profilowania odwiertów, opracowanej w latach pięćdziesiątych
głównie w byłym ZSRR, wykorzystuje się silną zależność przekroju czynnego na
absorpcję niskoenergetycznych fotonów gamma od efektywnej liczby atomowej
skał. Przez fotony niskoenergetyczne rozumie się tutaj fotony o energiach mniej-
szych od około 0,35 MeV. Źródłami takich fotonów są na przykład izotopy 75Se,
113Sn lub 2 0 3Hg. Równocześnie stosowane detektory muszą się charakteryzować
możliwie dużą wydajnością detekcji fotonów w takim właśnie zakresie energii.
Aby zapobiec silnej absorpcji niskoenergetycznego promieniowania gamma w
obudowie sondy, wykonuje się ją z tworzyw sztucznych złożonych z pierwiastków
lekkich. Fotony emitowane przez źródło izotopowe ulegają w skale wielokrotnym
rozproszeniom komptonowskim, podobnie jak przy profilowaniu gęstościowym. W
tym jednak przypadku, wskutek małych energii rozproszonych fotonów, gęstość
ich strumienia docierającego do detektora zależy nie tylko od gęstości skały, lecz
głównie od zawartości w niej pierwiastków ciężkich, takich jak ołów, rtęć, cyna itp.
Metoda ta nadaje się więc szczególnie do wykrywania stref okruszcowania skał w
pierwiastki ciężkie.

4.3. Spektrometryczne profilowanie gamma-gamma (sPGG)

W poprzednim opisanym profilowaniu gęstościowym i selektywnym mierzone
natężenie rozproszonego promieniowania gamma nie stanowi jednoznacznej
funkcji określonego parametru skały. Na przykład wyniki pomiarów w profilowaniu
gęstościowym mogą zależeć od składu chemicznego warstw skalnych. Z drugiej
strony, przy oznaczaniu zawartości określonego pierwiastka ciężkiego za pomocą
profilowania selektywnego, trzeba się liczyć z zakłóceniami związanymi zarówno
z obecnością innych pierwiastków ciężkich, jak i różną gęstością objętościową
badanych skał. Na wyniki profilowań radiometrycznych mogą też mieć znaczny
wpływ inne czynniki, takie jak: średnica odwiertu, grubość rur okładzinowych,
rodzaj medium wypełniającego odwiert (powietrze, woda, płuczka) itp. W celu
zredukowania wpływu tych różnych czynników na wyniki profilowania gamma-
gamma opracowano jego warianty spektrometryczne. Ogólnie mówiąc, metody
spektrometryczne polegają na badaniu widm energii rozproszonych fotonów. Z
analizy takiego widma można uzyskać więcej informacji dotyczących poszczegól-
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nych parametrów skał. Stosowanymi w tym przypadku detektorami są zwykle
liczniki scyntylacyjne w połączeniu z analizatorami amplitudy impulsów.

Najprostsza wersja tego rodzaju profilowania gamma-gamma polega na wy-
znaczeniu tak zwanego parametru spektrometrycznego. Parametr ten definiuje
się jako stosunek natężeń rozproszonego promieniowania gamma, mierzonych w
dwóch różnych przedziałach energii. Wartość takiego parametru może być sto-
sunkowo silnie skorelowana z efektywną liczbą atomową ośrodka rozpraszające-
go (zależną od składu chemicznego), w porównaniu z natężeniem tego promie-
niowania w całym zakresie widma.

Kolejnym krokiem w rozwoju profilowań spektrometrycznych było opracowanie
uogólnionej metody gamma-gamma. Idea tej metody powstała w wyniku stwier-
dzenia faktu, że kształt widma energii i rozproszonych fotonów zależy od różnych
parametrów ośrodka rozpraszającego. Stąd, analiza takiego widma powinna do-
starczać informacji dotyczących różnych parametrów skał. W praktyce takie pro-
filowanie sprowadza się do pomiarów natężeń rozproszonego promieniowania w
kilku różnych przedziałach energii fotonów. Odpowiedni algorytm komputerowej
analizy tego rodzaju danych umożliwia uzyskanie pełniejszej informacji o bada-
nych skałach. Zasadniczy problem polega na optymalnym wyborze wspomnia-
nych przedziałów energii, przy których odpowiednie parametry spektrometryczne
wykazują możliwie silną, selektywną zależność od interesujących nas parame-
trów skały.

Innym wariantem profilowania spektrometrycznego jest metoda energii kry-
tycznej (critical energy method). Polega ona na pomiarach natężenia rozproszo-
nego promieniowania gamma tylko w jednym, wąskim przedziale energii w mak-
simum widma. Położenie tego maksimum na osi energii trzeba wcześniej znaleźć
wyznaczając całe widmo. Położenie to zależy od efektywnej liczby atomowej
ośrodka rozpraszającego, a tym samym od zawartości występujących w nim
pierwiastków ciężkich. Zaletą tej metody jest stosunkowa silna zależność mierzo-
nego sygnału od zawartości takich pierwiastków w skale.

5. PROFILOWANIE GAMMA-NEUTRON (PGN)

Metoda ta, określona jako profilowanie fotoneutronowe, polega na detekcji
neutronów wyzwalanych z jąder niektórych składników skał w wyniku reakcji (y,n).
Tego typu endoenergetyczne reakcje fotojądrowe charakteryzują się wysokimi
progami energetycznymi w granicach około 8-20 MeV, z wyjątkiem jąder berylu
9Be (1,67 MeV) i deuteru 2H (2,22 MeV). Z tego względu metoda ta, z wykorzy-
staniem izotopowych źródeł fotonów, może być użyteczna do oznaczania tylko
wspomnianych dwóch izotopów. Do wykrywania minerałów berylu wykorzystuje
się zwykle źródło antymonowe 124Sb, emitujące fotony gamma o energiach 1,69 i
2,09 MeV. Do oznaczania deuteru można korzystać z izotopu sodu 24Na, emitują-
cego fotony o energii 2,75 MeV. Oznaczenie tą metodą śladowych ilości deuteru
w wodzie stanowi jedną z metod rozróżniania wody od ropy wypełniającej pory
skał.
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6. PROFILOWANIE ODWIERTÓW Z WYKORZYSTANIEM

ŹRÓDEŁ NEUTRONÓW

Drugą grupę jądrowych profilowań odwiertów stanowią metody oparte na wy-
korzystaniu źródeł neutronów. Stosuje się przy tym zarówno izotopowe źródła
neutronów, takie jak Pu-Be lub 252Cf, jak i źródła akceleratorowe w postaci spe-
cjalnych odwiertowych generatorów lampowych.

Neutrony o energii początkowej na przykład 14 MeV z reakcji 3H(d, n)4He ule-
gają w skałach spowolnieniu wskutek zderzeń z różnymi jądrami. Zderzenia nie-
sprężyste polegają na wzbudzaniu jąder kosztem energii kinetycznej neutronów.
Towarzyszy temu natychmiastowa reemisja energii wzbudzenia jądra w postaci
fotonów gamma o energii charakterystycznej dla danego jądra. Dopiero po
zmniejszeniu energii neutronów do wartości 0,5 MeV ich dalsze spowalnianie
następuje już wyłącznie przez zderzenia sprężyste, głównie z jądrami wodoru
(protonami). Ostatnim etapem procesu spowalniania neutronów jest ich termali-
zacja, w wyniku której średnia energia neutronów staje się porównywalną ze
średnią energią kinetyczną chaotycznych ruchów termicznych atomów i cząste-
czek danego ośrodka. W temperaturze pokojowej (20°C) energia ta wynosi około
0.025 eV. Dalszy ruch neutronów termicznych w danym ośrodku ma już charakter
dyfuzyjny, podobnie jak ruch cząsteczek gazu w warunkach równowagi termody-
namicznej. Dyfuzja poszczególnych neutronów kończy się ich absorpcją przez
jądra. Absorpcja taka zachodzi głównie w wyniku wychwytów radiacyjnych, tzn.
reakcji (n,y).

Możliwości wykorzystania neutronów do badania skał wynikają ze znacznego
zróżnicowania przekrojów czynnych zarówno na absorpcję, jak i na rozpraszanie
neutronów przez różne jądra. Okolicznością ułatwiającą takie badania jest fakt, że
procesom spowalniania, termalizacji i dyfuzji neutronów w materii towarzyszy
emisja fotonów gamma. Mogą to być zarówno fotony natychmiastowe, jak i opóź-
nione. W początkowym stadium spowalniania neutronów źródłem fotonów na-
tychmiastowych są jądra różnych pierwiastków i ich izotopów, wzbudzane wsku-
tek zderzeń niesprężystych z neutronami prędkimi. Później, takie fotony są emi-
towane w wyniku wychwytów radiacyjnych neutronów spowolnionych, a zwłasz-
cza termicznych.

Drugą składową promieniowania gamma, towarzyszącego oddziaływaniu
neutronów z jądrami atomowymi, są fotony opóźnione. Ich źródłem są izotopy
promieniotwórcze tworzące się w wyniku aktywacji neutronowej, inicjowanej za-
równo przez neutrony prędkie, jak i termiczne. Opisane wyżej zjawiska oddziały-
wania neutronów z materią przedstawiono poglądowo na rysunku.
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Rys. Promieniowanie gamma towarzyszące migracji neutronów w skale [2].

6.1. Profilowanie neutron-neutron (PNN)

Ogólna zasada profilowania neutron-neutron polega na detekcji neutronów
emitowanych przez źródło umieszczone w sondzie pomiarowej. Część z tych
neutronów, rozpraszanych w skale, dociera do ich detektora. Jeśli rejestrujemy
neutrony epitermiczne, to częstość zliczeń impulsów z detektora zależy głównie
od właściwości spowalniających skały. Metoda taka nadaje się więc szczególnie
do oznaczania zawartości wodoru. W przypadku skał osadowych pierwiastek ten
występuje głównie jako składnik wody wypełniającej ich pory. Dlatego metoda ta
jest wykorzystywana do oznaczania porowatości skał. Aby uniknąć równoczesnej
detekcji neutronów termicznych detektor osłania się blachą kadmową absorbują-
cą takie neutrony. Zauważmy jednak, że jednoznaczna zależność między sygna-
łem detektora neutronów epitermicznych i oznaczoną porowatością skał zachodzi
tylko wtedy, kiedy spełnione są następujące warunki:
• wszystkie pory skały są całkowicie wypełnione wodą lub ropą,
• zawartość wodoru w samej skale, na przykład w postaci wody krystalicznej,

jest stała.
Chodzi o to, że spowalnianie neutronów na jądrach wodoru zachodzi niezależnie
od tego w skład jakich związków chemicznych wchodzi ten pierwiastek. Z tego też
powodu metoda oparta na detekcji neutronów epitermicznych, o energiach w
granicach około 0,5-1000 eV, nie daje możliwości rozróżniania wody od ropy.
Staje się to możliwe w przypadku detekcji neutronów termicznych, dla których
przekroje czynne na absorpcję przez różne jądra wykazują znaczne zróżnicowa-
nie. Najsilniejszymi absorbentami neutronów termicznych są takie pierwiastki, jak
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bor, kadm, chlor, lit, magnez, gadolin i samar. Dzięki temu detekcja neutronów
termicznych, migrujących w skale do detektora, może być źródłem informacji o
występowaniu w danej skale tych właśnie pierwiastków. Woda wypełniająca pory
skał zawiera zwykle rozpuszczony w niej chlorek sodu (NaCI), w odróżnieniu od
ropy. Dzięki temu profilowanie neutron-neutron, oparte na detekcji neutronów
termicznych, umożliwia odróżnianie ropy od wody, w której takie neutrony są
silnie absorbowane przez jądra chloru.

