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PRZEDMOWA

Pierwsze Krajowe Sympozjum Zastosowań Izotopów Promieniotwórczych w
Technice odbyło się w dniach 8-12 czerwca 1960 roku w Rogowie. Od tego
czasu, co kilka lat, były organizowane ogólnokrajowe konferencje na temat
zastosowań technik jądrowych, a publikowane materiały konferencyjne da-
wały dobry przegląd sytuacji w tym obszarze badań i aplikacji w kraju.

Zastosowanie technik jądrowych, po burzliwym rozwoju w latach sześć-
dziesiątych i siedemdziesiątych, uległo pewnemu spowolnieniu zarówno w
kraju, jak i za granicą. Niektóre metody i urządzenia wykorzystujące w swoich
zasadach działania zjawiska oddziaływania promieniowania z materią zostały
zastąpione przez inne techniki i technologie, a społeczny brak akceptacji
wszystkiego, co jest związane z „promieniowaniem " stwarza mało przyjazny
klimat dla rozwoju technik jądrowych. Dzisiaj, w warunkach gospodarki ryn-
kowej i ostrej konkurencji, szansę na :istosowanie mają tylko te technologie
związane z wykorzystaniem pror nawania jonizującego, które wyraźnie
udowodnią swoją wyższość zarówno techniczną jak i ekonomiczną. Na pod-
stawie opublikowanych materiałów z sympozjum można będzie ocenić, które
metody i technologie mają szansę te ostre kryteria spełnić.

Pewną tradycją krajowych konferencji zastosowań technik jądrowych
jest przygotowanie i wręczanie uczestnikom materiałów konferencyjnych
przed rozpoczęciem obrad. W tym roku, po raz pierwszy, wszystkie publiko-
wane prace były recenzowane i mogły zostać wydane w ,,Raportach IChTJ"
z serii A znajdujących się na przygotowanej przez Zespół T09 Komitetu Ba-
dań Naukowych liście czasopism punktowanych w ramach oceny parame-
trycznej jednostek.

W organizowanej w bieżącym roku kolejnej Konferencji weźmie udział
110 uczestników reprezentujących 15 różnych instytucji z całego kraju. Wy-
głoszą oni 50 referatów w 10 sesjach problemowych i przedstawią 41 prac w
sesji posterowej. Z tego 75 prac zostało opublikowanych w materiałach
konferencyjnych. W porównaniu z poprzednimi konferencjami, zorganizo-
wanymi w latach 1995 i 1998, zanotowano nawet przyrost zarówno liczby
uczestników, jak i zgłoszonych prezentacji. Świadczyć to może o niesłabną-
cym w ostatnich latach zainteresowaniu środowisk naukowych tą dziedziną
wiedzy oraz o zapotrzebowaniu gospodarki na praktyczne rezultaty prowa-
dzonych badań.

Dr hab. inż. Piotr Urbański, prof. IChTJ
Przewodniczący Komitetu Naukowego Sympozjum
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INSTALACJA PRZEMYSŁOWA
DO OCZYSZCZANIA GAZÓW SPALINOWYCH

ZA POMOCĄ WIĄZKI ELEKTRONÓW W EC „POMORZANY' ^ o
C0

Andrzej G. Chmielewski17, Bogdan Tymiński", Edward Iller17, ^ _
Zbigniew Ziniek1', Janusz Licki2/, Ryszard Kostrzewski37 ^̂  ̂

Lech Sobolewski4/, Jerzy Cybulski5/ S ̂
Instytut Chemii i Techniki Jądrowej, Warszawa

Instytut Energii Atomowej, Otwock-Świerk
31 ZE DOLNA ODRA

4/ EC POMORZANY, Szczecin
5 Energomontaż Opole

Abstract
INDUSTRIAL PLANT FOR FLUE GAS CLEANING

WITH USE OF ELECTRON BEAM AT THE "POMORZANY" POWER PLANT
Construction of the second in the world installation for flue gas cleaning with the use of

electron beam at the POMORZANY Power Plant has been completed in 2001 and test opera-
tion started. During the last year all the units of installation as well as measuring and control
systems were tested and corrected. 200 t of a fertilizer have been produced in 2001 and ca. 31 t
in January 2002. Emission of the corresponding amount of acidic pollutants was reduced and
the Power Plant POMORZANY paid lower fines for its emission.

1. WSTĘP

Od roku 1990 w EC KAWĘCZYN na specjalnie do tego celu wybudo-
wanej instalacji pilotowej, prowadzono badania jednoczesnego usuwania SOi
i NOX ze spalin przy pomocy wiązki elektronów [1,2].
Projekt którego realizacją kierował Instytut Chemii i Techniki Jądrowej
(IChTJ) w ścisłej współpracy z EC KAWĘCZYN realizowany był ze środków
UPNTiW oraz Międzynarodowej Agencji Energii Atomowej (MAEA) w
Wiedniu. W realizacji uczestniczyło wiele instytucji, takich jak Instytut Ener-
gii Atomowej (IE A), Instytut Problemów Jądrowych (IP J), PRO ATOM i inne.
W realizacji projektu współpracowaliśmy również z Ebara Co. (USA), Kern-
forschungszentrum (KfK, Karlsruhe), Japan Atomie Energy Research Institute
(JAERI, Takasaki). Pozytywne wyniki badań były podstawą przygotowania
założeń do budowy instalacji przemysłowej.



Pierwsza instalacja przemysłowa powstała w Chengdu (Chiny) w oparciu o
projekt Ebara Co. (Japan). Jej głównym zadaniem jest usuwanie ze spalin SO2,
gdyż elektrownia w Chengdu spalała węgiel o wysokiej zawartości siarki.
Drugą instalację zbudowano w EC POMORZANY przy wydatnej pomocy
finansowej MAEA oraz rządu Japonii [3,4].

2. OPIS INSTALACJI

Schemat instalacji do oczyszczania spalin przy użyciu wiązki elektro-
nów w EC POMORZANY przedstawiono na rysunku.

, -...*.

Rys. Schemat technologiczny instalacji do oczyszczania spalin przy pomocy wiązki elektro-
nów w EC POMORZANY.

