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Zastosowania radioizotopowej aparatury przemysłowej w kraju i na świecie

Celem pracy jest prezentacja aktualnego stanu oraz kierunków i perspektywy zastoso-
wań promieniowania jonizującego do pomiarów przemysłowych. Przedstawiono krótką cha-
rakterystykę techniczną izotopowych urządzeń pomiarowych oraz pokazano zakres ich zasto-
sowań w przemyśle niektórych rozwiniętych krajów oraz w Polsce.

Application of the nucleonic control systems in industry

The aim of this report is the presentation of the present status and future trends in the
application of ionising radiation for industrial measurements. A brief presentation of the nu-
cleonic gauging principles and techniques is given and the application of measuring systems
in the various branches of the worldwide and Polish industry is described.
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1. WSTĘP

Minęło już ponad sto lat od odkrycia zjawiska powstawania promieniowania elektro-
magnetycznego w wyniku hamowania strumienia elektronów w metalowej tarczy. Promie-
niowanie to, nazwane od nazwiska jego odkrywcy promieniowaniem Roentgena, znalazło
stosunkowo szybko zastosowanie do celów medycznych. Pomimo że wkrótce odkryto inne
rodzaje promieniowania (alfa i beta - Becquerel w 1899 roku, gamma - Villard w 1900 ro-
ku), to na zastosowanie promieniowania jonizującego do celów przemysłowych trzeba było
poczekać jeszcze około 50 lat.

Zastosowanie promieniowania
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Technologie
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Rys.l. Zastosowanie promieniowania jonizującego.

W viągu następnych 50 lat nastąpił szybki rozwój zastosowań promieniowania, tak że
uzisiaj stanowią one istotny składnik życia gospodarczego i społecznego. Ilościowa ocena
zasięgu i znaczenia zastosowań promieniowania jest bardzo utrudniona, zależy bowiem od
wielu czynników takich, jak np. stopień rozwoju gospodarczego danego kraju. Ponadto efekty
zastosowań mają często charakter niewymierny. Pewnym wskaźnikiem znaczenia i roli jaką
odgrywa ta sfera działalności we współczesnym świecie mogą być wyniki badań przeprowa-
dzonych w roku 1994 przez firmę konsultingową Management Information Services Inc. na
zlecenie American Nuclear Society [1], Wynika z nich, że w 1991 roku w USA, 3,7 milionów
miejsc pracy (około 3% ogółu zatrudnionych) było związanych z zastosowaniem promienio-
wania w przemyśle, medycynie, rolnictwie, ochronie środowiska, badaniach naukowych i
ochronie mienia. Ponadto wartość sprzedaży i usług związana z tą dziedziną wyniosła 257
miliardów USD, co stanowiło około 4% dochodu narodowego brutto. Liczby te pokazują
czym są dzisiaj zastosowania promieniowania i jaką spełniają rolę w gospodarce krajów roz-
winiętych.

Ze względu na sposób oddziaływania promieniowania z materią zastosowania promie-
niowania jonizującego można podzielić na dwie główne grupy (rys.l). Do pierwszej z nich
można zaliczyć zastosowania wykorzystujące wpływ oddziaływania promieniowania na ośro-



dek. Celem działań praktycznych w tym wypadku jest dążenie do uzyskania określonych
zmian czy modyfikacji we własnościach napromienianego ośrodka. Osiąga się je poprzez
wykorzystanie odpowiednich technologii radiacyjnych, np. do sterylizacji artykułów medycz-
nych, obróbki żywności czy oczyszczania gazów spalinowych z tlenków azotu i dwutlenku
siarki lub do terapii medycznej.

Do drugiej grupy należą zastosowania wykorzystujące promieniowanie jako nośnik
informacji o własnościach ośrodka. Dwa główne obszary zastosowań w tej grupie są to:
miernictwo przemysłowe i diagnostyka. Tutaj zaliczyć należy również metody pomiarowe
i diagnostyczne wykorzystujące znaczniki promieniotwórcze, a także, stosowane coraz
częściej w ostatnich latach, metody wykorzystujące promieniotwórczość naturalną bada-
nego ośrodka.

Celem niniejszej pracy jest prezentacja aktualnego stanu oraz przyszłych kierunków
rozwoju w kraju i na świecie zastosowań promieniowania jonizującego do pomiarów wielko-
ści fizycznych, głównie w warunkach przemysłowych i terenowych.

2. IZOTOPOWE URZĄDZENIA KONTROLNO-POMIAROWE

Wykorzystanie promieniowania jonizującego w miernictwie przemysłowym jest moż-
liwe poprzez zastosowanie odpowiednich narzędzi pomiarowych. Rolę tę spełniają izotopowe
urządzenia kontrolno-pomiarowe, które zgodnie z Polską Normą Pr PN-IEC 60050-394 są
zdefiniowane jako „urządzenia pomiarowe zawierające źródło promieniowania jonizującego,
miernik promieniowania i niezbędne zespoły mechaniczne, przeznaczone do przemysłowych
nieniszczących pomiarów wiełkości nieelektrycznych ".
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Rys.2. Schemat blokowy izotopowego urządzenia kontrolno-pomiarowego.