Istotnym parametrem sond odwiertowych jest długość sondy. Definiuje się ją
jako odległość między źródłem neutronów i środkiem objętości czynnej detektora.
Przy stosowaniu sondy krótkiej (do około 15 cm) wraz ze wzrostem zawartości
wodoru w skale zwiększa się strumień neutronów termicznych i fotonów gamma z
wychwytów radiacyjnych, docierających do detektora. W przypadku sondy długiej
(powyżej 30 cm) zależność ta jest odwrotna, ponieważ wskutek absorpcji neutro-
nów termicznych w różnych jądrach nie docierają one już na tak dużą odległość
od źródła. Przy określonej pośredniej długości sondy jej sygnał staje się niezależ-
ny od zawartości wodoru w otaczającym ośrodku. Jest to tak zwana sonda zero-
wa.
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ZASTOSOWANIA ANALIZY AKTYWACYJNEJ

Rajmund Dybczyński
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1. WSTĘP PL0100797

Analizę aktywacyjną można zdefiniować jako metodę wykrywania i oznaczania
zawartości pierwiastków w danym materiale przez pomiar promieniowania emito-
wanego przez nuklidy promieniotwórcze powstałe w wyniku wybranych reakcji
jądrowych [1].

Fizyczną podstawą analizy aktywacyjnej są reakcje jądrowe typu:

a + A
ZX —>(jądro »złożone) —Ą-Y +b (1)

które w formie skróconej można zapisać w postaci:

2 X (a,b)-»*'•/ (2)

gdzie: X i Y - symbole pierwiastków chemicznych; A i A - masy atomowe; Z i Z -
liczby atomowe; a i b - neutrony, fotony lub cząstki naładowane (protony, deute-
rony, 3He etc.).

W zależności od rodzaju cząstek użytych do aktywacji wyróżnia się trzy pod-
stawowe metody:
• analizę aktywacyjną za pomocą cząstek naładowanych,
• fotonową analizę aktywacyjną (analiza fotoaktywacyjna) (PAA),
• neutronową analizę aktywacyjną (NAA).

Analiza aktywacyjną za pomocą cząstek naładowanych wykorzystuje różno-
rodne reakcje jądrowe od prostych do złożonych i bywa stosowana do oznaczania
przede wszystkim lekkich pierwiastków. Jej główną wadą (która niekiedy może
być także zaletą) jest to, że zasięg penetracji cząstek naładowanych w ciałach
stałych jest bardzo mały w porównaniu do neutronów i wysokoenergetycznych
fotonów. Zatem metoda ta dostarcza informacji raczej o składzie powierzchni niż
o całej masie materiału [2].

Analiza fotoaktywacyjna posiada określone ograniczenia wynikające z faktu,
że przekroje czynne na aktywację nie są zbyt duże, a także dlatego, że znaczna
liczba radionuklidów powstających w wyniku aktywacji fotonami rozpada się
przez emisję pozytonu (rozpad p+), przez co w widmie promieniowania gamma
występuje przede wszystkim promieniowanie anihilacyjne 511 keV. Tym niemniej
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PAA uważana jest za wartościowe dopełnienie NAA i pozwala niekiedy na ozna-
czenie pierwiastków trudnych do oznaczenia za pomocą NAA (np. Pb) [3]. W
Polsce PAA z użyciem betatronu jako źródła promieniowania gamma była zasto-
sowana do oznaczania miedzi w pulpach flotacyjnych zagłębia miedziowego [4].

NAA z wykorzystaniem reaktora jądrowego jako źródła neutronów (typowe gę-
stości strumienia: 1012-1015 n cm"2 s"1) jest najważniejszą spośród metod aktywa-
cyjnych. Jednocześnie zajmuje ważne miejsce w arsenale metod nieorganicznej
analizy śladowej [5-8]. Przy aktywacji w reaktorze wykorzystuje się przede
wszystkim reakcje wychwytu radiacyjnego (n,y) zachodzące pod wpływem neu-
tronów termicznych (En=0,001-0,2 eV) i epitermicznych (En=0,2 eV-0,5 MeV).
Neutrony prędkie (En>0,5 MeV) obecne w widmie rozszczepieniowym uranu wy-
wołują reakcje progowe (n,oc), (n,p), (n,2n) i na ogół mogą prowadzić do niepożą-
danych interferencji. Jednak w pojedynczych przypadkach są one także wykorzy-
stywane w reaktorowej NAA.

Inne źródła neutronów (izotopowe np. Ra/Be i Am/Be, kalifornowe (252Cf),
etc.) nigdy nie zyskały większego znaczenia z powodu niższej o rzędy wielkości,
niż osiągana w reaktorze, gęstości strumienia neutronów.

Pewne znaczenie uzyskała tzw. generatorowa NAA wykorzystująca neutrony o
energii 14 MeV wytwarzane w reakcji: 3T(d,n)4He w akceleratorach typu Cockro-
fta-Waltona. Metoda ta pozwala na oznaczanie około 50 pierwiastków w prze-
działach stężeń od pojedynczych u.g do kilkudziesięciu % [9 i cytowana tam lite-
ratura]. Sztandarowymi zastosowaniami generatorowej NAA było oznaczanie
tlenu w metalach oraz azotu, a tym samym białka w nasionach, produktach prze-
mysłu rolno-spożywczego, nawozach itp. [9].

Tematem niniejszego artykułu ze względu na swoje unikatowe walory będzie
tylko reaktorowa NAA.

2. PODSTAWY I OGÓLNE ZASADY METODY

Aktywność Ao radionuklidu wzbudzona w wyniku napromieniania neutronami i
wyrażona w bekerelach (liczba rozpadów w sekundzie) dana jest równaniem:

Ao = N O a (1 - ex) (3)

gdzie: N - liczba atomów danego izotopu w materiale tarczowym;
t - czas napromieniania [sekundy, s];

<& - gęstość strumienia neutronów [n cm"2 s"1];
a - przekrój czynny na aktywację (prawdopodobieństwo zajścia reakcji ją-
drowej wyrażone w cm2; 1 barn = 10"24 cm2);
A. - stała rozpadu promieniotwórczego, X = In2/T;
T - okres połowicznego rozpadu radionuklidu;
(1 - e'u) = S - współczynnik nasycenia reprezentujący ułamek maksymalnej
aktywności możliwej do uzyskania po czasie napromieniania t, S zmienia
się od 0 (dla t = 0) do 1 (dla t » T).
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W praktyce mierzy się nie aktywność lecz proporcjonalną do niej wielkość -
liczbę zliczeń P lub powierzchnię netto charakterystycznego dla danego radionu-
klidu fotopiku w widmie promieniowania gamma zarejestrowane w czasie pomiaru
tm. Po odpowiednich przekształceniach wzoru (3) liczbę zliczeń P można przed-
stawić za pomocą następującej zależności [5]:

P= ^ - ^ - (ath Oth + I <Depi) a e S D C (4)

gdzie: m - masa napromienianego pierwiastka;
9 - zawartość danego izotopu w mieszaninie naturalnej (ułamek, 100%=1);
N A - liczba Avogadro, 6,02 1023 mol"1;
M - masa atomowa oznaczanego pierwiastka;
^m, 3>epi - gęstości strumienia neutronów termicznych i epitermicznych;
CTih- przekrój czyny na aktywację neutronami termicznymi;
I - całka rezonansowa (efektywny przekrój czynny na aktywację neutronami
epitermicznymi);
a - absolutne natężenie promieniowania gamma (prawdopodobieństwo
rozpadu jądra atomu z emisją fotonu danej energii, tj. liczba fotonów na
rozpad);
e - wydajność detekcji kwantów gamma o danej energii (liczba zliczeń na 1
foton);
D = e~Xtd - poprawka na rozpad promieniotwórczy;
td - czas rozpadu (czas schładzania);
C = (1 - e m ) / X; poprawka na rozpad radionuklidu w trakcie czasu po-
miaru, tm.

Jak wynika z równania (4) teoretycznie możliwa jest „absolutna" analiza akty-
wacyjna, ponieważ jeżeli znane są wszystkie wielkości występujące we wzorze to
można obliczyć szukaną masę oznaczanego pierwiastka, m. W praktyce podej-
ście to prawie nie jest stosowane, ponieważ stałe fizyczne i jądrowe często nie są
znane z dostateczną dokładnością, pomiar gęstości strumienia nie jest łatwy, a
poza tym jej wartość może on ulegać fluktuacjom w czasie, układ detekcyjny musi
być bardzo precyzyjnie skalibrowany itp. Dlatego stosuje się metody komparato-
rowe [10, 11] lub wzorce pierwiastkowe, które poddaje się napromienianiu wspól-
nie z badanymi próbkami. Ten ostatni sposób jest metodologicznie najprostszy i
najdokładniejszy, chociaż jest jednocześnie dość pracochłonny, ponieważ wyma-
ga przygotowania, a później pomiaru wielu wzorców (standardów). W przypadku
stosowania wzorców pierwiastkowych szukaną masę pierwiastka w analizowanej
próbce można obliczyć z prostej relacji:

f — ]
x(próbka) _ V próbka / j-\

DC
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NAA można realizować w wersji czysto instrumentalnej (INAA), w której po
aktywacji neutronami próbek i wzorców wykonuje się pomiary gamma-
spektrometryczne po czym przeprowadza się obróbkę danych spektrometrycz-
nych i przez porównanie z analogicznymi danymi dla wzorców oblicza się zawar-
tości badanych pierwiastków. Stosując odpowiedni dobór czasów napromieniania,
schładzania i pomiaru można oznaczyć nawet do kilkudziesięciu pierwiastków z
jednej próbki.

Tabela 1. Obliczone najlepsze granice detekcji INAA dla 68 pierwiastków (w |xg) -
w nieobecności interferencji, (wg Guinn'a i Hoste [6], jednak dostosowane do
gęstości strumienia neutronów termicznych: <I>th=1014 n cm"2 s"1).

1-3x10"s

4-9 x 10"8

1-3x10"'
4-9 x 10"'
1-3x10"B

4-9 x 10"B

1-3x10"b

4-9 x 10"5

1-3 x10"4

4-9x10"4

1-3x10"3

4-9x10"d

1-3 x10"2

4-9x10"2

1-3 x10"1

4-9x10"1

1-3

In, Eu, Dy
Ho
Mn, Sm, Au
Rh, Lu, Re, Ir
Co, Cu, Ga, As, I, Cs, La, Er, W, Hg, U
Na, V, Br, Ru, Pd, Sb, Yb, Th
Sc, Ge, Sr, Te, Ba, Nd, Ta
Cl, Se, Cd, Gd, Tb, Tm, Hf, Pt,
Al, Zn, Mo, Ag, Sn, Ce, Os
K, Ti, Cr, Ni, Rb, Y, Pr
Mg
Zr
F, Ca, Nb

Fe
Si
S, Pb

Oprócz wyżej wymienionych 68 pierwiastków, 3 inne można oznaczyć za pomocą
pomiarów promieniowania (3": P (5 x 10"5 u.g), Bi (1 x 10"3 |ig) i TI (2 x 10"3 |ig).