Oczyszczaniu poddawane są spaliny z dwóch kotłów Bensona o mocy
elektrycznej po ok. 60 MWe każdy. Kotły opalane są pyłem węglowym i pra-
cują przy zmiennym obciążeniu w zależności od zapotrzebowania na energię



elektryczną. Spaliny z kotłów odpylane są w elektrofiltrach. Z elektrofiltrów
spaliny tłoczone są wentylatorami do wspólnego kolektora i odprowadzane są
do komina. Przy pełnym obciążeniu z kotłów wypływa 540 000 NnrVh spalin.
Temperatura spalin waha się w granicach od 120 do 140°C w zależności od
bloku i obciążenia. Jest to o 15 do 20°C niższa niż w założeniach projekto-
wych. Zawartość NOX wynosi natomiast 800 do 900 mg/Nm3 i jest o 200 do
300 mg/Nm3 wyższa niż w założeniach projektowych. Zmiany te związane
były z modernizacją bloków energetycznych zwiększającą ich sprawność.
Spaliny do instalacji oczyszczania spalin pobierane są z kolektora przed ko-
minem w ilości ok. 50% strumienia spalin. Projektowy przepływ spalin przez
instalację wynosi więc 270 000 Nm3/h. Założono taki stopień oczyszczania
spalin, aby zawartości zanieczyszczeń po zmieszaniu obu strumieni spalin
oczyszczonego i nieoczyszczonego spełniały normy emisji. Jednocześnie po
zmieszaniu obu strumieni ich temperatura nie mogła spadać poniżej 110°C, co
zabezpieczało ochronę komina przed korozją i odpowiedni ciąg kominowy.
Instalacja oczyszczania spalin w EC POMÓRZ AN Y jest przemysłową insta-
lację demonstracyjną i w związku z tym posiada ona bogate wyposażenie po-
miarowe zarówno do celów technologicznych jak i pomiarów emisji. Instala-
cja składa się z następujących węzłów:
- nawilżania i schładzania spalin,
- rozładunku, magazynowania i przygotowania amoniaku,
- reakcyjnego,
- filtracji produktu,
- odbioru produktu,
- wentylatora i mieszacza spalin,
- systemu monitoringu i sterowania.

3. WĘZEŁ NAWILŻANIA I SCHŁADZANIA SPALIN

Spaliny wypływające z kotła po oczyszczaniu w elektrofiltrze, mają wy-
soką temperaturę rzędu od 120 do 140°C i niską wilgotność od 5,5 do 6,5%
obj. Proces usuwania SO2 i NOX przebiega prawidłowo przy temperaturach od
65 do 80°C i wilgotnościach od 10 do 12% obj. Spaliny schładza się i nawilża w
kolumnie nawilżającej, w której w strumieniu spalin rozpyla się gorącą wodą.
Woda odparowując obniża temperaturę spalin i jednocześnie podwyższa ich
wilgotność. Wilgotność dodatkowo można jeszcze korygować doprowadzając
do kolumny parę wodną. Woda rozpylana jest za pomocą dysz woda-powietrze.



Dla prawidłowej pracy kolumny nawilżającej istotne są:
- równomierny przepływ spalin w przekroju kolumny;
- odpowiednie rozpylenie wody dające kropelki o średnicy 50 do 100 |Ltm;
- odpowiednie ustawienie dysz tak, aby strumienie rozpylonej wody nie

zderzały się ze sobą.
Cząsteczki zderzając się ze sobą tworzą większe, które nie zdążą odparować
wzdłuż drogi. Strumień kropli nie powinien uderzać w ścianki kolumny, gdyż
woda nie zdąży wtedy odparować. Ponadto woda spływająca po ściankach w
kontakcie ze spalinami nabiera odczynu kwaśnego i oddziaływuje korozyjne
na ścianki kolumny. Zarówno temperatura jak i wilgotność były kontrolowane
w sposób automatyczny.

4. WĘZEŁ ROZŁADUNKU, MAGAZYNOWANIA
I PRZYGOTOWANIA AMONIAKU

Kwaśne zanieczyszczenia jak SC>2 i NOX po utlenieniu w komorze pro-
cesowej są neutralizowane za pomocą amoniaku dając odpowiednio siarczan i
azotanu amonu. Amoniak do EC POMORZANY dostarcza się w postaci wody
amoniakalnej w odróżnieniu od elektrowni Chengdu i instalacjach pilotowych
gdzie był stosowany amoniak skroplony.
Przyczyną przyjęcia tego typu rozwiązania były względy bezpieczeństwa. Woda
amoniakalna jest dostarczana do EC POMORZANY ;ysternami kolejowymi do
specjalnie wybudowanej stacji przeładunkowej. Pod cysterną i pompą znajduje
się taca betonowa ze studzienkami, z których można odpompować ewentualne
wycieki wody amoniakalnej po zmyciu ich wodą. Wody te jak też zbierające się
wody opadowe przepompowywane są do zbiornika przejściowego, z którego
woda podawana jest do dysz kolumny nawilżającej. Zbiorniki magazynowe
posiadają dwa płaszcze z czujnikami amoniaku zamontowanymi w przestrzeni
międzypłaszczowej. Zbiorniki i pompy posadowione są na tacy betonowej, z
której ewentualne przecieki jak i wody opadowe odprowadzone są do zbiornika
przejściowego. Amoniak do spalin może być doprowadzony w 2 wariantach:
jako amoniak gazowy po uprzednim oddzieleniu go od wody w kolumnie rekty-
fikacyjnej lub przez odparowanie w kolumnie nawilżającej wody amoniakalnej.
Wariant z odparowaniem wody amoniakalnej jest prostszy technologicznie i
znacznie ogranicza działanie korozyjne spalin na ścianki kolumny, w przypadku
ich zwilżenia. Jednak obserwuje się zwiększone odkładanie na ściankach ruro-
ciągów między kolumną nawilżającą a komorą procesową depozytów, które



okresowo należy usuwać. Również usunięcie SOa jest większe. Przy dozowaniu
amoniaku gazowego należy kontrolować pracę kolumny rektyfikacyjnej. W
stanie ustalonym kontrola pracy kolumny rektyfikacyjnej nie sprawia trudności.
Natomiast w przypadku zmian zapotrzebowania na gazowy amoniak reaguje
ona z pewnym opóźnieniem. Jeśli zebrane doświadczenia i modyfikacje tech-
nologii zmniejszające tworzenie się depozytów zakończą się powodzeniem,
dozowanie wody amoniakalnej należy uznać za korzystniejsze.