Na rys.2 przedstawiono schemat blokowy radioizotopowego urządzenia kontrolno-po-
miarowego. Zgodnie z cytowaną wyżej definicją izotopowe urządzenie kontrolno-pomiarowe za-
wiera jedno lub kilka zamkniętych źródeł promieniowania ustawionych w stałej geometrii
względem jednego lub kilku detektorów promieniowania. W niektórych urządzeniach pomia-
rowych nie stosuje się źródeł promieniowania, a ich działanie oparte jest na wykorzystaniu
naturalnego promieniowania badanego materiału. Ostatnio coraz częściej, gdzie tylko to jest
możliwe, zamiast źródeł izotopowych stosuje się źródła instrumentalne - lampy rentgenow-
skie i generatory neutronów. Dwoma podstawowymi, najczęściej stosowanymi konfiguracja-
mi są: geometria transmisyjna i odbiciowa. Źródła promieniowania oraz detektory promie-
niowania tworzące jedną sztywno połączoną całość lub znajdujące się wewnątrz wspólnej
obudowy stanowią pomiarową głowicę izotopową.

Sygnał elektryczny z głowicy jest przesyłany do miernika promieniowania. W mierniku
jest on przetwarzany, a następnie wykorzystywany do wizualizacji, automatycznej regulacji
czy archiwizacji. Stopień złożoności mierników promieniowania jest bardzo różny, od naj-
prostszych układów sygnalizujących obecność promieniowania do bardzo złożonych syste-
mów pomiarowych, w których wykorzystuje się wielowymiarowe modele kalibracyjne z sie-
ciami neuronowymi [2]. Istotną częścią składową współczesnych mierników promieniowania,
decydującą często o parametrach użytkowych i metrologicznych urządzenia, jest oprogramo-
wanie.

W izotopowych urządzeniach kontrolno-pomiarowych wykorzystuje się różne metody
oddziaływania promieniowania alfa, beta, X i gamma oraz neutronów z badanym materiałem.
Najczęściej stosowanymi metodami są: absorpcja promieniowania (monoenergetycznego, o
dwóch lub więcej energiach), rozpraszanie, reakcje jądrowe, emisja promieniowania wtórne-
go, a także kombinacje wymienionych metod.

Zwyczajowo, przyjmując jako kryterium rodzaj zastosowania, izotopowe urządzenia
kontrolno-pomiarowe podzielono na 5 kategorii:
• grubościomierze (w tym masy powierzchniowej i powłok);
• poziomomierze;
• gęstościomierze;
• analizatory składu;
• inne, np. wilgociomierze, przepływomierze.

3. CHARAKTERYSTYKA TECHNICZNA IZOTOPOWYCH
URZĄDZEŃ KONTROLNO-POMIAROWYCH

3.1. Grubościomierze

Grubościomierze były pierwszymi urządzeniami izotopowymi, które przed ponad 50 lat
zostały opracowane w skali technicznej i są do dzisiaj eksploatowane w przemyśle. Unowo-
cześniane i modernizowane w miarę postępu elektroniki i innych technologii towarzyszących
są nowoczesnymi przemysłowymi urządzeniami pomiarowymi o wysokiej niezawodności i
dokładności. Grubościomierze działają głównie na zasadzie absorpcji i rozpraszania promie-
niowania gamma i beta. Współczesna technologia wytwarzania izotopowych mierników gru-
bości jest nowoczesna i tylko w niewielkim stopniu wymaga zaangażowania prac o charakte-
rze badawczo-rozwojowym.



Promieniowanie beta w geometrii transmisyjnej jest wykorzystywane w urządzeniach
izotopowych do pomiaru grubości materiałów arkuszowych o małej gęstości, takich jak pa-
pier, plastyk czy cienkie folie metalowe. Również promieniowanie beta, ale w geometrii od-
biciowej jest stosowane do pomiarów grubości powłok. Należy jednak podkreślić, że beta
odbiciowe mierniki grubości powłok zostały praktycznie całkowicie wyparte przez mierniki
fluorescencyjne ze względu na wyższą czułość tych ostatnich. Najczęściej stosowanymi w
grubościomierzach źródłami promieniowania beta są: Sr-90/Y-90, Kr-85, Ru-106/Rh-106,
Pm-147 i Tl-204.

Grubościomierze, w których wykorzystuje się absorpcję promieniowania gamma (ty-
powe źródła Co-60, Cs-137 i Am-241) są stosowane do pomiarów grubości blach walcowa-
nych na zimno i gorąco. Zakres pomiaru grubości jest bardzo szeroki i wynosi od ułamków
milimetra do kilkunastu centymetrów. Ze względu na ograniczoną wielkość wiązki promie-
niowania występuje często konieczność stosowania źródeł o stosunkowo wysokiej aktywno-
ści, rzędu GBq. W niektórych specyficznych zastosowaniach wykorzystuje się źródła gamma
w geometrii odbiciowej. Typowymi przykładami takich zastosowań są grubościomierze ścian
obiektów dostępnych z jednej strony - rur, zbiorników, reaktorów chemicznych itp.

3.2. Poziom o mi erze

Izotopowe poziomomierze są szeroko wykorzystywane w przyrządach służących do
pomiaru poziomu cieczy i ciał sypkich w różnego rodzaju zbiornikach. Są również stosowane
do wyznaczania granicy pomiędzy frakcją stałą i ciekłą, a nawet pomiędzy frakcjami o róż-
nych gęstościach. Urządzenia te są szczególnie przydatne, gdy zachodzi konieczność pomiaru
poziomu przy podwyższonych temperaturach lub w zbiornikach zawierających materiały
agresywne chemicznie.

W pomiarach poziomu wykorzystuje się zwykle metodę absorpcji promieniowania
gamma. Natomiast najczęściej stosowanymi źródłami są Co-60 i Cs-137. Podobnie jak grubo-
ściomierze, mierniki poziomu często pracują w układach automatycznej regulacji. Urządzenia
te są dostępne w handlu w różnych wersjach i nie stanowią przedmiotu prac o charakterze
badawczo-ro zwój owym.