W przypadkach, gdy aktywność głównych składników jest na tyle duża, że
zdecydowanie przeszkadza lub uniemożliwia oznaczenia pierwiastków ślado-
wych, stosuje się radiochemiczny wariant neutronowej analizy aktywacyjnej
(RNAA). Zaktywowaną próbkę po dodaniu znanych ilości oznaczanych pierwiast-
ków (nośniki izotopowe) przeprowadza się do roztworu po czym wykonuje się
uprzednio zaplanowane i sprawdzone rozdzielania radiochemiczne. W zależno-
ści od liczby i rodzaju oznaczanych pierwiastków, typu próbki (rodzaju matrycy),
wymaganych granic detekcji stosuje się kombinacje rozmaitych metod rozdziel-
czych, takich jak: wymiana jonowa, ekstrakcja, destylacja, strącanie osadów, róż-
ne rodzaje chromatografii i inne [12-14]. Jeżeli schemat rozdzielczy prowadzący
do grupowego lub indywidualnego wydzielenia radionuklidów będących przed-
miotem oznaczania nie gwarantuje 100% wydzielenia radionuklidu w żądanej
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frakcji konieczne jest także wyznaczenie wydajności chemicznej. Możliwe do
osiągnięcia granice detekcji zestawione są w tabeli 1.

3. ZASTOSOWANIA NAA

Neutronowa analiza aktywacyjna znalazła zastosowanie w bardzo wielu kie-
runkach (tabela 2). Również w Polsce prowadzone były prace nad zastosowa-
niem NAA w wielu obszarach nauki i techniki. Wyczerpujące ich omówienie prze-
kracza ramy niniejszego opracowania. Zasygnalizowane więc zostaną jedynie
najważniejsze kierunki.

Tabela 2. Niektóre typowe zastosowania NAA.
Nr
1

2

3

4

5

6

7

8

9

10
11

Dziedzina
Technologia mate-
riałów wysokiej
czystości
Geologia

Kosmochemia

Oceanografia

Sądownictwo

Nauki biomedycz-
ne

Rolnictwo i nauka
o żywieniu

Nauka o środowi-
sku człowieka

Archeologia

Historia sztuki
Zapewnienie jako-
ści w analizie

Rozwiązywany problem
Oznaczanie ppm i ppb ilości zanieczyszczeń w ma-
teriałach reaktorowych, półprzewodnikach, metalach
wysokiej czystości, stopach etc.
Oznaczanie składu skał, osadów i minerałów. Poszu-
kiwania geochemiczne i biogeochemiczne.
Oznaczanie składu meteorytów, skał księżycowych
etc.
Badanie składu osadów oceanicznych. Oznaczanie
metali śladowych w wodzie morskiej.
Identyfikacja włosów ludzkich, narkotyków, okruchów
farby, papieru, szkła etc. Wykrywanie śladów prochu,
porównywanie pocisków z broni palnej etc.
Oznaczanie pierwiastków ważnych dla życia lub tok-
sycznych w ludzkich organach, tkankach, płynach
ustrojowych, ślinie, mleku, włosach, paznokciach etc.
Diagnoza schorzeń.
Oznaczanie mikroelementów w glebach, roztworach
glebowych, produktach żywnościowych. Oznaczanie
pozostałości pestycydów w roślinach.
Ocena zanieczyszczenia wody i powietrza. Weryfika-
cja narażenia ludzi na metale ciężkie. Identyfikacja
źródeł zanieczyszczeń.
Analiza porównawcza starożytnych monet, sreber,
ceramiki, rzeźb, wyrobów z brązu etc., w celu ustale-
nia ich pochodzenia, stanu dawnych technik wytwór-
czych, dróg handlowych etc.
Weryfikacja autentyczności starych obrazów i rzeźb
Weryfikacja dokładności innych metod nieorganicznej
analizy śladowej. Atestacja (certyfikacja) materiałów
odniesienia.
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Między innymi opracowano metody oznaczania śladowych zanieczyszczeń w
metalach szlachetnych (Pt, Rh, Pd, stopy Pt-Rh) [15-17], La, Ga, Hf i Sc w mate-
riałach ogniotrwałych [18], śladów pierwiastków ziem rzadkich w czystych prepa-
ratach innych ziem rzadkich [19-22], rtęci w materiałach biologicznych [23, 24],
szeregu pierwiastków śladowych we krwi ludzkiej [25], materiałach półprzewodni-
kowych [26, 27], żywności [28], wodach i ściekach [29], materiałach geologicz-
nych [30], biologicznych materiałach odniesienia [31] itp.

NAA pozwoliła na pierwsze, w pełni wiarygodne określenie zawartości złota
(Au), palladu [Pd] i platyny [Pt] w rudach i koncentratach polskiego zagłębia mie-
dziowego [32-34], oraz Au, Pd i Pt w materiałach geologicznych i przemysłowych
[35].

NAA zastosowano do określania zawartości pierwiastków śladowych w popio-
łach. Wykorzystano ją także do atestacji polskiego materiału odniesienia - popiołu
lotnego (CTA-FFA-1). Na podstawie NAA opracowano oryginalną metodę bada-
nia wymywalności pierwiastków z popiołów pod wpływem wody i kwaśnych desz-
czów [36-38]. NAA wraz z metodami mikroskopowymi zastosowano do badania
jednorodności materiałów proszkowych i wykorzystano tę metodykę do bliższego
scharakteryzowania materiałów odniesienia, także w aspekcie ich stosowania w
metodach mikroanalitycznych [39-40]. Opracowano również metody oznaczania
pierwiastków śladowych we włosach ludzkich (w tym także w krótkich odcinkach
pojedynczych włosów) dla celów kryminalistyki [41], badania zanieczyszczenia
środowiska [41, 42] oraz diagnostyki medycznej [43]. NAA była także wykorzy-
stywana do badania autentyczności, pochodzenia itp. dzieł sztuki [44, 45]. Stosu-
jąc NAA i inne metody po raz pierwszy w świecie zbadano skład chemiczny no-
wego polskiego meteorytu „Baszkówka" (1994 r.) i stwierdzono genetyczne powi-
nowactwo tego meteorytu z innym meteorytem „Mt.Tazerzait" (1991 r.), który
spadł kilka lat przedtem w Afryce [46-48].

Na specjalną uwagę zasługują opracowane w Zakładzie Chemii Analitycznej
Instytutu Chemii i Techniki Jądrowej (IChTJ) „definitywne" i „bardzo dokładne"
metody oznaczania wybranych pierwiastków za pomocą selektywnych, wszech-
stronnie sprawdzonych procedur opartych na radiochemicznej NAA [49-54]. Me-
tody te nie są przeznaczone do analizy rutynowej lecz do weryfikacji dokładności
innych metod analizy śladowej oraz atestacji materiałów odniesienia. Dzięki ich
zastosowaniu możliwa była pozytywna weryfikacja wartości certyfikowanych
ustalonych w procesie opracowania danych porównań międzylaboratoryjnych.

4. MIEJSCE NAA WŚRÓD INNYCH METOD NIEORGANICZNEJ
ANALIZY ŚLADOWEJ

Mimo szybkiego rozwoju innych technik, jak: absorpcyjna spektrometria ato-
mowa (AAS), fluorescencja rentgenowska (XRF), spektrometria emisyjna ze
wzbudzeniem w plazmie indukcyjnie sprzężonej (ICP-OES) czy spektrometria
masowa (ICP-MS), NAA wciąż zajmuje poczesne miejsce w arsenale metod nie-
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organicznej analizy śladowej. Jej zalety podsumowane są w tabeli 3. Unikatową
właściwością NAA jest praktyczny brak tak zwanej „ślepej próby", która jest zmorą
wszystkich innych metod oznaczania śladów. Po aktywacji próbki żadne mogące

Tabela 3. Zalety NAA.

1
2
3
4
5
6
7

8

9

10

11

12

Korzystne granice detekcji dla dużej liczby pierwiastków.
Nieobecność ślepej próby.
Możliwość analizy wielopierwiastkowej.
Możliwość analizy nieniszczącej.
Możliwość analizowania bardzo małych i unikatowych próbek.
Możliwość automatyzacji pomiarów.
Dobra selektywność (identyfikacja radionuklidów poprzez energie pro-
mieniowania gamma i/lub X oraz za pomocą okresu połowicznego
rozpadu).
Metoda oparta na własnościach jądra atomowego - dzięki temu stosun-
kowo małe efekty matrycowe (niezależność od stanu chemicznego,
towarzyszących pierwiastków etc.), łatwa kalibracja przy użyciu wzor-
ców pierwiastkowych.
Technika izotopowa - możliwość samosprawdzenia poprzez wykorzy-
stanie do oznaczania różnych izotopów tego samego pierwiastka.
Ogólnie dobra dokładność oznaczenia pierwiastków śladowych w sze-
rokim zakresie stężeń analitu.
Potencjalne możliwości instrumentalnej analizy dużych próbek (w nie-
których reaktorach).
Dojrzałość metody (zarówno możliwości, jak i ograniczenia oraz poten-
cjalne źródła błędów są zidentyfikowane i dobrze znane).

się do niej dostać (niepromieniotwórcze) zanieczyszczenia pochodzące z powie-
trza laboratoryjnego, wody, odczynników, naczyń itp. nie mogą już wpłynąć na
wynik oznaczenia. Między innymi dlatego NAA jest uważana powszechnie za
metodę o dobrej dokładności i stosowana do sprawdzania wiarygodności innych
metod analitycznych. Mimo zmniejszenia się liczby centrów jądrowych na świecie
i zamknięcia wielu reaktorów badawczych, NAA jest powszechnie stosowana,
zwłaszcza w takich przypadkach, w których dokładność oznaczenia jest najważ-
niejszą wartością. Dobrą ilustracją tego faktu jest bardzo znaczny udział wyników
uzyskanych za pomocą NAA w porównaniach międzylaboratoryjnych mających
na celu atestację (certyfikację) nowych materiałów odniesienia (rysunek), mimo
że inne metody są nieporównywalnie częściej stosowane w oznaczeniach ruty-
nowych. NAA zajmuje wciąż bardzo ważne miejsce w systemie zapewnienia ja-
kości w nieorganicznej analizie śladowej.
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METHODS USED IN 1975-1980
IAEA INTERLABORATORY COMPARISONS

METHODS USED IN 1987-1994
POLISH INTERLABORATORY COMPARISONS

A-6 - Fish solubles
AIR-3 - Simulated air filters
Soil-5 - Peruvian soil

AC-1 - Koncentrat Apatytowy
FFA-1 - Popiół Lotny

SL-1 Lake sediment
A-11 Milk powder
H-4 Animal muscle

OTL-1 - Liście tytoniu (Oriental)
VTL-2 - Liście tytoniu (Virginia)

Rys. Porównanie udziału wyników za pomocą NAA i innych metod w szeregu
porównaniach międzylaboratoryjnych [5].
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WYKORZYSTANIE SPEKTROMETRII MOSSBAUERA

Jan Suwalski
Instytut Energii Atomowej, 05-400 Otwock-Świerk

PL0100798

Odkrycie bezodrzutowej emisji i absorpcji promieniowania jądrowego gamma
w 1958 r. przez Rudolfa Mossbauera, uhonorowane w 1962 r. nagrodą Nobla,
dało nauce i technice nowe wspaniałe narzędzie badawcze w dziedzinie: fizyki
jądrowej, fizyki ciała stałego, chemii, metalurgii i w niespodziewanie wielu innych
działach nauki.

układ poziomów
encrgcCyczuych

źródło : absorbent

kszfalt widma
Mossbauera

Rys.1. Układ poziomów energetycznych, dozwolonych przejść jądrowych i linie
widm absorpcyjnych dla żelaza 57Fe: a) singlet, b) dublet, c) sekstet zeemanow-
ski.