5. WĘZEŁ REAKCYJNY

Schłodzone, nawilżone i z odpowiednia ilością amoniaku spaliny do-
prowadzane są do 2 komór procesowych, gdzie są napromieniowywane przez
dwie wiązki elektronów w każdej z komór. Komory procesowe są to niezabu-
dowane reaktory rurowe z 2 oknam; folii tytanowej do wprowadzenia elek-
tronów. Elektrony o energii 700 k przyspieszane są w 4 akceleratorach za-
silanych z 2 zasilaczy o mocy po 525 kW każdy. Maksymalny prąd każdej z 4
wiązek elektronów wynosi 375 mA. Elektrony przyspieszone w akceleratorze
przechodzą przez 2 folie tytanowe o grubości 50 (im, kilku centymetrową war-
stwę powietrza między foliami i dostają się do strumienia spalin. W wyniku
oddziaływania elektronów z cząsteczkami spalin powstaje dużo niezwykle re-
aktywnych rodników. Wprawdzie czas ich życia jest krótki, od l O"3 do 10"5 se-
kundy, ale jest on wystarczający do utlenienia znacznej ilości SC>2 do SOs, a NO
do NC>2. Są to główne reakcje, ale zachodzą również inne reakcje, np. prowa-
dzące do redukcji NO do N2, mające dużo mniejsze znaczenie. SO3 i NO2 reagu-
jąc z parą wodną i amoniakiem tworzą odpowiednio siarczan amonu i azotan
amonu. Sole te tworzą submikronowe aerozole unoszone strumieniem spalin.

6. WĘZEŁ FILTRACJI PRODUKTU

Aerozole soli oddzielane są od gazów spalinowych w elektrofiltrze.
Sprawność usuwania aerozoli w elektrofiltrze jest wysoka, rzędu 99,8%, a ich
stężenie na wylocie z elektrofiltra nie przekracza 20 mg/Nnr. Z elektrofiltra
produkt transportowany jest do zbiornika pośredniego skąd załadowywany
jest na naczepę i sprzedawany luzem pobliskiej fabryce nawozów sztucznych,
gdzie jest wykorzystywany do produkcji nawozów wieloskładnikowych. W
miarę optymalizacji warunków pracy poszczególnych węzłów instalacji pro-



dukcja nawozu rośnie i w ubiegłym roku wyniosła ok. 200 t, a jedynie w stycz-
niu 2002 roku już ok. 31 t. Instalacja jest również wyposażona w urządzenia do
granulacji i workowania nawozu, lecz obecnie sprzedaż nawozu luzem jest bar-
dziej ekonomiczna z punktu widzenia elektrowni. Odpowiadająca produkcji
nawozu ilość kwaśnych zanieczyszczeń gazowych nie została wyemitowana do
atmosfery i w związku z tym elektrownia ponosi mniejsze opłaty za zanieczysz-
czenie środowiska. Mieszaniny soli otrzymywanych w wyniku oczyszczania
spalin przy użyciu wiązki elektronów uzyskane w instalacjach w EC
POMORZANY, Chengdu jak i wcześniej instalacji pilotowych spełniają wszel-
kie normy dla nawozów azotowych. Zawartość metali ciężkich w produkcie
otrzymywanym na stacji pilotowej w EC KAWĘCZYN była 5 do 50 razy niższe
od wartości dopuszczalnych. Ze względu na zawartość siarki produkt ten chęt-
nie jest stosowany jako komponent do produkcji nawozów mieszanych [2, 5].

W oparciu o wyniki dotychczasowych testów można stwierdzić, że najważ-
niejszy cel polegający na przemysłowym wdrożeniu technologii został osiągnięty.
Zdobyte doświadczenia projektowe, wykonawcze i ruchowe umożliwiają w przy-
szłości budowanie nowych udoskonalonych spalin nie jest jeszcze stosowane.
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Abstract
MONITORING AND CONTROL SYSTEM OF INDUSTRIAL INSTALLATION

FOR DESULPHURISATION AND DENITRIFICATION OF FLUE GAS
USING THE ELECTRON BEAM FROM ACCELERATOR

The electron-beam flue gas treatment process is a dry scrubbing process which
simultaneously removes sulfur dioxide and nitrogen oxides from flue gas. The obtained
final product is a mixture of ammonium sulfate and nitrate and can be used as valuable
fertilizer. This fact was proved by tests performed by many agricultural institutions. In this
process flue gas emitted from boiler is humidified up to 11% (V) in a dry - bottom spray
cooler, ammonia is then injected before irradiation vessel and the whole gas mixture is
irradiated by two electron-beams in the irradiation vessel with sufficient beams current.
The installation should be equipped with modern monitoring and control systems. Flue gas
parameters at critical points in the installation are continuously monitored, collected and
presented on synoptic. These results are used for controlling the flow rate of admitted to
flue gas: water, water vapour, compressed air and ammonia as well as to control beam
current in both accelerators. The control system includes feedbacks as well as feeds
forward. Both systems were tested at pilot plant in EPS KAWĘCZYN and are verified at
industrial - demonstration plant in EPS POMORZANY in Szczecin.

1. WSTĘP

Coraz ostrzejsze ustawowe ograniczenia emisji do atmosfery szkodli-
wych zanieczyszczeń gazowych takich jak SO? i NOX zmuszają zakłady ener-
getyczne do stosowania technologii zapewniających usuwanie tych zanie-
czyszczeń ze spalin z wysoką efektywnością. Najczęściej stosowaną metodą
usuwania SO: jest mokra metoda wapniakowa a usuwania NOX - redukcja
katalityczna [1]. Zastosowanie znalazła także amoniakalna metoda odsiarcza-
nia spalin [2]. Technologia wykorzystująca energię wiązki elektronów z ak-
celeratora jest jedną z nielicznych technologii, w której jednocześnie dokonuje
się odsiarczanie i odazotowanie spalin. W wyniku oddziaływania wysoko-
energetycznych elektronów ze składnikami spalin, głównie z molekułami NI,
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CO2, H2O i O2, wytwarzane są rodniki OH*, O* i HO2*. Te wysoce aktywne
indywidua, reagując z SO2i NOX, utleniają je. Powstałe SO3 i NO2 w połącze-
niu z parą wodną zawartą w spalinach, tworzą mieszaninę kwasu siarkowego i
azotowego. Wprowadzenie do spalin amoniaku, przed ich wlotem do komory
radiacyjnej, prowadzi do wytworzenia siarczanu i azotanu amonu w wyniku
reakcji neutralizacji ww. kwasów. Wytworzone sole amonowe są wydzielane
w elektrofiltrze w postaci suchego proszku. Jak wykazały liczne badania
agrotechniczne, są one pełnowartościowym nawozem sztucznym i mogą być
stosowane bezpośrednio jako nawóz jednoskładnikowy lub jako składnik wy-
sokoprzetworzonych granulowanych nawozów typu NPK.