3.3. Analizatory składu

Analizatory składu, w których wykorzystuje się oddziaływanie promieniowania z anali-
zowanym ośrodkiem zawierają źródło promieniowania (izotopowe lub instrumentalne) i na
ogół spektrometryczny detektor promieniowania (scyntylacyjny, proporcjonalny lub półprze-
wodnikowy). Istnieją dwa podstawowe typy takich analizatorów: specyficzne (np. działające
na zasadzie fiuorescencji rentgenowskiej) i niespecyficzne.

Przykładem metody niespecyficznej jest zjawisko rozpraszania promieniowania X lub
gamma. Można tą metodą analizować mieszaniny dwuskładnikowe, pod warunkiem że prze-
kroje czynne na rozpraszanie obu składników znacznie różnią się między sobą. Mieszaniny
bardziej złożone mogą być analizowane, jeżeli tylko zachowują się podobnie jak mieszaniny
dwuskładnikowe. Typowym przykładem analizy takiej mieszaniny jest pomiar zawartości
popiołu w węglu. W dużym uproszczeniu węgiel można rozpatrywać jako mieszaninę dwu-
składnikową, zawierającą składnik palny (C, O, H) o średniej liczbie atomowej 6 i składnik
mineralny (popiół) o średniej liczbie atomowej około 12.

Inną metodą stosowaną do ciągłych pomiarów zawartości popiołu w węglu jest absorp-
cja dwóch wiązek promieniowania gamma o różnych energiach. Stopień osłabienia wiązki o
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niskiej energii zależy od zawartości popiołu, ze względu na jego znacznie większą liczbę
atomową w porównaniu z liczbą atomową substancji palnej, oraz od grubości (masy po-
wierzchniowej) warstwy węgla na taśmociągu. Osłabienie wiązki promieniowania gamma o
wysokiej energii zależeć będzie niemal wyłącznie od masy powierzchniowej węgla. Zawar-
tość popiołu można obliczyć z wyników pomiaru obu wiązek promieniowania. Najczęściej
stosowanymi źródłami promieniowania gamma w tego typu analizatorach są Am-241 (60
keV) iCs-137(662keV).

Metody wielowiązkowe, polegające na wykorzystaniu absorpcji promieniowania X o
kilku energiach są stosowane do analiz mieszanin wieloskładnikowych (np. do oznaczania
proporcji gazu, ropy i zasolonej wody transportowanych rurociągiem) w przemyśle wydo-
bywczym ropy i gazu [2,3].

Metoda wstecznego rozpraszania promieniowania gamma również znajduje zastosowa-
nie do pomiarów zawartości popiołu w węglu. Przy dostatecznie grubej warstwie węgla na
taśmociągu, przekraczającej grubość nasycenia, nie ma konieczności korekcji wyniku pomia-
ru na zmienną masę powierzchniową węgla.

Do niespecyficznej analizy mieszanin dwuskładnikowych można także wykorzystać
zjawisko tworzenia par elektron-pozyton i generacji promieniowania anihilacyjnego o energii
511 keV. Ponieważ prawdopodobieństwo wystąpienia tego procesu zależy od kwadratu liczby
atomowej Z, to natężenie wzbudzonego promieniowania anihilacyjnego będzie tym większe
im większą liczbę atomową będzie miał badany ośrodek. Stosowane źródło promieniowania
musi emitować promieniowanie gamma o energii przekraczającej 1,02 MeV, dlatego często
wykorzystywanym w tym przypadku nuklidem jest Ra-226. Metoda ta została zastosowana
do pomiaru zawartości popiołu w węglu.

Materiał napromieniony strumieniem neutronów emituje wysokoenergetyczne promie-
niowanie gamma o energii specyficznej dla jądra tarczy i rodzaju reakcji. Jeżeli za pomocą
spektrometrycznego detektora wyznaczy się natężenie i energię emitowanego promieniowa-
nia, to można określić rodzaj i koncentrację danego pierwiastka w próbce. W przemysłowych
analizatorach izotopowych wykorzystuje się najczęściej natychmiastowe promieniowania
gamma (Prompt Gamma Neutron Activation Analysis - PGNAA). Natężenie promieniowania
natychmiastowego wzbudzonego w pierwiastkach będących głównymi składnikami substan-
cji mineralnej (Ał, Si, Fe, Ca, Ti, S) może być miarą zawartości popiołu w węglu. W analiza-
torach tego typu stosuje się jako źródło neutronowe Cf-252 i detektory scyntylacyjne z
kryształami Nal(Tl) albo BGO, pracujące w reżimie spektrometrycznym. Analizatory działa-
jące na tej zasadzie znajdują również zastosowanie w przemyśle cementowym oraz przetwa-
rzaniu rud i surowców mineralnych.

Analizatory fluorescencyjne są stosowane w procesie ciągłych analiz pulp flotacyjnych,
roztworów, a także strumieni materiałów sypkich. Analiza za pomocą tych urządzeń ma cha-
rakter specyficzny. Ich wadąjest stosunkowo krótki zasięg promieniowania w analizowanym
ośrodku. Oprócz lamp rentgenowskich do wzbudzania charakterystycznego promieniowania
X stosuje się źródła izotopowe Fe-55, Cd-109 czy Am-241. Najczęściej stosowanymi detekto-
rami są liczniki proporcjonalne i półprzewodnikowe.

Izotopowe analizatory składu stanowią tę grupę przyrządów, która cały czas się rozwija
i jest przedmiotem prac rozwojowych w ośrodkach badawczych i uniwersyteckich.