Praktyczne wykorzystanie zjawiska rezonansowego pochłaniania i rozprasza-
nia promieniowania gamma wynika z faktu, że jądro atomowe oddziałuje ze swym
najbliższym otoczeniem, tj. z powłoką elektronową atomu macierzystego oraz
atomami sąsiadującymi. Oddziaływania te zwane nadsubtelnymi prowadzą do
zmiany stanu energetycznego jądra i modyfikują poziomy energetyczne jąder,
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między którymi zachodzą przejścia rezonansowe obserwowane w efekcie Móssba-
uera (EM). Szerokości linii rezonansowych są rzędu 10"7-10"9 eV, umożliwiają
więc wykrycie bardzo subtelnych zmian energii promieniowania gamma, którego
energie przejścia dla ponad 40 znanych izotopów móssbauerowskich są rzędu
10-100 keV. Zatem zdolność rozdzielcza wynosi od 10"11 do 10"14 (dla 57Fe -
3,1-10'13). Są to najwęższe linie rezonansowe spotykane w świecie techniki. Nie-
stety, nie jest to jednak równe zdolności rozdzielczej widma móssbauerowskiego,
ponieważ w eksperymencie obserwujemy tylko różnice energii pomiędzy źródłem
promieniowania i absorbentem. Rysunek 1 przedstawia wykresy jądrowych po-
ziomów energetycznych, dozwolone przejścia i typowe widma móssbauerowskie
dla izotopu żelaza 57Fe. Oddziaływania jądra z otoczeniem charakteryzują trzy
główne parametry EM: przesunięcie izomeryczne (5 lub I.S.), rozczepienie kwa-
drupolowe (A lub Q.S.) i rozczepienie magnetyczne zwane zeemanowskim (Hef

lub Hhf). Pierwsze dwa parametry podawane są zwyczajowo w mm/s, a trzeci w
jednostkach pola magnetycznego odczuwanego przez badane jądro (Tesla), za-
miast w milionowych czy miliardowych ułamkach eV. Drugie oznaczenia w nawia-
sach są skrótami nazw angielskich obecnie powszechnie używanych. W spektro-
skopii EM obserwacja nadsubtelnych oddziaływań pomiędzy móssbauerowskim
jądrem a jego elektronowym i krystalograficznym lub amorficznym otoczeniem
realizowana jest przez nieznaczną, mechaniczną modulację promieniowania źró-
dła gamma, zmieniając przy tym energię podobnie jak w zjawisku Dopplera. Po-
miary EM prowadzić można w technice transmisyjnej, gdy badany materiał przy-
gotowuje się w postaci cienkiej warstwy zawierającej 10-20 mg/cm2 żelaza, lub
odbiciowej, gdzie forma i wielkość badanego przedmiotu są nieograniczone.

2. OSIĄGNIĘCIA NAUKOWE I TECHNICZNE

We wczesnym okresie rozwoju laboratorium móssbauerowskiego w Instytucie
Badań Jądrowych (IBJ) zainteresowania badawcze zogniskowane były głównie
na konstrukcji i budowie naukowego wyposażenia oraz zapoczątkowaniu pomia-
rów EM na 57Fe i dalszych izotopach. Dodatkowo prowadzone były badania me-
todami neutronowej i rentgenowskiej spektroskopii dyfrakcyjnej dla uzyskania
komplementarnych wyników. Pierwsze publikowane wyniki dotyczyły spineli i
ferrytów (ważnych również z przemysłowego punktu widzenia), granatów oraz
międzymetalicznych związków żelazo-tellur.

Rezultaty następnych badań dotyczyły magnetycznego uporządkowania oraz
spinowej mikrostruktury w rozcieńczonych ferromagnetykach tlenkowych i oka-
zały się niezwykle interesujące. Wykazano bowiem kwantowanie i przeskoki spi-
nów przewidziane wcześniej teoretycznie przez innych autorów, a możliwe do
bezpośredniej obserwacji tylko metodą EM w różnych zewnętrznych polach ma-
gnetycznych. Zmierzono także deformacje powłok 3d5 jonów Fe3+ w niektórych
ferrytach. Ustalany był też rozkład kationów żelaza pomiędzy pozycjami tetra i
okta-edrycznymi. Podstawianie żelaza niemagnetycznymi kationami (119Sn, 121Sb)
w spinelach wykorzystywane było do obliczeń supertransferowanego efektywne-
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go pola magnetycznego na te nominalnie niemagnetyczne jony. W niektórych
badanych materiałach potwierdzono doświadczalnie wyniki obliczeń przez pomiar
EM na wyżej wymienionych izotopach móssbauerowskich. Rezultaty tych badań
stanowiły podstawę do wyciągnięcia wniosków technologiczno-produkcyjnych dla
przemysłu i były wykorzystane przez firmy POLFER z Warszawy oraz
HERMSDORF z Niemiec.

Inną równie ważną częścią prowadzonych prac były badania atomowego po-
rządku-nieporządku w stopach żelaza. Wykazano, że spektroskopia EM jest do
tego celu nadzwyczaj przydatna. Właściwości magnetyczne stopu alsifer (Al, Si,
Fe) rutynowo stosowanego do wyrobu głowic magnetowizyjnych są niezwykle
wrażliwe na odchylenia od składu procentowego, warunków krystalizacji i obróbki
mechanicznej. Do produkcji głowic wybierane muszą być stopy wykazujące do-
skonałą strukturę krystalograficzną typu DO3 z preferencyjnym obsadzeniem
atomów żelaza w określonych podsieciach. Pomiary móssbauerowskie w geo-
metrii rozproszenia (odbiciowej) umożliwiały odrzucenie z produkcji głowic stopów
alsifer już rentgenowsko sprawdzonych, a niewłaściwie uporządkowanych ato-
mowo. Kontrole takie przeprowadzane były na początku lat siedemdziesiątych dla
Laboratorium Polskiego Radia i TV, ówczesnego producenta tych głowic.

Przy współpracy z Wydziałem Inżynierii Materiałowej Politechniki Warszaw-
skiej prowadzono prace nad wykorzystaniem EM do badania stopów amorficz-
nych. Obserwowana była spinodalna dekompozycja stopów alnico stosowanych
jako magnesy trwałe. Metodą EM ustalano optymalne warunki magneto-
termicznej obróbki stopu w celu uzyskania tekstury stopu o maksymalnie dużych
obszarach materiału magnetycznego w kształcie jak najdłuższych igieł przedzie-
lanych jak najcieńszymi warstwami stopu paramagnetycznego. Natomiast w ma-
teriałach amorficznych obserwowano wczesne stany krystalizacji pod wpływem
wysokiej temperatury oraz zmiany anizotropii porzecznej do płaszczyzny stopu.

Osobnym i ważnym zastosowaniem EM było badanie austenitu szczątkowego
w obrabianych cieplnie wyrobach: talerzowych kołach zębatych do skrzyni biegów
(FSO-Warszawa) i łożyskach (FŁT-Kraśnik). Zainteresowany tym tematem był też
Instytut Mechaniki Precyzyjnej (IMP) z Warszawy w celu określenia ilości auste-
nitu powstającego na utwardzanych zgniotem (przez „kulowanie") powierzchniach
stalowych. Okazało się, że spektroskopia EM jest najprecyzyjniejszą ze znanych,
metod wyznaczania austenitu szczątkowego (rys.2). Dzięki temu została wyko-
rzystana do oznaczania zawartości austenitu szczątkowego przy optymalizacji
nowych technologii węgloazotowania i obróbki termicznej.

Prowadzone były także badania korozji wysoko temperaturowej elementów
kotłów dla elektrowni „Turów" i „Konin", korozji atmosferycznej karoseryjnych
blach i jej zapobiegania. Wspólnie z Instytutem Techniki Budowlanej (ITB) w
Warszawie podjęto wieloletnie badania działania środków antykorozyjnych zawie-
rających garbniki. Pod ich wpływem na powierzchniach skorodowanych wytwa-
rzają się ochronne amorficzne warstwy taninianów żelaza, przy czym szybkość
tworzenia warstwy ochronnej jest inna dla różnych tlenków wchodzących w skład
rdzy. Badano osobno typowe dla korozji atmosferycznej tlenki żelaza: lepidokro-
kit (y-FeOOH), getyt (a-FeOOH), magnetyt (Fe3O4) i hematyt (a-Fe2O3).
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Rys.2. Widmo mossbauerowskie powierzchni tocznej łożyska zmierzone techniką
odbiciową EM. Zaznaczono poszerzony przez domieszki stopowe sekstet linii
martenzytu, singlet linii austenitu i resztkowy dublet L.T.C.-węglików niskosto-
powych.

Pod koniec lat siedemdziesiątych podjęto, prowadzone po dzień dzisiejszy,
badania związków międzymetalicznych pierwiastek ziem rzadkich-metal przej-
ściowy (RE-TM). Związki te oraz ich pochodne uzyskiwane przez różne podsta-
wienia stanowią nowe materiały, które mogą być stosowane do wytwarzania ma-
gnesów trwałych, jako materiały silnie magnetostrykcyjne, pochłaniające wodór, i
inne. Jednak, mimo licznych badań zarówno teoretycznych, jak doświadczalnych
ich struktura elektronowa jest nadal mało znana. U podstaw naszych badań le-
żało opracowanie wytwarzania krótko-życiowego izotopu 161Dy w reaktorze i bu-
dowa specjalnego spektrometru EM na duże prędkości, i tak by właściwości no-
wych związków badać zarówno od strony żelaza, jak i dysprozu. Badania prowa-
dzono we współpracy z Akademią Górniczo-Hutniczą (AGH), w której laborato-
riach wytapiano i sprawdzano rentgenowsko nowe związki RE-TM. Rysunki 3 i 4
przedstawiają widma domieszkowanego związku międzymetalicznego Dy2[(Fe0,4
Co0,6)i-x Mnx]2 dla 0<x>0,7 zmierzone niezależnie w temperaturze ciekłego helu
T=4,2 K zarówno od strony izotopu 57Fe, jak i 161Dy. Na rysunku 5 przedstawiono
zależność Slatera-Paulinga dla różnych podstawień metali przejściowych.

Następnym problemem naukowym, były prowadzone we współpracy z Wy-
działem Technologii Chemicznej Politechniki Warszawskiej badania nad do-
mieszkowanymi organicznie ciałami stałymi. Materiały te charakteryzują się wy-
sokim przewodnictwem elektrycznym i dlatego nazywane są „metalami synte-
tycznymi". W polimerach o skoniugowanych wiązaniach n stan dużego, przewod-
nictwa elektrycznego uzyskuje się w wyniku reakcji redox przez domieszkowanie.
Celem współpracy było wykorzystanie spektroskopii EM do badań polimerów
domieszkowanych związkami chemicznymi zawierającym jądra mossbuerowskie.