Badania nad tą technologią zapoczątkowano w Japonii. Później dołą-
czyły USA, Niemcy i Polska. Polską instalację pilotową zbudowano w Elek-
trociepłowni Kawęczyn, gdzie przeprowadzane są badania oczyszczania spa-
lin odlotowych z elektrofiltra kotła WP-120. Pozytywne wyniki badań
przeprowadzonych w tej instalacji jak i w jej podobnych, zbudowanych we
wspomnianych krajach, stanowią podstawę do budowy przemysłowych insta-
lacji oczyszczania spalin odlotowych. Pierwszą taką instalację uruchomiono w
1999 roku w chińskiej elektrowni w Chengdu, a następną uruchomiono w
Polsce w 2000 roku w Elektrowni POMORZANY w Szczecinie. Obecnie
trwają testy optymalizacyjne polskiej instalacji przemysłowo-demonstracyjnej.

Instalacje oczyszczania spalin wymagają zastosowania nowocze-
snych systemów monitoringu i sterowania pozwalających na optymalne
prowadzenie procesu ze względu na zużycie energii i surowców oraz na
nadążną regulację parametrów pracy instalacji względem zmiennego ob-
ciążenia bloku energetycznego. W pracy przedstawiono systemy monito-
ringu i sterowania dla instalacji oczyszczania spalin przy użyciu wiązki
elektronów z akceleratora. Oba te systemy były przetestowane w trakcie
pracy instalacji pilotowej w EC KAWĘCZYN, a obecnie są weryfikowane
w instalacji przemysłowej w Elektrowni POMORZANY w Szczecinie.

2. SYSTEM MONITORINGU I STEROWANIA PRZEMYSŁOWĄ
INSTALACJĄ OCZYSZCZANIA SPALIN

Oba systemy są ściśle powiązane ze sobą. System monitoringu na
bieżąco zbiera i gromadzi informacje m.in. o wartościach parametrów
operacyjnych instalacji, zaś system sterowania wypracowuje z tych danych
odpowiednie nastawy dla organów wykonawczych. System sterowania
musi nadążać za wszelkimi zmianami obciążenia bloku energetycznego.
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Do tego celu wykorzystuje się zarówno sprzężenia nadążne jak i sprzęże-
nia zwrotne. Do poszczególnych sterowników są doprowadzone informa-
cje o wartościach parametrów spalin określanych na wlocie i wylocie in-
stalacji.

2.1. Schemat ogólny przemysłowej instalacji oczyszczania spalin

Proces oczyszczania spalin przy użyciu wiązki elektronów z akcele-
ratora jest wieloparametrycznym procesem fizyko-chemicznym. Wiele
parametrów ma wpływ na efektywność usunięć SOa i NOX. Parametry spa-
lin opuszczających elektrofiltr kotła energetycznego różnią się znacznie od
pożądanych parametrów zapewniających uzyskiwanie wysokiej sprawno-
ści usunięcia. Zadaniem systemu sterowania automatycznego jest kondy-
cjonowanie spalin dla uzyskania pożądanych usunięć SO2 i NOX. Spaliny
odpylone w elektrofiltrze (2 na rys.) są nawilżane i schładzane do tempe-
ratury 65-80°C strumieniem wody rozpylonej na mikronowe krople w ko-
morze nawilżania. Następnie przed wlotem do komory radiacyjnej (5 na
rys.) do strumienia nawilżonych spalin jest podawany amoniak, w ilości
zbliżonej do stechiometrycznej w stosunku do usuwanych zanieczyszczeń.
W komorze radiacyjnej spaliny są napromieniowywane wiązkami elektro-
nów emitowanych z poszczególnych głowic akceleracyjnych. Wytworzony
w procesie produkt końcowy jest wydzielany w elektrofiltrze (8 na rys.).
Dla zapewnienia sprawnej pracy całej instalacji konieczne jest przestrze-
ganie reżimów temperaturowych w poszczególnych węzłach technologicz-
nych, np. temperatura spalin na wlocie do elektrofiltra produktu (8) powinna
być wyższa od wartości progowej podanej przez producenta. Oczyszczone
spaliny poprzez komin (10) wydostają się do atmosfery.

2.2. System monitoringu

2.2.1. Zadania systemu
Dla kontroli i sterowania pracą instalacji niezbędne są pomiary pa-

rametrów procesowych w jej węzłowych punktach. W sposób ciągły mu-
szą być monitorowane parametry spalin i wiązek elektronów, które bezpo-
średnio wpływają na sprawność usunięcia SC>2 i NOX jak również na
funkcjonowanie całej instalacji. Pomiary takie muszą być wiarygodne i
dokładne bowiem ich wyniki są wykorzystane do:
- automatycznego sterowania pracą poszczególnych węzłów technolo-

gicznych instalacji,
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- wizualizacji przebiegu procesu (synoptyki),
- sygnalizacji i rejestracji stanów alarmowych,
- gromadzenia, przetwarzania i analizy danych pomiarowych,
- tworzenia i drukowania raportów (w tym obligatoryjnych dla WIOŚ),
- edycji danych i obrazów synoptycznych.

2.2.2. Struktura systemu monitoringu
Podstawowym zadaniem systemu jest ciągły pomiar parametrów pro-

cesowych. Okresowo bądź doraźnie przeprowadzane są pomiary sprawdza-
jące metodami manualnymi. Pomiary takich parametrów, jak: temperatura,
ciśnienie, przepływ objętościowy, zapylenie oraz wilgotność wykonywane
są przy użyciu czujników zainstalowanych bezpośrednio na kanałach spalin.
Na rysunku przedstawiono schematycznie lokalizację poszczególnych
punktów pomiarowych.

poro
irodrto

Rys. Schemat ogólny instalacji oczyszczania spalin przy użyciu wiązki elektronów z ak-
celeratorów: l - kocioł energetyczny, 2 - elektrofiltr (popiół), 3 - komora nawil żania, 4 -
zbiornik z amoniakiem, 5 - komora radiacyjna, 6 - osłona radiacyjna, 7 - głowice akcele-
racyjne, 8 - elektrofiltr produktu, 9 - wentylator, 10 - komin.