W tabeli 1 zestawiono urządzenia pomiarowe najczęściej stosowane w różnych gałę-
ziach przemysłu wytwórczego i ochronie środowiska oraz zasady ich działania. W budow-
nictwie i przemyśle materiałów budowlanych izotopowe urządzenia kontrolno-pomiarowe są
najczęściej wykorzystywane do pomiarów poziomu, gęstości i wilgotności. Z kolei grubo-
ściomierze materiałów arkuszowych znajdują zastosowanie w przemyśle papierniczym i przy
produkcji folii plastykowych oraz w hutnictwie do pomiarów grubości blach. Przemysł che-
miczny i petrochemiczny wykorzystuje głównie gęstościomierze i poziomomierze oraz anali-
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Tabela 1. Zastosowanie różnych metod oddziaływania promieniowania jonizującego z materią w przemyśle wytwórczym i ochronie środowiska.

Mierzona wielkość

Poziom

Grubość

Masa powierzchniowa

Gęstość

Masa

Przepływ

Wilgotność

Analiza składu

Metoda pomiarowa

absorpcja y

rozpraszanie N

absorpcja y

absorpcja (3

rozpraszanie y

rozpraszanie p

RAF+)

absorpcja y

rozpraszanie y

absorpcja y

absorpcja y

absorpcja y
absorpcja N
spowalnianie N
PGNAA**}

absorpcja y
RAF
jonizacja

Miejsce zastosowania

budownictwo

X

X

X

X

x
x

x

X

produkcja papieru
i plastyku

X

X

x
x

x

metalurgia

X

X
X

 
X

X

przemysł chemiczny
i petrochemiczny

X

X

X

X

ochrona
środowiska

X

X

ł ) Rentgenowska analiza fluorescencyjna.
*** Natychmiastowe promieniowanie y.



zatory składu. W ochronie środowiska metoda absorpcji promieniowania beta jest stosowana
do pomiaru gramatury pyłu zebranego na filtrze automatycznych mierników zapylenia po-
wietrza. Inaczej wygląda sytuacja w obszarze zastosowań izotopowych urządzeń kontrolno-po-
miarowych w przemyśle wydobywczym i przetwórczym rud i minerałów (tabela 2).

Tabela 2. Zastosowanie różnych metod oddziaływania promieniowania jonizującego z mate-
rią w eksploracji, eksploatacji i przetwarzaniu zasobów mineralnych.

Metoda
pomiarowa

Naturalne promieniowanie y

Absorpcja y

Rozpraszanie y

Spowalnianie i rozpraszanie N

RAFł)

PGNAA"}

Miejsce zastosowania

badanie
odwiertów

X

X

X

X

X

eksploatacja
ropy i gazu

pomiar
przepływu

X

przeróbka minerałów

analiza
na transporterze

X

X

X

X

analiza
pulp

X

X

X

gęstość
masa

poziom

X

X

X

^ Rentgenowska analiza fluorescencyjna.
Natychmiastowe promieniowanie y.

Tutaj główne zastosowanie znajdują analizatory składu działające na zasadzie wykorzystania
naturalnej promieniotwórczości, rentgenowskiej analizy fluorescencyjnej, analizy aktywacyj-
nej (PGNAA). Systemy pomiarowe stosowane w przemyśle wydobywczym są na ogół bardzo
rozbudowane, stosunkowo kosztowne, a liczba ich instalacji jest znacznie mniejsza niż typo-
wych urządzeń kontrolno-pomiarowych stosowanych w przemyśle wytwórczym.

Korzyści ekonomiczne uzyskiwane ze stosowania izotopowych urządzeń kontrol-
no-pomiarowych są różne w zależności od miejsca zastosowania i finansowych uwarunkowań
różnych gałęzi przemysłu. Prawidłowe zastosowanie systemu automatycznej regulacji proce-
su prawie zawsze prowadzi do istotnych oszczędności. Wynikają one głównie z oszczędności
surowców, ograniczenia wkładu pracy, zmniejszenia ilości odpadów oraz poprawy jakości.
Na przykład koszt izotopowego urządzenia kontrolno-pomiarowego do oznaczeń koncentracji
cynku i miedzi w procesie przeróbki rud wynosi od 100 do 300 tys. USD. Roczne oszczędno-
ści wynikające ze stosowania tego urządzenia są rzędu 430 tys. USD [4].

4. ZASTOSOWANIA IZOTOPOWYCH URZĄDZEŃ
KONTROLNO-POMIAROWYCH W PRZEMYŚLE ŚWIATOWYM

Według pobieżnych ocen w przemyśle światowym zostało zainstalowanych i działa kil-
kaset tysięcy różnych izotopowych urządzeń kontrolno-pomiarowych. Jednak dokładniejsza
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analiza skali zastosowań nie jest możliwa ze względu na brak danych. W latach sześćdziesią-
tych Międzynarodowa Agencja Energii Atomowej (MAEA) zorganizowała międzynarodowy
przegląd zastosowań radioizotopów w przemyśle i w 1965 roku opublikowała zebrane z 25
krajów dane [5]. Dzisiaj dane te straciły swoją aktualność, a od tego czasu nie przeprowadzo-
no tak kompleksowych badań. Aktualne, aczkolwiek dosyć wyrywkowe dane na temat zasto-
sowań izotopowych urządzeń kontrolno-pomiarowych w niektórych krajach zostały przed-
stawione podczas spotkania Grupy Doradczej w MAEA w 1998 roku [3].