100



100

99

98

100

99

98
100:

99

98

100.0:

g 99.5

99.0

100.0

99.S

99.0

100.0:

99,8

99.4

....*.- --,-i t,M,

= 0.3 V

= o:6

- 8 - 6 - 4 - 2 0 2 4 6

Prędkość (mm/sj

Rys.3. Widma móssbauerowskie 57Fe transmisyjne międzymetalicznych związ-
ków Dy[(Fe0.4Coo.6)i-xMnx]2 w temperaturze 4,2 K.
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Rys.4. Widma mossbauerowskie 161Dy transmisyjne międzymetalicznych związ-
ków Dy[(Fe0.4Coo.6)i-xMnx]2 w temperaturze 4,2 K. Widmo Dy metalicznego użyto
do kalibracji.
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Rys.5. Zależność Slatera-Paulinga (JoH^n^ n ^ n ^ [4.2 K] dla serii Dy(M-M),
gdzie (M-M)=(Mn-Fe, Fe-Co) linia 1. u0Hh,(n2)) [4,2 K] t.z. gałąź 3d4s/3sp dla
krzywej Slatera-Paulinga Dy(Fe1.xAlx)2 linia 2, Dy[(Feo.7Coo.3)i-xAlx]2 linia 3 oraz
Dy[(Fe0.4Coo.6)i-xAlx]2 linia 4.

Eksperymenty przeprowadzono na następujących polimerach: poliacetylen, poli-
parafenylen polipirol i polianilina, utlenianymi przez domieszki:
FeCI3, FeBr3, SnCI4j SbCI5 i NO2SbFe4 (rys.6). Na przełomie lat dziewięćdziesią-
tych przedmiotem naszych prac było wytwarzanie i przebadanie techniką spek-
troskopii EM nowej formy węgla - „fullerenów" C60 modyfikowanych wybranymi
związkami zawierającymi móssbauerowsko aktywne jądra. Prace prowadzono
wspólnie z Instytutem Techniki Próżniowej (ITP) z Warszawy. Pomiary wykonano
na materiałach zawierających zarówno żelazo w kompleksach typu „host-guest"
Fe6o(ferrocen)2, jak i żelazo w nowych związkach „sandwiczowych" z fullerenami
C6oFe2. W dalszym ciągu prac poszukiwano (nie znalezionego po dzień dzisiej-
szy) układu z żelazem wbudowanym w środku (endohedralne C6o©Fe) oraz
żelaza w nanorurkach węglowych. Pomiary prowadzono w szerokim zakresie
temperatur - 4,2-750 K. Badano głównie symetrię rozkładu ładunku, własności
dynamiczne (wibracje układu) i dane dotyczące struktury elektronowej (lokalna
gęstość elektronów s). Rysunek 7 przedstawia jeden z rozwiązanych problemów,
a mianowicie sandwiczowy sposób wiązania kul fullerenów przez żelazo Fe2+.
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Rys.6. Widma móssbauerowskie poliacetylenu z domieszką (FeCI4") w 4,2 K:
A - bezpośrednio po reakcji,
B - próbka pozostawiona w powietrzu 1 miesiąc,
C - próbka po 2 miesiącach.

Atom żelaza umieszczony pomiędzy dwoma fuilerenami wiąże się z pięciokątny-
mi ścianami fullerenów tworząc imitację komórki ferrocenu i w pomiarach EM
wykazuje zbliżone parametry do ferrocenu. Jednak inaczej zachowuje się w funk-
cji temperatury. Podczas gdy zarówno czysty ferrocen, jak i ferrocen wbudowany
w strukturę fullerrytu Fe6o(ferrocen)2 zachowują w niskiej i pokojowej temperatu-
rze te same parametry móssbauerowskie, to fullerryt C60Fe2 rozkłada się struktu-
ralnie i w pokojowej temperaturze wykazuje istnienie żelaza trójwartościowego
rodzimego oraz pozostałości dwuwartosciowego.

Liczącym się osiągnięciem w skali technicznej było opracowanie, w porozu-
mieniu z Centrum Elektryfikacji i Automatyzacji Górnictwa EMAG w Katowicach,
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Rys.7. Płaszczyzna podstawowej komórki elementarnej związku C6oFe2 i sche-
matyczne przedstawienie wiązań żelaza w formie komórki ferrocenu pomiędzy
dwoma C6o-

uproszczonych spektrometrów EM do pomiaru koncentracji siarki pirytowej (FeS2)
w węglu. Spektrometry te były zastosowane z powodzeniem w KWK „Wujek" i
„Brzeszcze" oraz Elektrowniach „Siekierki" i „Bełchatów". Zmodernizowane wersje
spektrometrów są nadal oferowane i sprzedawane w górnictwie i energetyce za
pośrednictwem firmy EMAG.

3. PODSUMOWANIE

Wykorzystanie spektroskopii móssbauerowskiej w badaniach materiałów
umożliwia uzyskanie wielu informacji naukowych i technicznych niedostępnych
innymi metodami. Spektroskopia mósbauerowska stała się szeroko stosowaną
metodą badawczą. Na świecie pracuje kilka tysięcy laboratoriów, w tym w Polsce
kilkanaście. Odbywają się międzynarodowe i krajowe konferencje na przemian co
dwa lata. Oprócz tego na wielu specjalistycznych międzynarodowych konferen-
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cjach z innych dziedzin tak odległych, jak np. medycyna przedstawiane są refe-
raty, których ostateczne wnioski oparte są na wykorzystaniu spektroskopii EM. W
spektrometry móssbauerowskie wyposażonych jest wiele uczelni dla celów dy-
daktycznych. Jest to bowiem jedno z tańszych urządzeń umożliwiających prak-
tyczne zapoznanie się studentów z prawami mechaniki kwantowej.
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ZASTOSOWANIE TECHNIK JĄDROWYCH
W KONSERWACJI I IDENTYFIKACJI DZIEŁ SZTUKI

Ewa Pańczyk
Instytut Chemii i Techniki Jądrowej, 03-195 Warszawa, ul. Dorodna 16

PL0100799

Od czasu kiedy po raz pierwszy pod koniec XVIII wieku Martin Klaproth (1743
-1817) wykonał analizę chemiczną terakoty pochodzącej z willi Tyberiusza na
Capri w badaniach dzieł sztuki i obiektów archeologicznych są stosowane i roz-
wijane coraz bardziej czułe, wzajemnie uzupełniające się metody fizykochemicz-
ne. Poprzestanie jedynie na ocenach stylistycznych i ikonograficznych jest często
bardzo złudne i nie wystarczające, czego przykładem jest historia Han van Me-
egerena - najsłynniejszego fałszerza w XX wieku, który w okresie międzywojen-
nym tak doskonale podrabiał obrazy XVII-wiecznych mistrzów holenderskich, że
wprowadził w błąd nawet największe autorytety w tej dziedzinie. Badania techno-
logiczne, techniki wykonania, występowania objawów starzenia i metody określa-
nia wieku obiektów są wykonywane po pierwsze w celu ustalenia autentyczności
dzieł sztuki, po drugie w celu uzyskania informacji o technologii i technice stoso-
wanej przez warsztat danego mistrza, po trzecie dają odpowiedź na pytanie jakie
optymalne techniki konserwatorskie należy zastosować podczas renowacji i kon-
serwacji danego obiektu. Natomiast w przypadku obiektów archeologicznych na
podstawie tych badań archeolodzy mogą znaleźć odpowiedź na podstawowe
nurtujące ich pytania: gdzie?, kiedy?, jak? i z jakiego materiału?

Techniki jądrowe ze względu na wysoką czułość i możliwość odkrywania tego
co niewidoczne gołym okiem od dawna zajmują znacząca pozycję w identyfikacji
dzieł sztuki. Metody te można ogólnie podzielić na trzy kategorie. Pierwsza obej-
muje wszystkie techniki radiograficzne, takie jak: rentgenografia, kseroradiografia,
tomografia komputerowa, autoradiografia indukowana neutronami termicznymi,
autoelektronografia indukowana promieniami X, gamma radiografia i neutrono-
grafia. Dają one możliwość uzyskania informacji o wewnętrznej budowie obiektu,
nie wymagają pobierania próbek z obiektu i w tym sensie są metodami niede-
strukcyjnymi. Informacje te stanowią często podstawowe dane o całym obiekcie,
które mogą być uzupełniane wynikami badań przeprowadzonych innymi metoda-
mi. Do drugiej kategorii zaliczają się wszystkie techniki analityczne stosujące
techniki jądrowe, które pozwalają oznaczać pierwiastki śladowe znajdujące się w
badanych obiektach. Umożliwia to identyfikację źródła obiektu przez obserwację
podobieństw w składzie chemicznym przy założeniu, że materiały tego samego
rodzaju, ale pochodzące z różnych źródeł, powinny mieć inną zawartość pier-
wiastków śladowych. Stężenie tych pierwiastków (tzw. finger print - „odcisk pal-
ca") w danym obiekcie zależy nie tylko od miejsca pobrania materiału, lecz rów-
nież od procesu technologicznego stosowanego przy jego wytworzeniu. Do tego
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celu stosuje się głównie dwie metody: neutronową analizę aktywacyjną oraz rent-
genowską analizę fluorescencyjną. Inną metodą, która pozwala ocenić źródło
pochodzenia materiałów jest analiza stosunków izotopowych izotopów stabilnych
obecnych w materiale artystycznym i w domniemanym jego surowcu wyjściowym.
W trzeciej kategorii znajdują się techniki wykorzystujące promieniowanie jonizują-
ce bezpośrednio w praktyce konserwatorskiej: radiacyjna dezynfekcja i radiacyjna
konsolidacja. Radiacyjna dezynfekcja polega na niszczeniu za pomocą promie-
niowania jonizującego bakterii, pleśni, grzybów, owadów znajdujących się w
obiektach. Natomiast radiacyjna konsolidacja wykorzystuje energię promieniowa-
nia jonizującego do utwardzania ciekłego składnika, którym nasycono konserwo-
wany obiekt. Zabieg ten utrwala strukturę obiektu i zabezpiecza przed daiszą
destrukcją.

2. METODY RADIOGRAFICZNE

Techniki te obejmują badanie obiektów wykorzystując promieniowanie X, beta,
gamma i neutrony. Wiązka zastosowanego promieniowania przechodzi przez
obiekt i jest rejestrowana przez materiał fotograficzny. Obraz powstaje wskutek
różnego rodzaju oddziaływań promieniowania z materią. Zastosowanie błon foto-
graficznych jest najstarszą formą rejestracji, wyróżnia się spośród innych trwało-
ścią i jakością. Ponadto napromieniowanie obiektu może być źródłem wtórnej
emisji tego samego lub innego promieniowania, dostarczającym nowych informa-
cji o obiekcie.