Na kanałach spalin są zainstalowane również króćce pomiarowe dla
sprawdzających pomiarów manualnych. Pomiary stężeń gazowych skład-
ników spalin są prowadzone metodami ekstrakcyjnymi z poborem i prze-
syłaniem do analizatorów próbek spalin z użyciem dróg grzanych i odpo-
wiednich filtrów. Dokładny pomiar wymaga wcześniejszego usunięcia z
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próbki spalin niepożądanych składników zniekształcających mierzony sy-
gnał, takich jak: pył, para wodna i amoniak (na wylocie instalacji).
Wszystkie ekstrakcyjne analizatory spalin są zlokalizowane w dwóch kli-
matyzowanych kontenerach. Aparatura zgromadzona w pierwszym konte-
nerze służy do pomiaru składu spalin na wlocie do instalacji oraz na wlocie
do komory radiacyjnej, zaś w drugim kontenerze - do określenia uciążli-
wości ekologicznej spalin opuszczających instalację. Sygnały wyjściowe z
mierników bądź czujników, zainstalowanych bezpośrednio na kanałach
spalin, przekazywane są do kontrolera programowalnego (np. DMS-500
firmy Durag). Są to sygnały prądowe 4-20 mA. Do kontrolera doprowa-
dzone są także sygnały prądowe z analizatorów spalin, zainstalowanych w
kontenerze. Kontroler przetwarza sygnały wejściowe, dokonuje odpowied-
nich obliczeń i sporządza raporty. Obliczone wartości parametrów są prze-
syłane w postaci cyfrowej magistralą światłowodową do Komputerowego
Systemu Kontroli i Sterowania (KSKS), zlokalizowanego w sterowni in-
stalacji. W KSKS gromadzone są dane o wszystkich istotnych parametrach
procesowych. Dane te są przetwarzane i prezentowane w postaci graficznej
lub tekstowej. Większe węzły technologiczne, takie jak akcelerator z dużą
mocą wiązki elektronów bądź elektrofiltr, dostarczane są wraz z autono-
micznym systemem kontroli i sterowania. Z takich sterowników automa-
tycznych do KSKS przesyłane są informacje o podstawowych parametrach
i sygnały statusowe. Zagwarantowano również dwustronną komunikację.
Operator, ze sterowni instalacji, może zmieniać tylko główne parametry w
węźle ze sterownikiem autonomicznym.

Pomiary doraźne są przewidziane w następujących przypadkach:
- sprawdzenia pomiarów ciągłych. W tym przypadku oba króćce pomia-

rowe są rozmieszczone blisko siebie, ale pomiary te nie są wzajemnie
zakłócane (konieczne jest przesunięcie kątowe osi króćców o ±90°);

- kalibracji mierników in situ (np. zapylenia spalin, wilgotności i stru-
mienia objętości spalin);

- pomiaru parametrów, których nie obejmują pomiary ciągłe, np. stęże-
nia NiO.

Zestawy do pomiarów doraźnych bazują na manualnych metodach fizy-
ko-chemicznych [3].

2.2.3. Preferencje dotyczące metod pomiarowych i aparatury
W instalacji odsiarczania i odazotowania spalin stężenia SOai NOX w

spalinach są podstawowymi parametrami procesowymi. Do ich pomiarów
należy użyć analizatorów spalin charakteryzujących się wysoką stabilno-
ścią, czułością i selektywnością oraz spełniających wymogi podane przez
Państwową Inspekcję Ochrony Środowiska [4]. Zgodnie z wytycznymi do
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analizy stężeń SO2 zalecany jest analizator działający na zasadzie fluore-
scencji impulsowej lub analizator NDUV. Do pomiaru slężeń NO/NOX

zaleca się analizator chemiluminescencyjny, zaś do pomiaru stężeń O2 -
analizator paramagnetyczny. Duża wilgotność spalin oraz obecność nie-
przereagowanego amoniaku na wylocie z instalacji oczyszczania spalin
znacznie komplikują metody pomiarowe. Dla uniknięcia dalszego przere-
agowania NHa z SOi, na linii pomiarowej stężenia SC>2 i NOX zastosowano
skruber amoniaku i utrzymywano temperaturę drogi grzanej na odcinku od
punktu poboru spalin do skrubera amoniaku na poziomie około 180°C.

Kotły energetyczne pracują średnio 11 miesięcy w roku. Instalacja
oczyszczania spalin powinna pracować w tym czasie z minimalną obsługą.
Aparatura pomiarowa wchodząca w skład systemu monitoringu spełnia
następujące wymagania:
— poszczególne układy pomiarowe są przystosowane do ciągłej pracy,

praktycznie bez dozoru;
- dyspozycyjność układów >90% - w skład systemu wchodzą dokładne i

wysoce selektywne analizatory spalin z wysoką stabilnością długocza-
sową;

- analogowy sygnał wyjściowy - prądowy 4-20 mA;
- czas odpowiedzi mniejszy od 100 s;
- łatwy sposób kalibracji, kalibracja nie częściej niż raz na tydzień;
- aparatura jest zamontowana w stojakach 19-ralowych, w klimatyzo-

wanym kontenerze, zabudowa modułowa, powinna istnieć możliwość
wymiany części w systemie bez konieczności zatrzymywania pracy
całej instalacji.

2.3. System sterowania instalacją

Proces oczyszczania spalin można podzielić na trzy następujące po
sobie etapy: kondycjonowanie spalin, napromieniowanie spalin w komorze
radiacyjnej i odbiór produktu końcowego w elektrofiltrze. W każdym eta-
pie realizowane są specyficzne zadania systemu sterowania. Dla uzyskania
optymalnego usunięcia SC>2 i NOX w instalacji wszystkie te zadania muszą
być wypełnione jednocześnie.

Kondycjonowanie spalin polega na zmodyfikowaniu temperatury i
wilgotności spalin wlotowych oraz na dozowaniu odpowiedniej ilości
amoniaku do spalin. Do sterowania tymi operacjami technologicznymi
wydzielono trzy sterowniki:
Xi - sterowanie dozowaniem amoniaku do spalin,
X4 - sterowanie temperaturą spalin na wylocie z komory nawilżania,

16



Xs - sterowanie wilgotnością spalin opuszczających komorę nawilżania.
Z badań przeprowadzonych na instalacjach pilotowych wynika, że opty-
malne usunięcia uzyskuje się przy następujących wartościach czterech
wyżej wymienionych parametrów spalin kierowanych do komory radia-
cyjnej:
- temperatura w przedziale 65-80°C,
- wilgotność bezwzględna wyższa od 10% (V),
- współczynnik stechiometrii amoniaku powyżej 0,85,
- dawka zaabsorbowana powyżej 10 kGy.
Temperatura spalin na wlocie do instalacji zawiera się w przedziale 110-170°C.
Schłodzenie spalin dokonuje się w komorze nawilżania, gdzie do przepły-
wających spalin wtryskuje się drobno rozpyloną wodę. Kropelki wody
wędrując współprądowo ze spalinami na skutek wymiany ciepła i masy
odparowują. W rezultacie następuje '•'̂ '•ndzenie spalin i zwiększenie ich
wilgotności. Rozmiary rozpylonv '• :copelek wody i wysokość komory
nawilżania należy powiązać ze v ją, tak aby rozpylone kropelki zdążyły
odparować na długości drogi opadania w komorze. Dno komory powinno być
suche. Do rozpylania wody stosuje się odpowiednie dysze wodno-powietrzne
instalowane na szczycie komory nawilżania. Ciśnienie sprężonego powie-
trza, stosowanego do rozpylania wody, musi być wyższe od ciśnienia wody
kierowanej do dysz. Zadaniem kontrolera X^ (rys.) jest utrzymanie wymaga-
nej różnicy ciśnień. Wydatek wody kierowanej do dysz jest kontrolowany
przez kontroler X4, dla którego sygnałem roboczym jest temperatura spalin
opuszczających komorę nawilżania (pomiar TRC - 3.1).