W Stanach Zjednoczonych od wielu lat produkcja radioizotopowych urządzeń kontrol-
no-pomiarowych jest rozproszona. Zajmuje się nią wiele stosunkowo niewielkich prywatnych
przedsiębiorstw. Brakuje danych ilościowych, ale, jak wynika z materiału przedstawionego
przez R.P. Gardenera [3], wszystkie maszyny do produkcji papierosów, jak też maszyny pa-
piernicze są wyposażone w czujniki radioizotopowe z układami automatycznej regulacji.
Również prawie wszystkie walcarki blach mają grubościomierze izotopowe, zaś gęstościo-
mierze są powszechnie stosowane w przemysłach chemicznym, petrochemicznym i surow-
cowym.

Na rys.3 pokazano, w jaki sposób zmieniała się liczba zainstalowanych radioizotopo-
wych urządzeń kontrolno-pomiarowych w przemyśle japońskim w latach 1965-98 [3]. Cha-
rakterystyczny jest szybki wzrost liczby instalacji w latach 1965-77, następnie nasycenie, a
nawet spadek liczby zainstalowanych przyrządów. Rośnie liczba grubościomierzy i gęsto-
ściomierzy, natomiast spada liczba wilgociomierzy neutronowych. Zwraca uwagę wysoka
liczba grubościomierzy (ok. 3000 szt.) blisko trzykrotnie przewyższająca liczbę gęstościomie-
rzy (ok. 1000 szt.) działających w przemyśle japońskim w 1998 roku. Oprócz urządzeń, w
których stosuje się źródła podlegające licencjonowaniu wyprodukowano szereg przyrządów
ze źródłami zwolnionymi z tego obowiązku, w tym ok. 1800 mierników zapylenia powietrza,
ok. 1000 przenośnych mierników gęstości gruntu i ok. 2000 przenośnych poziomomierzy.
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- O Grubościomierze
—O-—• Poziomomierze
—ó, Gęstcćciomierze
.*~z— Wilgotnofeciomierze

-M— — Analizatory siarki
—• — ' Chromatoorafy gazowe
_ - ^ Kontrolery blokad
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statycznych Q p-

O T > "*•-•'• "C

1960
I i i i • ! •

1S70 1930
Lata

1990 2000

Rys.3. Izotopowe urządzenia pomiarowe zainstalowane w przemyśle japońskim w latach
1965-98 [3].
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We Francji w roku 1995 było zainstalowanych ogółem około 10 tys. różnych izotopo-
wych urządzeń kontrolno-pomiarowych eksploatowanych przez około 3000 różnych użyt-
kowników [3]. Jak wynika z tabeli 3, podobnie jak w przemyśle japońskim, najliczniejszą
grupą zainstalowanych urządzeń są grubościomierze.

Tabela 3. Liczba użytkowników oraz liczba zainstalowanych we Francji w 1995 roku przy-
rządów radioizotopowych [3].

Typ przyrządu radioizotopowego

Defektoskopy

Poziomomierze

Gęstościomierze

Grubościomierze

Wilgociomierze/gęstościomierze

Analizatory

Chromatografy gazowe

Różne (źródła zamknięte)

Liczba użytkowników

260

510

550

310

470

330

550

Liczba instalacji

930

1600

1600

2350

1020

440

1250

750

W Australii szczególnie wysoko rozwinięte są badania oraz produkcja izotopowych
urządzeń i systemów pomiarowych do analizy składu w przemyśle wydobywczym i surowco-

Tabela 4. Liczba zainstalowanych mierników zawartości popiołu w węglu wytworzonych
przez firmę MCI z Australii [3].

Model

Coalscan 1500
Naturalne promieniowanie y

Coalscan 2500
Absorpcja promieniowania y
Cs-137, Am-241

Coalscan 3500
Absorpcja promieniowania y
Cs-137, Am-241

Coalscan 4500
Promieniowanie anihilacyjne
Ra-226

Coalscan 9000
PGNAA, Cf-252

Coalscan 9100
Rozpraszanie nieelastyczne
neutronów

Coalscan 9500
PGNAA, Cf-252

Australia

18

1

51

11

9

1

6

Ameryka Płn.

—

59

34

13

1

Indie

—

1

27

—

Chiny

—

15

_

Inne

8

7

18

1

2

Razem

23

83

130

12

22

1

9
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wym. Rozwijane są nowe metody pomiarowe i konstruowane złożone systemy pomiarowe.
Przykładem może być nowy analizator przemysłów}' przeznaczony do ciągłych oznaczeń
CaO, S1O2, AI2O3 i F2O3 w surowcach dla przemysłu cementowego bezpośrednio na trans-
porterze taśmowym. Wykorzystano jednocześnie dwie metody pomiarowe: nieelastyczne
rozpraszanie neutronów ze źródła Am-Be oraz natychmiastowe promieniowania gamma
(PGNAA) wzbudzane za pomocą źródła Cf-252 [6]. Aktualnie w przemyśle australijskim
pracuje ponad 370 sond zanurzeniowych z 354 gęstościomierzami służących do kontroli pro-
cesów flotacji rud. Blisko drugie tyle takich systemów wyprodukowanych w Australii pracuje
w różnych krajach Azji, Afryki i Ameryki [3]. Również stosunkowo dużo australijskich mier-
ników zawartości popiołu w węglu, wykorzystujących różne metody pomiarowe jest ekspor-
towanych do krajów Ameryki i Azji [3] (tabela 4).

W latach 1996-98 nastąpił gwałtowny wzrost liczby izotopowych urządzeń kontrol-
no-pomiarowych zainstalowanych w Chinach. Istnieje tam 180 firm, które produkują blisko
40 różnych typów takich urządzeń. Z 45 tys. urządzeń zainstalowanych w 1996 roku 6,5 tys.
stanowiły wagi taśmociągowe, a 485 - grubościomierze [3].