2.1. Rentgenografia

Minęło 100 lat od wykonania pierwszego zdjęcia rentgenowskiego malowidła.
W Polsce po raz pierwszy zastosowano tę metodę już w latach 1923-1924, kiedy
podjęto w jednym ze szpitali próby prześwietlania obrazów [1]. Obecnie promienie
X są rutynowo stosowane do badania różnorodnych dzieł sztuki, takich jak:
obiekty z papieru i drewna, malowidła, ceramika, metal itp. W przypadku malowi-
deł rentgenografia jest podstawowym i powszechnie stosowanym badaniem po-
przedzającym wszelkiego rodzaju prace konserwatorskie. Rentgenogram może
ujawnić zmiany kompozycyjne obrazu, jeżeli zostały one wykonane farbami za-
wierającymi pigmenty pochłaniające promieniowanie X, takimi jak: żółta cynowo-
ołowiowa, cynober, biel ołowiowa itp. Rejestruje również stan zachowania dzieła
dzięki odmiennej absorpcji materiałów oryginalnych i wtórnych [2]. Jednak w
przypadku wystąpienia w malowidle bieli ołowiowej w zaprawie, a zdarza się to
często, zdjęcie rentgenowskie nie dostarcza żadnej informacji o cienkich war-
stwach słabo absorbujących promienie X.
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2.2. Tomografia komputerowa

Komputerowa tomografia rtg jest metodą badawczą pozwalającą na otrzyma-
nie obrazu rozkładu absorpcji przekroju poprzecznego obiektu. Na podstawie
zbioru ciągów sygnałów detektorów i przy zastosowaniu odpowiedniego algoryt-
mu możliwe jest odtworzenie kształtu przekroju (plastra) obiektu, przez który
przechodziła wiązka, oraz odtworzenie rozkładu absorpcji promieniowania w
płaszczyźnie plastra. Metoda ta daje szczególne korzyści w przypadku obiektów
przestrzennych, np. rzeźb, gdzie „klasyczne prześwietlenie" daje obraz suma-
ryczny często nieczytelny i trudny do interpretacji. W Polsce metodę tę zastoso-
wano w Akademii Sztuk Pięknych (ASP) w Krakowie [3] do badania rozkładu
materiału impregnującego w strukturze rzeźby.

2.3. Gamma radiografia

Promieniowanie gamma wykorzystuje się do badania in situ dużych obiektów,
takich jak rzeźba monumentalna z kamienia czy metalu, stiuk. Jako źródło pro-
mieniowania gamma najszersze zastosowanie znalazły dwa radioizotopy 137Cs i
60Co o energii promieniowania gamma 661, 1173 i 1333 keV. W roku 1959 wyko-
nano badania radiograficzne drzwi gnieźnieńskich [4] wykorzystując jako źródło
promieniowania gamma 137Cs. Badania te umożliwiły odtworzenie technologii
drzwi i pozwoliły stwierdzić, że prawe skrzydło zostało odlane w częściach, a lewe
- w całości. Różna technologia wykonania skrzydeł drzwi, różne ich wymiary,
różny skład chemiczny materiału w każdym ze skrzydeł, jak również różna techni-
ka i styl wykonania płaskorzeźb nasunęły przypuszczenie o wykonaniu skrzydła
lewego w okresie późniejszym niż skrzydła prawego.

2.4. Autoradiografia indukowana neutronami termicznymi

Metoda ta polega na napromienianiu obrazu wiązką neutronów termicznych w
reaktorze jądrowym, co powoduje przekształcenie się pierwiastków w izotopy
emitujące promieniowanie beta i gamma. Promieniowanie to rejestruje się na
kliszach rentgenowskich naświetlając je w określonych odstępach czasu. Badania
uzupełnia się pomiarami spektrometrycznymi promieniowania gamma emitowa-
nego przez radioizotopy obecne w pigmentach użytych przez artystę.

Autoradiografia neutronowa jest niedestrukcyjną metodą stosowaną w bada-
niach obrazów. Pozwala stwierdzić obecność i lokalizację kilkunastu pierwiastków
wchodzących w skład pigmentów i spoiw malarskich dzięki czemu można ustalić
rodzaj użytych farb i odczytać na autoradiogramie przebieg pędzla w głębszych,
niewidocznych warstwach malowidła. Uzupełnia nowymi informacjami bardzo
skąpe w treści zdjęcia rentgenowskie.

Autoradiografię neutronową po raz pierwszy zastosowano w Brookhaven Na-
tional Laboratory (BNL) [5], a od połowy lat osiemdziesiątych stosowana jest w
Hahn-Meitner Institut w Berlinie [6]. W roku 1998 zespół pod kierownictwem dra
Krzysztofa Pytla skonstruował stanowisko do autoradiografii neutronowej w re-
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aktorze jądrowym MARIA w Świerku k. Warszawy. Było to możliwe dzięki wspar-
ciu finansowemu Komitetu Badań Naukowych (KBN) w ramach projektu celowego
1 H01E 001 96 C/3009. Po raz pierwszy w Polsce metodę tę zastosowano do
badania sześciu wybranych obrazów szkoły weneckiej. W tabeli przedstawiono
listę najczęściej występujących w malarstwie weneckim pigmentów, informację o
związanych z nimi pierwiastkach chemicznych oraz charakterystykę powstających
w wyniku reakcji jądrowej typu (n,y) radioizotopów.

Tabela. Pierwiastki charakterystyczne dla najczęściej występujących pigmentów.
Pierwiastek

Mangan

Miedź

Potas

Sód

Arsen

Antymon

Fosfor

Rtęć

Kobalt

Pigment

umbra,
ochra,

malachit,
azuryt

smalta,
kleje

kleje, ole-
je, płótno,
ultramary-
na

smalta,
realgar,
aurypig-
ment

żółta ne-
apolitań-
ska

czerń sło-
niowa

vermilion
(cynober)

smalta,
szkła

Radio-
izotop

powsta-
jący w
reakcji

(n,Y)
5 6 Mn

6 4 Cu

4 2 K

2 4 Na

7 6As

1 2 2Sb
1 2 4Sb

32p

2 0 3 Hg

6 0Co

Półokres
rozpadu

2,6 godz.

12,8
godz.

12,5
godz.

15 godz.

26,5
godz.

2,8 dnia

60 dni

14,2 dnia

47 dni

5,26 lat

Średnia
energia

promienio-
wania (3

1,84 MeV

0,57 MeV

3,27 MeV

1,39 MeV

2,55 MeV

1,5 MeV

1,02 MeV

1,4 MeV

0,21 MeV

0,31 MeV

Okres wystę-
powania naj-

większego za-
czernienia kli-

szy rtg

0-24 godz.

1-3 dni

1-3 dni

1-3 dni

2-8 dni

2-10 dni

powyżej 20 dni

8-30 dni

powyżej

20 dni

powyżej 20 dni

Interesujące wyniki uzyskano podczas badania obrazu „Portret weneckiego admi-
rała" Jacopo Tinttoretta (1518-1595) (fot.1). Zdjęcie rentgenowskie obrazu Tinto-
retta (fot.2) uwidacznia pod wierzchnim wizerunkiem admirała portret innego
mężczyzny w ubraniu z białym prostym kołnierzem i w berecie [7-9], natomiast
autoradiogram ukazuje dalsze szczegóły zamalowanego pierwotnego portretu
(fot.3). Przedstawiony przykład w znakomity sposób ilustruje możliwości tej tech-
niki. Jedyną wadą tej metody badawczej jest wysoki koszt analizy.
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Fot.1. „Portret weneckiego admirała" Jacopo Tintoretto - obraz przed konserwacją.

Fot.2. „Portret weneckiego admirała" Jacopo Tintoretto - rentgenogram.

Fot.3. „Portret weneckiego admirała" Jacopo Tintoretto - pierwszy autoradiogram
(ekspozycja 3 godziny po napromienieniu w reaktorze).
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3. INSTRUMENTALNA NEUTRONOWA ANALIZA
AKTYWACYJNA

Metoda analizy aktywacyjnej jest jedną ze współczesnych instrumentalnych
metod analitycznych. Stała się ona od 1950 roku ważną techniką stosowaną ruty-
nowo w setkach laboratoriów do analizy pierwiastków śladowych na poziomie
ppm i mniejszym w szerokim zakresie materiałów. W latach pięćdziesiątych nie
było technik, które mogłyby z nią konkurować. Dzisiaj są dostępne inne metody o
podobnej czułości. Jednak neutronowa analiza aktywacyjna ciągle oferuje nowe
możliwości dzięki rozwojowi elektroniki, a tym samym stosowaniu coraz to now-
szych rozwiązań aparaturowych. Prowadzi to do zwiększenia precyzji, dokładno-
ści i wykrywalności.

Podstawowe zasady analizy aktywacyjnej są względnie proste. Skład pier-
wiastkowy próbki - jakościowy i ilościowy - oznacza się poprzez napromienianie
badanej próbki neutronami termicznymi w reaktorze jądrowym, w wyniku czego
powstają radioaktywne izotopy pierwiastków obecnych w próbce. Radioizotopy te
mogą być identyfikowane na podstawie własności emitowanego promieniowania
gamma, takich jak: energia promieniowania, natężenie promieniowania oraz pół-
okres rozpadu charakterystyczny dla każdego radioizotopu. Badanie charaktery-
stycznych widm promieniowania gamma emitowanego przez radioizotopy prze-
prowadza się metodą analizy spektrometrycznej.

Neutronowa analiza aktywacyjna oferuje możliwość jednoczesnego oznacza-
nia kilkudziesięciu pierwiastków w próbce o masie rzędu 0,5 mg z dużą czułością
i wysoką powtarzalnością. Niebagatelną rolę odgrywa również fakt, że pierwiastki
będące głównymi składnikami bieli ołowiowej oraz gliny, kaolinu, alabastru, mar-
muru albo są nieczułe na reakcje jądrowe typu (n,y) z neutronami termicznymi,
albo w wyniku tej reakcji powstają krótkożyciowe radioizotopy [10-12].

Pionierem w systematycznym stosowaniu analizy aktywacyjnej w archeolo-
gicznych badaniach proweniencji był Zakład Chemii w Brookhaven National Labo-
ratory. Pierwsze prace dotyczyły ustalenia pochodzenia wyrobów garncarskich z
basenu Morza Śródziemnego [13]. Obecnie analiza aktywacyjna jest nadal sto-
sowana w badaniu wielu materiałów, takich jak: pigmenty, ceramika, kruszce,
stopy miedzi, marmur, alabaster, piaskowiec. W Instytucie Chemii i Techniki Ją-
drowej (IChTJ) są prowadzone prace głównie nad malarstwem tablicowym i
przedmiotami pochodzenia archeologicznego.

3.1. Malarstwo

Dotychczas przeprowadzono wspólnie z Akademią Sztuk Pięknych w Krako-
wie, Akademią Sztuk Pięknych w Warszawie i Uniwersytetem im. Mikołaja Koper-
nika w Toruniu badania nad:
• polskim malarstwem tablicowym ze szkoły krakowsko-sądeckiej i małopolskiej

z okresu od XV do XVII wieku, głównie z Muzeum Diecezjalnego w Tarnowie
[8-10, 14-16];
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• malarstwem ze szkoły śląskiej z XV i XVI wieku ze zbiorów Muzeum Narodo-
wego w Warszawie i Wrocławiu [8, 9, 16];

• malarstwem niderlandzkim i niemieckim z XVI wieku z tzw. Kolekcji Lanc-
korońskich ze zbiorów Zamku Warszawskiego [9];

• malarstwem weneckim (XV-XVIII w.) ze zbiorów Muzeum Narodowego w
Warszawie [7-9].