W czasie schładzania spalin w komorze nawilżania wilgotność spalin
zwiększa się. Na wylocie z komory mierzy się wilgotność spalin (pomiar
MRC - 3.2). Jeżeli ta wilgotność jest niższa od ustalonej wartości wówczas
zwiększa się ją przez dozowanie pary wodnej do spalin zawartych w dolnej
części komory nawilżania. Wydatek pary jest sterowany przez sterownik X5.
Sprawne działanie obu obwodów sterowania (temperaturą i wilgotnością spa-
lin) powinno stworzyć optymalne warunki dla napromieniowania spalin.

Do nawilżonych spalin, przed ich wlotem do komory radiacyjnej, na-
leży wprowadzić podstechiometryczną ilość amoniaku. Ilość dozowanego
NHs zależy od stężeń wlotowych i wylotowych SOo i NOX oraz strumienia
objętościowego spalin. Do sterowania ilością dozowanego amoniaku użyto
kontrolera X\. Na wylocie z instalacji mierzy się stężenie nieprzereagowa-
nego amoniaku (pomiar NH3R - 4.4). Emisja amoniaku do atmosfery jest
szkodliwa. Stąd stężenie nieprzereagowanego amoniaku włączono w pętle
sprzężenia zwrotnego. Jeśli stężenie to przekroczy ustaloną wartość, wów-
czas kontroler Xi dokonuje odpowiedniego zmniejszenia wydatku dozowa-
nego amoniaku,
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W komorze radiacyjnej następuje napromieniowanie spalin wiązką
elektronów z akceleratorów. Dla uzyskania wysokiej efektywności usunię-
cia NOX należy zastosować dwustopniowe napromieniowanie spalin. W
komorze radiacyjnej, zwykle w kształcie walca, należy zainstalować dwa
okna wejściowe z folii tytanowej o grubości 50 (im, nad którymi umiesz-
czone zostaną dwie głowice akceleracyjne. Do napromieniowania spalin
należy użyć wiązki elektronów o określonej energii i mocy. Energia elek-
tronów powinna wystarczyć na pokrycie strat ich energii na drodze do ko-
mory radiacyjnej i na przebycie w nawilżonych spalinach drogi bliskiej
średnicy komory radiacyjnej. Moc wiązki powinna zapewnić uzyskanie
odpowiedniej dawki zaabsorbowanej w spalinach. Do sterowania dawką
użyto kontrolera X2. Jego podstawowym zadaniem jest wyznaczanie i
utrzymywanie prądów wiązki Ii i l-i w obu akceleratorach. Dawka zaabsor-
bowana przez spaliny w istotny sposób wpływa na usunięcie NOX. Stąd do
jej sterowania wykorzystuje się pomiar usunięcia NOX. Wielkość dawki
zależy również od stężenia wlotowego NOX. Do wyliczania prądów Ii i \2
potrzebne są informacje o strumieniu objętości spalin przepływających
przez komorę radiacyjną (pomiar FR - 3.4).

Po napromieniowaniu w komorze radiacyjnej spaliny przepływają do
elektro filtra produktu, gdzie od spalin oddzielany jest produkt końcowy -
siarczan i azotan amonu. Elektrofiltr powinien być przystosowany do od-
bioru submikronowych i higroskopijnych cząstek produktu końcowego.
Wymagana jest wysoka efektywność odbioru produktu z uwagi na jego
dużą wartość użytkową. Zapylenie spalin opuszczających elektrofiltr nie
powinno przekraczać 20 mg/Nm3. Z reguły wytwórcy dużych elektrofil-
trów dostarczają je wraz z systemem sterowania.

3. PODSUMOWANIE

Systemy monitoringu i sterowania instalacją odsiarczania i odazoto-
wania spalin umożliwiają optymalne prowadzenie procesu ze względu na
zużycie energii i surowców zarówno w stanie ustalon.^o, jak i zmiennego
obciążenia bloku energetycznego. W sposób ciągły muszą być monitoro-
wane parametry spalin i wiązek elektronów, które bezpośrednio wpływają
na sprawność usunięcia SOi i NOX jak również na funkcjonowanie całej
instalacji. Pomiary takie powinny być reprezentatywne, wiarygodne, do-
kładne i wysokoselektywne. Przyrządy użyte do tych pomiarów muszą
spełniać wymagania normatywne (specyficzne dla danego typu pomiarów)
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i ogólne [4]. System sterowania wypracowuje z tych danych odpowiednie
nastawy dla organów wykonawczych. Dla uzyskania optymalnego usunię-
cia SC>2 i NOX należy do spalin dozować odpowiednią ilość: wody proce-
sowej, pary wodnej, sprężonego powietrza i amoniaku a następnie napro-
mieniowywać całość wiązką elektronów z określoną dawką. Do sterowania
tymi operacjami technologicznymi użyto odpowiednich sterowników pro-
gramowalnych. Optymalne usunięcia uzyskuje się przy jednoczesnym
współdziałaniu wszystkich obwodów monitoringu i sterowania.
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Abstract
PROGNOSIS OF THE APPLICATION SPICES,

NONDECONTAMINED AND DECONTAMINED BY IRRADIATION
ON THE SANITARY EFFECT FOODSTUFFS

Using the elements of prognostic microbiology it has been shown that under condi-
tions conductive to growth of microorganisms, the foodstuff which contains contaminated
spices is characterised by lowered quality. It may be the risk for human health.
The prognosis has been shown, that microbiological decontamination of spices by irradiation
may be the one of the elements of new system - Hazard Analysis Critical Control Point
(HACCP).