Podsumowując przedstawione informacje na temat zastosowań izotopowych urządzeń
kontrolno-pomiarowych w przemyśle światowym należy zwrócić uwagę na brak danych z
Niemiec i Wielkiej Brytanii, które zawsze przodowały w liczbie zastosowań tego typu metod
i aparatury.

5. ZASTOSOWANIA IZOTOPOWYCH URZĄDZEŃ
KONTROLNO-POMIAROWYCH W POLSCE

W Polsce prace badawcze nad przemysłową aparaturą radioizotopową rozpoczęto w la-
tach pięćdziesiątych, a już w 1961 roku w polskim przemyśle było zainstalowanych ponad
200 takich przyrządów [7]. O zainteresowaniu środowisk naukowych i inżynierskich tą dzie-
dziną świadczy fakt, że sporządzona w roku 1960 bibliografia prac naukowych dotyczących
zastosowań radioizotopów w polskim przemyśle liczyła ponad 250 pozycji [8]. W ciągu na-
stępnych 30 lat powstała w kraju baza produkcyjna, instalacyjna i serwisowa umożliwiająca
stosowanie 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 zakładach przemysłowych. Transformacja ekonomiczna kraju w latach
dziewięćdziesiątych i wprowadzanie zasad gospodarki rynkowej doprowadziły do spadku
ilości zamówień przemysłu na urządzenia kontrolno-pomiarowe.

Państwowa Agencja Atomistyki (PAA), która nadzoruje użytkowanie aparatury izoto-
powej, wydała w 1998 roku następującą liczbę zezwoleń na działalność związaną z zastoso-
waniem techniki jądrowej [9]:

• 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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Rys.4. Miernik stężenia kwasu siarkowego typu MSK-6.

Rys.5. Miernik zapylenia powietrza typu AMIZ-2000.
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MIERNIK ZAPYLENIA POWIETRZA
A- AMIZ-2000

MIERNIK STĘŻENIA KWASU SIARKOWEGO
Ip-MSK

Rys.6. Zainstalowane w kraju mierniki stężenia kwasu siarkowego i zapylenia powietrza.

Ponadto zarejestrowano 1600 wniosków dotyczących wykorzystania izotopów nie wymagają-
cych według aktualnych przepisów formalnego zezwolenia.

Liczba wydanych zezwoleń na stosowanie radioizotopowych przyrządów pomiarowych
nie jest równoznaczna z liczbą zainstalowanych czy działających w przemyśle urządzeń.
Wskazuje jednak, jaka jest skala produkcji i zastosowań tego typu aparatury w polskim prze-
myśle. Aktualnie na rynku krajowym utrzymało się tylko kilku producentów radioizotopowej
aparatury przemysłowej, w tym 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 świad-
czących usługi instalacyjne i serwisowe.
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Tabela 5. Radioizotopowe przyrządy pomiarowe produkowane w Polsce i przybliżona liczba
ich instalacji.

Mierzona wielkość Zakres pomiaru
Błąd podstawowy

Zasada działania
Źródło i detektor

Producent
(ilość instalacji)

POZIOM

jednopunktowy

pomiar ciągły

GĘSTOŚĆ

-

1-6 m

0,6-3,5g/cnv' ±0,3%

0,l-2,5g/cm'±0,l%

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

POLON
(650)

POLON-ZOT

(2)
POLON-ZOT

(325)
EMAG(ll)

GRUBOŚĆ

blachy

folie (A1, plastyk)

gramatura

ścianki rur

0,1-4 mm ±! um
0,8-8 mm ±5 u.m

20-100 um ±0,5 um
100-800 (am ±1 um
250-950 g/m2 ± 1 %

2-20 mm ± 1 %
10-50 mm ± 1 %

Absorpcja y
Am-241, Sr-90; komora jonizacyjna
Absorpcja p
K.r-85, Pm-147; komora jonizacyjna
Absorpcja p
Sr-90; komora jonizacyjna
Absorpcja y
Am-241; komora jonizacyjna

POLON-ZOT
(38)

POLON-ZOT

(U)
POLON-ZOT

(3)
POLON-ZOT

(12)
GRUBOŚĆ POWŁOK

pomiary laboratoryjne

pomiar ciągły

MASA

STĘŻENIE H2SO4

0,2-2 um ±5%
Au/Cu (przykład)

Zn/Fe
0,5-2,5 um

szer. taśmociągu 1 m
błąd < ± 1 %

90-99% ±0,2% H2SO4

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

IChTJ
(60)

POLON-ZOT

(2)
POLON-ZOT

(230)
IChTJ
(45)

POPIÓŁ I SIARKA W WĘGLU

pomiar ciągły

pomiar ciągły

pomiar ciągły

pomiary laboratoryjne

pomiary laboratoryjne

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 ug/m3 ±2%
2 ug/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 Mossbauera
Licznik proporcjonalny

Absorpcja p\
Pm-147; licznik G-M
Fluorescencja rentgenowska

Cd-109, Am-241; licznik proporcjonalny

EMAG + W1LPO
(110)

EMAG + WILPO
(64)

EMAG

(6)
EMAG

(5)
EMAG

(14)

IChTJ
(20)

POLON/IChTJ

(20)
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W 1998 roku w różnych gałęziach polskiego przemysłu było zainstalowanych ponad
1200 radioizotopowych przyrządów pomiarowych. Urządzenia te stosowane są głównie w
pomiarach i automatycznej regulacji takich wielkości, jak: poziom, gęstość, grubość, grubość
powłoki, wartość opałowa węgla, stężenie kwasu czy zapylenie powietrza (rys.4-6). Istnieją
pewne specyficzne gałęzie przemysłu, w których „tradycyjnie" aparatura radioizotopowa jest
chętnie instalowana, jak np. cukrownie (gęstościomierze), walcownie (grubościomierze) czy
kopalnie (mierniki zawartości popiołu w węglu). Zwięzłą charakterystykę radioizotopowych
urządzeń pomiarowych aktualnie zainstalowanych i działających w polskim przemyśle przed-
stawiono w tabeli 5 [10].