Badania te dotyczyły oznaczania pierwiastków śladowych w bieli ołowiowej i za-
prawach kredowych. Ich celem była odpowiedź na pytanie czy wzór rozkładu
pierwiastków śladowych jest charakterystyczny i unikatowy dla badanego obiektu
czy też jest powtórką rozkładu spotykanego w materiałach stosowanych w innym
ważnym warsztacie europejskim, pod oddziaływaniem którego mógł pozostawać
mistrz określonego malowidła.

Z porównania uzyskanych zbiorów danych dla malarstwa szkoły małopolskiej i
śląskiej wynika, że mistrzowie tworzący w ich kręgu stosowali biel ołowiową po-
chodzącą z różnych źródeł. Dla warsztatu szkoły małopolskiej bardzo charaktery-
styczne jest wysokie stężenie cynku, które utrzymuje się na stałym poziomie kil-
kudziesięciu ppm i jest wyższe niż w malowidłach szkoły śląskiej. Rozkład pier-
wiastków śladowych w przypadku szkoły śląskiej jest bardziej zbliżony do rozkła-
du uzyskanego dla malowideł niderlandzkich i niemieckich. Należy domniemy-
wać, że w przypadku szkoły małopolskiej ołów pozyskiwano z miejscowych złóż
z rejonu Olkusza.

Badania nad malarstwem weneckim przeprowadzono w związku z prezento-
waną w 1999 roku w Muzeum Narodowym w Warszawie wystawą „Serenissima.
Światło Wenecji", przedstawiającą najwybitniejsze obrazy szkoły weneckiej z tej
kolekcji w świetle najnowszych badań technologicznych i konserwatorskich [7].
Poziom zanieczyszczenia srebrem jest prawie taki sam dla wszystkich analizo-
wanych obrazów, z wyjątkiem próbek, które były zanieczyszczone innym pig-
mentem. Na podstawie uzyskanych rezultatów można stwierdzić, że badane
próbki bieli ołowiowej pobrane z obrazów szkoły weneckiej (XV-XVIII w.) są do
siebie podobne. Wyniki analiz potwierdziły zależność, że biel stosowana w malar-
stwie weneckim charakteryzuje się niższym stężeniem srebra niż biel stosowana
w północnej Europie [8, 9].

3.2. Rzeźba

Podjęto próbę ustalenia pochodzenia cennej XIV-wiecznej rzeźby alabastrowej
„Madonny Jackowej". W tym celu analizowano alabaster pochodzący ze złóż
krakowsko-lwowskich oraz porównano zawartość pierwiastków śladowych w
rzeźbie i próbkach alabastru z kopalń. Wyniki tych analiz wykluczyły jedną z hi-
potez historyków sztuki dotyczącą pochodzenia rzeźby, mianowicie, że została
wykonana z alabastru wydobywanego w tym rejonie Polski oraz pozwoliły na
odtworzenie pierwotnych warstw polichromii [12]. Przedmiotem dotychczasowych
badań był również alabastrowy ołtarzyk „Ukrzyżowanie Chrystusa" z XVII wieku z
klasztoru Sióstr Klarysek w Krakowie nieznanego autorstwa, alabastrowa płasko-
rzeźba „Caritas" z początku XVII wieku z Muzeum Narodowego w Gdańsku rów-
nież nieznanej proweniencji oraz marmurowa płaskorzeźba z sarkofagu przed-
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stawiająca amorki wykonujące zbroję z II wieku z Muzeum Czartoryskich w Kra-
kowie. Stwierdzono znaczne różnice w rozkładzie pierwiastków śladowych za-
równo w przebadanych rzeźbach, jak i złożach alabastrowych pochodzących z
różnych okresów geologicznych. Materiały z badanych rzeźb nie pochodzą z
przebadanych złóż co ogranicza liczbę hipotez na temat miejsca powstania tych
dzieł. W przypadku marmurowej płaskorzeźby wyniki potwierdziły obecność uzu-
pełnień obiektu polskim marmurem [17]. Prace te wykonano wspólnie z ASP w
Krakowie.

3.3. Archeologia

Głównym celem analizy pierwiastków śladowych w badaniach przedmiotów
pochodzenia archeologicznego jest ustalenie procesu powstawania danego
dzieła lub wyrobu codziennego użytku, miejsca jego wykonania oraz identyfikacja
materiału, z którego został wykonany. Możliwe jest również ustalenie powiązań
handlowych pomiędzy różnymi ośrodkami.

Przedmiotem badań były:
• wypełnienia sarkofagów mumii egipskich z Muzeum Archeologicznego w Kra-

kowie pochodzących z okresu XXI Dynastii, z okresu ptolomejskiego i z okre-
su rzymskiego [11, 16, 18];

• ceramika chińska z XII wieku i tajlandzka z XIV wieku z rejonu Sawankhalok
ze zbiorów Muzeum Narodowego oraz Muzeum Azji i Pacyfiku w Warszawie
[11,16];

• starożytne zabytki srebrne i złote ze zbiorów Działu Epoki Żelaza Państwowe-
go Muzeum Archeologicznego w Warszawie datowane na I wiek p.n.e. [19];

• zabytki z epoki rzymskiej (I w. p.n.e) - fragmenty biżuterii wykonanej ze stopów
miedzi, oraz formy odlewnicze (wiek ?) do wyrobów z cyny.
Analiza pierwiastków śladowych wypełnień sarkofagów mumii egipskich jest

ważnym źródłem informacji o historii i genezie powstania danego sarkofagu. Stę-
żenie oznaczonych pierwiastków śladowych dla trzech obiektów (XXI Dynastia,
sarkofagi z okresu ptolomejskiego) jest podobne, natomiast sarkofag rzymski
wykazuje zdecydowane różnice w zawartości żelaza, arsenu, kobaltu, niklu, ter-
bu, hafnu i złota. Zebrane wyniki stanowią wstęp do utworzenia bazy danych,
która umożliwi porównywanie stosowanych w starożytnym Egipcie materiałów
[16].

Badania nad ceramiką chińską i tajlandzka mają na celu rozwiązanie problemu
autentyczności danego obiektu. Obie dość liczne kolekcje w Muzeum Narodowym
oraz Muzeum Azji i Pacyfiku są obecnie opracowywane z wykorzystaniem meto-
dy INAA i XRF w celu określenia składu pierwiastkowego ceramiki i odpowiedzi
na pytanie czy naczynia charakteryzujące się jednakowymi cechami stylistycznymi
pochodziły z jednego lub więcej warsztatów skupionych na tym obszarze [11, 18].

Badania starożytnych zabytków srebrnych i złotych prowadzone wspólnie z
Państwowym Muzeum Archeologii w Warszawie mają na celu uzyskanie informa-
cji, które w toku dalszych studiów pozwoliłyby na badania nad starożytnymi tech-
nologiami i technikami złotniczymi, lokalizacją i zasięgiem działania warsztatów
złotniczych, powstaniem i adaptacją stylów zdobniczych oraz powiązaniami han-
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dlowymi wewnątrz tzw. Barbaricum i związkami z Imperium Rzymskim. Wyniki
kilku wykonanych analiz wskazują na możliwość pozyskiwania kruszcu przez
starożytnych jubilerów ze (miejscowych?) złóż rodzimych - samorodków, co sta-
wia w zupełnie nowym świetle zagadnienie dawnej metalurgii srebra i złota na
terenie Polski [19].

4. RENTGENOWSKA ANALIZA FLUORESCENCYJNA

Rentgenowska analiza fluorescencyjna jest metodą niedestrukcyjną przepro-
wadzaną in situ i ze względu na technikę pomiaru z powodzeniem może być sto-
sowana do oznaczania składu pierwiastkowego badanych obiektów. Metoda ta
jest oparta na wzbudzeniu promieniowania charakterystycznego pierwiastków za
pomocą źródeł radioizotopowych lub lampy rentgenowskiej. Rejestrację widma
promieniowania charakterystycznego przeprowadza się za pomocą zestawu
spektrometrycznego z detektorem półprzewodnikowym Si(Li) w zakresie energii
od 2 do 25 keV oraz planarnym detektorem HPGe w zakresie energii powyżej 25
keV. Metoda ta może być stosowana do:
• analizy powierzchniowej służącej identyfikacji pigmentów;
• analizy objętościowej - oznaczanie pierwiastków śladowych jako geochemicz-

nych wskaźników służących do określania pochodzenia danego obiektu (szkło,
próbki geologiczne, papier, monety, metale, rzeźby, klejnoty).

Ponadto istnieje możliwość wykonywania niedestrukcyjnych analiz przenośnymi
(mobilnymi) przyrządami, Jednocześnie można oznaczyć około 20 pierwiastków.

XRF podobnie jak INAA jest od dawna wykorzystywana w badaniu dzieł sztuki
i przedmiotów pochodzenia archeologicznego. Jest stosowana głównie w tych
przypadkach, gdzie pobieranie próbek jest niemożliwe ze względu na charakter
obiektu lub też rodzaj materiału, z którego jest wykonany, wyklucza zastosowanie
INAA. Obecnie w badaniu dzieł sztuki oprócz najprostszej fluorescencji rentge-
nowskiej znalazły zastosowanie również bardziej zaawansowane odmiany tej
techniki, takie jak: TXRF, mikro-XRF, PIXE, RBS, SEM-EDX czy EPMA. O wzro-
ście zainteresowania tą techniką wśród historyków sztuki i archeologów świadczy
wydanie jubileuszowego numeru „X-Ray Spectrometry", który w całości jest po-
święcony zastosowaniom XRF w badaniu dzieł sztuki i archeologii [20].

W Polsce metodę tę stosowano do analizy różnego rodzaju monet [21-23]
oraz pigmentów w iluminacjach średniowiecznych inkunabułów [24]. W ostatnim
pięcioleciu w IChTJ przeprowadzono szereg analiz ceramiki chińskiej i tajlandz-
kiej [11, 16, 18] oraz XVIII-wiecznych naczyń szklanych pochodzących z hut w
Nalibokach, Urzeczu, Dreźnie i Poczdamie. W wyniku tych badań wyodrębniono
dwie masy szklane. Pierwsza z nich charakteryzuje się zwiększoną zawartością
ołowiu, dotyczy to głównie szkła wyprodukowanego w hutach w Nalibokach,
Dreźnie i Poczdamie. Natomiast drugi rodzaj masy szklanej bez wyraźnych do-
datków ołowiu pochodził z huty w Lubaczowie [25]. Do charakteryzowania naczyń
szklanych stosowano także inne techniki, jak pomiar naturalnej promieniotwór-
czości 40K za pomocą spektrometrii gamma [26] oraz metodę autoradiografii czą-
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stek beta. Ta ostatnia dostarczyła informacji o jednorodności rozkładu potasu w
badanych szkłach [27]. Natomiast oznaczanie ołowiu w szkle i w szkliwach cera-
micznych wykonano stosując metodę wstecznego rozpraszania cząstek beta [28].