1. WSTĘP

Obecnie za najbardziej nowoczesną metodą sterowania jakością mi-
krobiologiczną środków spożywczych uważany jest System Analizy Zagro-
żeń oparty na Analizie i Kontroli Punktów Krytycznych - HACCP (Hazard
Analysis Critical Control Point). W kategoriach jakościowych i technolo-
gicznych podstawowymi elementami systemu HACCP są:
a) zagrożenie - ocena prawdopodobieństwa zaistnienia zagrożenia;
b) punkt kontroli krytycznej (CCP) - ingerencja technologiczna w celu:

- zapobiegania zagrożeniu,
- przeciwdziałania j ego intensyfikacji,
- redukcji zagrożenia bądź jego eliminacji.

Kontrola punktu krytycznego to takie oddziaływania technologiczne, które
umożliwiają sterowanie jakością, w tym także mikrobiologiczną, przetwa-
rzanych surowców i materiałów pomocniczych. Warunek ten może speł-
niać metoda radiacyjna. Zdefiniowane powyżej ryzyko i zagrożenie obej-
mują elementy prognozowania zdarzeń mikrobiologicznych.

2. MATERIAŁ I METODY

Ocenę skutków zastosowania przypraw o niewłaściwej jakości mi-
krobiologicznej przeprowadzono stosując Pathogen Modeling Program
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ver. 4 (PMP), który został opracowany dla celów mikrobiologii progno-
stycznej w Eastern Regional Research Center USD/ARS w Filadelfii
(USA) w 1994 roku [1].
Zastosowanie tego programu umożliwia uzyskanie informacji dotyczących
co najmniej trzech zagadnień:
a) Które z czterech wybranych patogenów: Escheńchia coli 0157:H7,

Salmonella sp., Staphylococcus aurę us, Listeria monocyto genes mogą
namnażać się w produkcie o określonych charakterystykach towaro-
znawczych i zadanych warunkach przechowywania?

b) Jakie będą zmiany krzywych wzrostu tych patogenów?
c) Jakim zmianom ulegną parametry krzywych tych drobnoustrojów po

radiacyjnej dekontaminacji?
Prognozę rozwoju wybranych gatunków bakterii patogennych wy-

konano dla wędliny surowej typu „metka".
W PMP wykorzystano model wzrostu bakterii Gompertza, krzywą

podwójnie logarytmiczną:
L(t) = A + C exp(-exp (-B (T-M)))

gdzie: L - liczba bakterii w l g produktu, przechowywanego w temperatu-
rze T °C przez t godzin; A - początkowa liczba bakterii w produkcie, B -
parametr charakteryzujący wzrost w fazie logarytmicznej, C - parametr
charakteryzujący poziom maksymalny populacji, M - parametr charaktery-
zujący okres lag-fazy.

Wybór drobnoustrojów krytycznych dla celów prognozowania
oparto na fakcie, że Salmonella i Staphylococcus aureus są powodem naj-
większej liczby zatruć pokarmowych w Polsce [2]. Bakterie z grupy coli są
wskaźnikiem higieny procesów produkcyjnych. Ostatnio coraz więcej
uwagi poświęca się Listerii monocytogenes, ze względu na różnorakość
schorzeń, które może powodować ten drobnoustrój oraz trudności diagno-
styczne [3].

Zgodnie z instrukcją PMP, podstawowe charakterystyki towaro-
znawcze wędliny typu „metka" oraz przyjęte wielkości skażeń mikrobio-
logicznych przedstawia tabela l.

Założenie poziomu zanieczyszczenia przypraw drobnoustrojami w
ilości 40 000 jtk/g (jednostki tworzące kolonie) wynikało z faktu, że nawet
w warunkach dobrej praktyki higienicznej [4] przyprawy mogą być zanie-
czyszczone mikrobiologicznie na takim właśnie poziomie. Przyjęcie takiej
liczby wynika również z koncepcji HACCP, zakładającej sytuacje skrajne.
Prognozę wzrostu opracowano dla dwóch temperatur przechowywania, tj.
10 i 20°C. Temperaturę 10°C wybrano jako tę, która jest zalecana przez
producentów do przechowywania tego wyrobu. Natomiast temperatura
20°C obrazuje sytuację skrajną.
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Tabela 1. Podstawowe charakterystyki towaroznawcze wędliny surowej typu „metka"
oraz przyjęte wielkości skażeń mikrobiologicznych.

Wyróżnik Wędlina surowa typu „metka"
Zawartość NaCl [%]
Aktywność wodna
PH
Zawartość azotynu [ug/g]
Temperatura przechowywania [°C]
Udział mieszanki przypraw w składzie
surowcowym [%]
Drobnoustroje krytyczne

Założony poziom skażenia drobnoustrojami

2,7
0,985
6,5
125
10i20°C

Escherichia coli 0157:H7, Salmonella sp.,
Staphylococcus aureus, Listeria monocytogenes
40000

Uwzględniając efekt rozcieńczenia, do wędliny zostanie wprowa-
dzone wraz z przyprawami skażenie dodatkowe danym gatunkiem bakterii
patogennej, nie mniejsze niż 400 jtk/g. Dla uzyskania informacji o możli-
wości wzrostu patogenów w wyrobie, konieczne było przyjęcie, że licz-
bowo wszystkie cztery gatunki patogenów występują jednocześnie.

Przyjęto, że zabieg mikrobiologicznej dekontaminacji przypraw
metodą radiacyjną powinien zmniejszać początkowe skażenie o czynnik
nie mniejszy niż 106, tj. o 6 cykli logarytmicznych. Liczba ta uważana jest
za wskaźnik letalności przy zabiegach pasteryzacyjnych wyrobów spo-
żywczych [5]. Stąd też, po uwzględnieniu efektu rozcieńczenia, wielkości
skażeń przypraw dekontaminowanych radiacyjnie będą wynosić dla wędli-
ny 0,0004 jtk/g. W praktyce oznacza to oszacowanie poziomu skażenia
mikrobiologicznego w kategoriach prawdopodobieństwa przeżycia, po-
nieważ interpretacja w kategoriach liczb bezwzględnych byłaby pozba-
wiona sensu biologicznego.

Prognozę wygenerowano dla czasu przechowywania 120 godzin,
czyli 5 dni.

3. OMÓWIENIE WYNIKÓW

Wyniki prognoz dotyczące możliwości wzrostu patogenów w wędli-
nie surowej typu „metka" w przypadku zastosowania przypraw niedekon-
taminowanych oraz dekontaminowanych przedstawiono na rys. 1-4.