Prezentowane wyżej radioizotopowe urządzenia przemysłowe należą do nowej genera-
cji urządzeń pomiarowych. W znacznej części są skomputeryzowane oraz wyposażone w no-
woczesne oprogramowanie na ogół umożliwiające archiwizację i dalsze przetwarzanie wyni-
ków pomiarowych.

Oceniając asortyment krajowych izotopowych urządzeń kontrolno-pomiarowych należy
zwrócić uwagę na dwie sprawy: małą liczbę grubościomierzy w porównaniu z innymi urzą-
dzeniami oraz zupełny brak przenośnych przyrządów do pomiarów gęstości i wilgotności
gruntu. Należy podkreślić, że różnice te wynikają z zapotrzebowania użytkowników i nie są
związane z możliwościami wytwórczymi producentów tej aparatury.

6. KIERUNKI ROZWOJU IZOTOPOWYCH URZĄDZEŃ
KONTROLNO-POMIAROWYCH

W wielu gałęziach przemysłu izotopowe urządzenia kontrolno-pomiarowe znalazły
trwałe zastosowanie. Zostały zaakceptowane i najczęściej nie ma dla nich alternatywy. Wiele
gałęzi przemysłu w różnych krajach stosuje rutynowo pomiarowe przyrządy izotopowe. Ob-
serwuje się ciągły wzrost ogólnej liczby zainstalowanych urządzeń, a najbardziej typowymi
użytkownikami tej technologii są gałęzie przemysłu, w których dzięki jej zastosowaniu uzy-
skano znaczną poprawę technicznych i ekonomicznych parametrów wyrobów.
Główne zalety pomiarowych urządzeń izotopowych są następujące:
• zapewniają realizację pomiaru bezstykowo i w sposób nieniszczący;
• dostarczają informacji w czasie rzeczywistym;
• ze względu na głębokie wnikanie promieniowania w głąb mierzonego medium dostarczają

informacji z próbki o dużej objętości dzięki czemu zapewniają dobre uśrednianie mierzo-
nych wielkości;

• mogą działać zdalnie;
• za ich pomocą można dokonywać pomiarów również w wysokich temperaturach oraz

poprzez ścianki zbiorników czy warstwę izolacji cieplnej;
• zapewniają stosunkowo wysoką czułość i dokładność pomiaru.
Ograniczenia w stosowaniu izotopowych urządzeń kontrolno-pomiarowych wynikają z takich
czynników, jak:
• występująca w społeczeństwach psychoza strachu przed promieniowaniem wywołana

przesadnym nagłośnieniem skutków awarii jądrowych;
• złożone procedury licencjonowania;
• rosnące koszty obsługi i eksploatacji oraz konieczność zapewnienia utylizacji źródeł pro-

mieniowania;
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• wyraźna tendencja stosowania urządzeń nie zawierających źródeł promieniowania joni-
zującego, nawet jeżeli nie ma to uzasadnienia technicznego.

W ostatnich latach miał miejsce znaczny postęp w elektronice związanej z detekcją
promieniowania i detektorami promieniowania. Dotyczy to również komputerów służących
do zbierania i odczytu danych pomiarowych. Na przykład szybkie i niezawodne komputery o
bardzo dużych pamięciach stały się dostępne za stosunkowo niską cenę. Znaczący postęp za-
obserwowano w całkowitej stabilności układów detekcji promieniowania, a przede wszystkim
systemów spektrometrycznych.

Jedną z najbardziej istotnych zmian, które wystąpiły w ostatnich latach, jest wpro-
wadzenie ciągłego odczytu i przetwarzania danych (w czasie rzeczywistym). Duża ilość
informacji może być teraz zebrana, przetworzona i odczytana na żądanie. Dostępne w
handlu coraz szybsze mikroprocesory pozwalają na uzyskanie ilościowej informacji z
analiz prowadzonych w systemie „on-line" oraz standaryzację złożonych danych spektro-
metrycznych.

Równie szybko zmienia się technologia detektorów. Opracowano już detektory pół-
przewodnikowe, które mogą pracować bez układów chłodzenia. Jednak nadal istnieje zapo-
trzebowanie na detektor przemysłowy o wysokiej wydajności, działający przy dużej szybko-
ści zliczeń i w temperaturze pokojowej. Detektor taki powinien działać przy tak wysokiej
częstości zliczeń, aby mógł nadążać za szybkimi zmianami mierzonych procesów. Powinien
także charakteryzować się na tyle wysoką wydajnością, aby mógł współpracować ze źródłami
o mniejszej aktywności, a ponadto posiadać konstrukcję umożliwiającą niezawodną pracę w
ciężkich warunkach przemysłowych.