5. STOSUNKI IZOTOPOWE IZOTOPÓW STABILNYCH

Dla historyka sztuki, a także dla archeologa ważna jest znajomość źródeł po-
chodzenia materiałów występujących w obiektach. Pomocnym wskaźnikiem jest
stężenie pierwiastków śladowych oraz stosunki izotopowe. Ponieważ materiały
pochodzące z różnych źródeł mają różną historię geologiczną, dlatego możliwe
jest znalezienie relacji pomiędzy przedmiotami zawierającymi dany materiał a
miejscem jego wydobycia. Stosunki izotopowe w obrębie jednego złoża są mniej
więcej stałe. Dzieje się tak, ponieważ stężenie każdego izotopu w stosunku do
pozostałych kształtuje się w momencie geologicznych narodzin złoża. Natomiast
stosunki te są różne dla złóż pochodzących z różnych epok geologicznych. Naj-
szersze zastosowanie znalazła metoda oznaczania stosunków izotopowych oło-
wiu w monetach, brązach, szkłach i w takich pigmentach, jak żółta cynowo-
ołowiowa oraz biel ołowiowa. Stosunki izotopowe strontu i tlenu są pomocne w
identyfikacji marmurów. Natomiast stosunki izotopowe siarki znalazły zastosowa-
nie w różnicowaniu źródeł pochodzenia ultramaryny naturalnej, której jedynym
źródłem w całej Euroazji do końca XVIII wieku, kiedy to odkryto złoża nad Bajka-
łem, były złoża w Badachszanie (północno-wschodni Afganistan), eksploatowane
od V tysiąclecia p.n.e. Zatem analiza stosunków izotopowych umożliwia history-
kom sztuki stwierdzenie autentyczności danego obiektu, natomiast archeologom
pozwala prześledzić powiązania handlowe pomiędzy starożytnymi cywilizacjami.
Prace wykonane przez Zofię Stos-Gale i Noela Gale z Uniwersytetu w Oksfordzie
zweryfikowały dotychczasowe poglądy na temat kontaktów handlowych w base-
nie Morza Śródziemnego w epoce brązu. Dotychczas sądzono, że głównym eks-
porterem miedzi w tym rejonie był Cypr. Jednak wyniki badań stosunków izoto-
powych ołowiu we wszystkich przebadanych obiektach z epoki brązu ze świata
egejskiego wykluczyły to źródło pozyskiwania tego surowca. Analizy wskazują, że
prawdopodobnie wydobywano ją ze złóż położonych w górach Laurion w Attyce
[29, 30].

6. RADIACYJNA DEZYNFEKCJA

Radiacyjna dezynfekcja polega na wykorzystaniu właściwości promieniowania
jonizującego do niszczenia flory bakteryjnej, wszelkiego rodzaju owadów, pleśni i
grzybów znajdujących się w materiałach poddanych obróbce radiacyjnej. Pierw-
sze próby zastosowania tej techniki w konserwacji dzieł sztuki podjęto 30 lat temu
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w Muzeum Regionu Czech w Roztokach koło Pragi [31], w ARC-Nucleart w Gre-
noble [32] oraz w Centralnym Instytucie Izotopów i Badań Radiacyjnych w Lipsku
[33]. Do tego celu wykorzystywano głównie promieniowanie gamma emitowane
przez radioizotopy 137Cs i 60Co. Można również stosować wiązkę elektronów z
różnego typu akceleratorów, które stały się konkurencyjne względem źródeł ra-
dioizotopowych.

Radiacyjna dezynfekcja obiektów zabytkowych oferuje unikalne korzyści prze-
kraczające możliwości metod konwencjonalnych:
• gwarancję odpowiedniego poziomu czystości mikrobiologicznej,
• prostotę procedury i realizację zabiegu w temperaturze pokojowej,
• szybkość operacji i w przypadku akceleratorów możliwość pracy w systemie

ciągłym.
Metodę tę można stosować do dezynfekcji drewna i materiałów celulozowych,

skóry i kamienia.
W Polsce technika ta jest rozwijana i wykorzystywana głównie w Międzyre-

sortowym Instytucie Techniki Radiacyjnej Politechniki Łódzkiej (MITR PŁ) oraz w
IChTJ. W MITR PŁ, gdzie znajduje się komora radiacyjna wyposażona w źródła
radioizotopu 60Co, dotychczas procesowi dezynfekcji poddano jeden duży obiekt -
XVII-wieczny ołtarz z Rząśni w dawnym województwie piotrkowskim [33]. W
IChTJ, gdzie do tego celu używane są akceleratory elektronów, przeprowadzono
badania nad możliwością sterylizacji radiacyjnej papieru.

7. RADIACYJNA KONSOLIDACJA

Konsolidacja radiacyjna polega na przekształceniu pod wpływem promienio-
wania gamma płynnych monomerów lub żywic syntetycznych, którymi nasycono
konserwowany obiekt, w ciało stałe. Uzyskana masa wypełniając pory łączy się z
materiałem obiektu, utrwala jego strukturę i zabezpiecza przed dalszym rozpa-
dem i niszczeniem przez szkodniki [32, 33]. Metoda ta jest stosowana do konsoli-
dacji drewna, kamienia, wyrobów garncarskich, betonu, kości oraz różnego ro-
dzaju obiektów archeologicznych. W wyniku tego procesu poddany konserwacji
obiekt zachowuje swój wygląd pierwotny, natomiast ulega zmianie materiał, z
którego został wykonany. Cofnięcie tego procesu jest niemożliwe [32, 33].

Metoda radiacyjnej konsolidacji drewna do ratowania obiektów muzealnych
została wykorzystana po raz pierwszy na początku lat siedemdziesiątych [33].
Obecnie w tej dziedzinie największe osiągnięcia ma ARC-Nucleart, gdzie jest
stosowana rutynowo do różnorodnych obiektów muzealnych [32].

W Polsce, w MITR PŁ prowadzone w tej dziedzinie prace badawcze pozwoliły
na opracowanie radiacyjnej modyfikacji drewna przeznaczonego do produkcji
czółenek tkackich [33]. Niestety, do tej pory środowisko polskich konserwatorów
dzieł sztuki nie wyraziło zainteresowania tą metodą.
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8. PODSUMOWANIE

Stosowanie technik jądrowych w badaniu dzieł sztuki i konserwacji od szeregu
lat zajmuje w świecie trwałą pozycję. Największe muzea w Europie Zachodniej i
USA (od 1882 r. Staatliche Museen w Berlinie, od 1919 r. British Museum) budują
i stale modernizują własne laboratoria badawcze, w których wykorzystywane są
również techniki jądrowe pozwalające na analizy jakościowe i ilościowe materia-
łów wchodzących w strukturę dzieła sztuki. Wyniki tych analiz są często rozstrzy-
gające przy określaniu atrybucji i stanowią bazę, na której opierają się wybrane
metody konserwacji obiektów zabytkowych. Również w środowisku polskich hi-
storyków sztuki i konserwatorów metody te zyskują coraz większe uznanie, czego
znakomitym przykładem była wystawa w Muzeum Narodowym w Warszawie „Se-
renissima - Światło Wenecji. Dzieła mistrzów weneckich XIV-XVIII wieku ze zbio-
rów Muzeum Narodowego w Warszawie w świetle nowych badań technologicz-
nych, historycznych i prac konserwatorskich" [7].
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POLON-ALFA

POLON-ALFA, długoletni producent szerokiego asortymentu sprzętu do pomiaru i sygnalizacji
promieniowania jonizującego, oferuje między innymi:

Radiometr uniwersalny RUM-1 wraz z kompletem
8 sond do pomiaru promieniowania a, (5, y, X
i neutronów w warunkach polowych oraz
laboratoryjnych.

Radiometr RKP-2, do pomiaru skażeń powierzchni
emiterami promieniowania a, p, y oraz do pomiaru mocy
równoważnika dawki promieniowania gamma i X.

Radiometr kieszonkowy RK-21 do pomiaru mocy
dawki pochłoniętej promieniowaniay iX. B \

.•4

Dawkomierz osobisty PM-1203 jako wielozadaniowy
przyrząd do pomiaru i sygnalizacji przekroczenia progu
dawki osobistej, mocy równoważnika dawki oraz czasu.

Tysiące radiometrów typu RUST, DP, URL, RK oraz innych przyrządów radiometrycznych użytkowanych
w kraju i za granicą, także w ciężkich warunkach, świadczą o wysokiej jakości naszych wyrobów,
opracowanych i produkowanych w czasie ponad 40-letniej działalności Zakładu.

Zakład Urządzeń Dozymetrycznych POLON-ALFA Sp. z o.o.
85-861 Bydgoszcz, ul. Glinki 155

Tel. (052) 36 39 261, fax (052) 63 39 204, www.polon-alfa.com.pl



INSTYTUT CHEMII I TECHNIKI JĄDROWEJ
ul. Dorodna 16, 03-195 Warszawa

tel. (0-22) 811-06-56; fax (0-22) 811-15-32; tlx 813027 ichtj pl;
e-mail: sekdyrn@orange.ichtj.waw.pl

Instytut oferuje:

•" Prowadzenie kontroli szczelności i lokalizacji miejsc nieszczelnych, takich obiektów tech-
nologicznych jak: aparaty i ciągi technologiczne przemysłu chemicznego i petrochemicznego,
rurociągi podziemne i naziemne, zbiorniki naziemne i podziemne.

• Oznaczania skażeń środowiska pierwiastkami radioaktywnymi i metalami ciężkimi.

^ Oznaczania pierwiastków śladowych, a także składników głównych i ubocznych w mate-
riałach środowiskowych i pokrewnych. Oferujemy do sprzedaży materiały odniesienia (popiół
lotny z elektrowni opalanej węglem oraz liście tytoniu) atestowane na zawartość kilkudzie-
sięciu pierwiastków.

• Mierniki

o zapylenia powietrza AMIZ-2000 przeznaczony do automatycznych pomiarów w punktach
stałych, przewoźnych i sieci monitoringu,

o radiometr RGR-40 do pomiaru produktów rozpadu radonu-222.
o sondę radonową SRDN1 przeznaczoną do prowadzenia pomiarów zmian emanacji radonu

w wyrobiskach górniczych.
^ Bezodpadową technologię jednoczesnego usuwania (przy pomocy wiązki elektronów)
SO2 i NOX z gazów spalinowych, wykorzystaną w "Elektrowni Pomorzany" w Szczecinie.

• Usługi w zakresie zastosowania metod radiacyjnych do higienizacji i utrwalania artyku-
łów rolno-spożywczych przy wykorzystaniu akceleratorów elektronów.

• Sporządzanie bilansów wodnościekowych instalacji i ciągów technologicznych, w tym
pomiary natężeń przepływu wody w sieciach wodnych oraz ścieków w sieciach kanaliza-
cyjnych.

%/ Projektowanie przemysłowych osadników-uśredniaczy ścieków, w szczególności petro-
chemicznych.

*/ Technologię higienizacji odwodnionych mechanicznie osadów wykorzystującą wiązkę
wysokoenergetycznych elektronów, pozwalającą na uzyskanie bezpiecznych dla środowiska
wartościowych nawozów w miejsce odpadów.

• Testy na obecność szkodliwych czynników w środowisku na: działanie mutagenne, uszko-
dzenie materiału genetycznego, działanie cytotoksyczne, uszkodzenie DNA (testy kometowe).

*/ Kontrola napromieniowanej żywności (metodą spektrometrii epr oraz na podstawie
pomiarów termoluminescencji).
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