W ostatnich latach rozwinęła się technologia produkcji lamp rentgenowskich, które za-
czynają wypierać radioizotopowe źródła promieniowania X i beta. Współczesne lampy rent-
genowskie są bardziej stabilne i odporne środowiskowo, a ich zaletą jest to, że ich wyłączenie
z eksploatacji i utylizacja nie stanowią żadnego problemu. Generowanie strumienia promie-
niowania X o żądanej energii jest możliwe dzięki stosowaniu anod wykonanych z różnych
pierwiastków. Do najczęściej wykorzystywanych w tym przypadku metali należą: Ti, Cr, Fe,
Co, Ni, Pd, Ag, Ta, W, Re, Pt i Au. Najbardziej typowymi obszarami zastosowań lamp rent-
genowskich są: ciągła analiza składu oraz pomiary grubości w układach automatycznej regu-
lacji.
Główne zalety wykorzystania lamp rentgenowskich w przemyśle są następujące:
• znacznie wyższy (o kilka rzędów wielkości) w porównaniu ze źródłami radioizotopowymi

strumień emitowanego promieniowania X;
• możliwość generowania praktycznie monochromatycznego strumienia promieniowania X

o energiach najbardziej odpowiednich dla danej aplikacji;
• możliwość „wyłączenia" promieniowania, co pozwala na wyeliminowanie zagrożeń wy-

stępujących przy pracy ze źródłami promieniotwórczymi.
Łatwy dostęp do szybkich i tanich komputerów w połączeniu z szybkim rozwojem

oprogramowania sprzyja szerszemu wykorzystaniu symulacyjnych technik Monte Carlo.
Techniki te, stosowane początkowo tylko przy badaniu odwiertów, są obecnie wykorzysty-
wane przy opracowaniach niektórych izotopowych urządzeń kontrolno-pomiarowych [3].
Obserwuje się coraz częstsze stosowanie systemów wielo czujnikowych oraz wielowymia-
rowych statystycznych metod kalibracji i przetwarzania wyników pomiarów.

Techniki pomiarowe bazujące na zjawiskach oddziaływania promieniowania joni-
zującego z badanym ośrodkiem coraz częściej napotykają na poważną konkurencję ze
strony innych fizycznych metod pomiarowych, np. technik mikrofalowych i pojemno-
ściowych stosowanych w pomiarach wilgotności, metod wykorzystujących przyspieszenie
Coriolisa stosowanych do pomiarów przepływu cieczy oraz metod elektrycznych stoso-
wanych w tomografii. Powstaje coraz więcej przemysłowych przyrządów pomiarowych
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wykorzystujących technikę laserową, ultradźwięki, promieniowanie podczerwone czy
magnetyczny rezonans jądrowy. W przyszłości te lub inne metody fizyczne mogą zupełnie
wyeliminować metody izotopowe, jednak wady i zalety obu rodzajów metod muszą być
starannie wyważone. W niektórych przypadkach techniki niejądrowe będą mogły być
włączane do izotopowych urządzeń kontrolno-pomiarowych rozszerzając ich zakres zasto-
sowań i poprawiając parametry metrologiczne. Dzieje się tak już dzisiaj, np. przy pomia-
rach wilgotności węgla (metodą mikrofalową) i jego popiołowości (metodą radiometrycz-
ną).

Należy oczekiwać dalszego rozwoju izotopowych urządzeń kontrolno-pomiarowych za-
równo w sferze nowych metod pomiarowych, jak też sprzętu i oprogramowania. Opierając się
na dzisiejszych doświadczeniach można sformułować najbardziej prawdopodobne kierunki
rozwoju technologii tych urządzeń:
• stosowanie źródeł promieniowania o małej aktywności;
• zastąpienie źródeł promieniotwórczych przez instrumentalne generatory promieniowania;
• rozwój nowych detektorów o wyższej wydajności i lepszej rozdzielczości, działających w

temperaturze pokojowej;
• rozwój szybkich układów elektronicznych umożliwiających pracę przy bardzo dużych

częstościach zliczeń;
• rozwój nowych generacji analizatorów do analizy wielopierwiastkowej;
• wprowadzenie nowych metod przetwarzania danych i wielowymiarowej kalibracji;
• szersze stosowanie symulacji Monte Carlo i sieci neuronowych do optymalizacji kon-

strukcji, kalibracji i przetwarzania wyników;
• wprowadzenie systemów ekspertowych;
• rozszerzenie wykorzystania wyników w formie spektrometrycznej;
• wprowadzenie technik obrazowania.

7. PODSUMOWANIE

Przyszłość zastosowań przemysłowych izotopowych urządzeń pomiarowo-kontroł-
nych zależy od wielu czynników. Tam gdzie ich unikalne własności spełniają wymagania i
oczekiwania można spodziewać się rozszerzenia zakresu zastosowań. Jednak ciągły rozwój
technologii towarzyszących będzie prowadził do konieczności udowodnienia wyższości
technicznej i ekonomicznej urządzeń izotopowych nawet w tych obszarach, w których do-
tychczas były stosowane z powodzeniem. W niektórych obszarach konkurencyjne urządze-
nia nie zawierające źródeł promieniowania będą ograniczać zastosowania izotopowych
urządzeń pomiarowych. Z drugiej strony, połączenie metod jądrowych i niejądrowych (np.
pomiar zawartości popiołu i wilgoci w węglu) pozwoli otrzymać bardziej kompletną infor-
mację rozszerzając w ten sposób zakres zastosowań urządzeń zawierających źródła promie-
niowania.

Aktualnie liczba izotopowych urządzeń pomiarowych zainstalowanych w przemyśle w
krajach rozwiniętych systematycznie wzrasta. Liczba ta będzie z pewnością nadal wzrastać ze
względu na: postępującą automatyzację, dążenie do poprawy kontroli jakości i zwiększenia
ekonomicznej efektywności procesów technologicznych.
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