Jak wynika z rys. l, w wędlinie surowej typu „metka", przechowy-
wanej w temperaturze 10°C, zaistnieje prawdopodobieństwo wzrostu Li-
sterii monocytogenes. Po ok. 30 godzinach wzrost tych bakterii przejdzie
w fazę logarytmiczną. Poziom skażenia Salmonella (rys. 2) oraz Escherichia
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Rys. l . Prognoza skutków higienizacji przypraw w wędlinie surowej wg PMP dla Listeria
monocytogenes.

coli (rys. 3) nie będzie ulegał w praktyce zmianie. Wzrost Staphylococcus
aureusjest mało prawdopodobny w tej temperaturze.
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-Jf-

higieniz.JOC

niehigeniz.,20 C

-*-

higieniz,. 2 O C

O 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100 110 120
Czas przechowywania [godz]

Rys. 2. Prognoza skutków higienizacji przypraw w wędlinie surowej wg PMP dla Salmo-
nella sp.

Wzrost temperatury przechowywania wędliny surowej do 20°C,
spowoduje zmianę kształtu krzywych wzrostu poszczególnych patogenów.
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Szczególnie intensywnie będzie namnażać się Listeria monocy to genem
f rys. l i oraz Salmonella (rys 2).

Eschenchia coii 0157:117 j

niehigieniz., l O C
-*-

higieniz., 10 C

niehigtemz.,20 C

higieniz.,20 C

O 10 20 30 40 50 60 70 80 90 [00 110 120
Czas przechowywania |godz|

Rys. 3. Prognoza skutków higienizacji przypraw w wędlinie surowej wg PMP dla Esche-
nchia coli.

Oprócz wzrostu Eschenchia coli (rys. 3) możliwy jest także wzrost
Staphylococcus aureus, nieobserwowalny w temperaturze 10°C (rys. 4).
Temperatura jest więc czynnikiem kształtującym nie tylko ilość, lecz także
skład gatunkowy mikroflory. W przypadku Salruonelli jej wzrost będzie
intensywny w 20°C, pomimo obecności azotynu w wędlinie surowej.

mehigieniz.,20 C

higieniz.,20 C

O 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100 110 120
Czas preechowywanja [godzj

Rys. 4. Prognoza skutków higienizacji przypraw w wędlinie surowej wg PMP dla Sta-
phylococcus aureus.
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Z technologicznego punktu widzenia, wprowadzenie do obrotu wę-
dliny surowej, w Które j M\\icrdzona zostanie obecność jednego z trzech
patogenów, czyli Salmonelli, Staphylococcus aureus, Escherichia coli na

, , ") "t ,

poziomie I0~-10~ jtk/g, spowodować powinno dyskwalifikacje tego wryrobu.
Prognoza przebiegu krzywych wzrostu patogenów w „metce" wska-

zuje, że przechowywanie w temperaturze 10°C zabezpiecza ten wyrób przed
namnażaniem się Staphylococcus aurem (brak wzrostu, rys. 4) i Escherichia
coli (krzywa wzrostu jest prawie równoległa do osi czasu, rys. 3). Jedynie w
przypadku Listerii monocytogenes (rys. 1) po ok. 15-20 godzinach nastąpić
może zakończenie okresu lag-fazy i następnie stopniowe namnażanie bak-
terii. Jest to zgodne z informacjami zamieszczonymi w pracy K. Troja-
nowskiej [6], z których wynika, że patogen ten m;i zdolność wzrostu nawet
w warunkach chłodniczych.

Celowy lub przypadkowy wzrost temperatury przechowywania „met-
ki" spowoduje co najmniej trzy zjawiska:
- zakończenie lub znaczne skrócenie okresu lag-fazy,
- intensywny wzrost poziomu skażenia,

zostaną stworzone dogodne warunki do wzrostu innych drobnoustrojów.
W przypadku Staphylococcus aureus nie jest możliwe nawet przybli-

żone określenie momentu zakończenia lag-fazy. Dla pozostałych drobno-
ustrojów okres ten wyniesie ok. 5 do 10 godzin. Można przewidzieć rów-
nież, że dynamika wzrostu patogenów będzie zróżnicowana, a szczególnie
intensywna dla Listerii monocytogenes.

Z sanitarnego punktu widzenia istotne jest, jakie zagrożenie dla
zdrowia stanowić mogą wyroby, w których występuje określony poziom
skażenia patogenami. Jest to możliwe w przypadku Salmonelli oraz
Escherichia coli. K. Trojanowska przytacza dane [6], z których wynika, że
liczba komórek Salmonelli konieczna do wywołania zatrucia u zdrowego
człowieka jest mniejsza niż l O5 komórek. W przypadku Escherichia coli
poziom konieczny do wywołania toksoinfekcji określany jest na 10 jtk/g.
Oznacza to, że spożycie 100 g potrawy na poziomie l O4 jtk/g może wy-
wołać zatrucie u zdrowego człowieka. Według danych prognostycznych
(rys. 3) taki poziom skażenia uzyskany zostanie w „metce" w temperaturze
20°C w okresie 24-25 godzin.

W świetle danych literaturowych nie jest możliwe oszacowanie gra-
nicznego poziomu skażenia dla Staphylococcus aureus i Listeria monocy-
togenes [6]. Pomimo to fakt wejścia tego patogenu w okres logarytmicznej
fazy wzrostu urealnia możliwość wystąpienia zagrożenia.

Szczególnie interesująca wydaje się prognoza wzrostu Listeria mo-
nocytogenes. W przypadku temperatury 20°C logarytmiczna faza wzrostu
rozpocznie się po czasie mniejszym niż 10 godzin (rys. 1). Według danych
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literaturowych [3] nie można określić poziomu skażenia tym patogenem,
koniecznego do wywołania zatrucia.

Z przeprowadzonej prognozy wynika jednoznacznie, że:
- niedekontaminowane przyprawy mogą pogorszyć jakość wyrobu koń-

cowego;
- stanowić mogą realne zagrożenie dla zdrowia konsumenta.

W prognozowaniu skutków sanitarnych zastosowania przypraw de-
kontaminowanych radiacyjnie przyjęto, że w wyniku dekontaminacji po-
czątkowa wielkość skażenia patogenami zostanie zmniejszona o czynnik
l O6, tj. o 6 cykli logarytmicznych.

Jak wynika z rys. 1-4, krzywe rozwoju patogenów w wędlinie typu
„metka" z przyprawami dekontaminowanymi radiacyjnie i przechowywa-
nej w temperaturze 10°C będą charakteryzować się następującymi wspól-
nymi cechami:
- wielkość poziomu skażenia wyrobu może być szacowana jedynie w

kategoriach prawdopodobieństwa przeżycia, a nie rzeczywistej obec-
ności bakterii;

- krzywe wzrostu patogenów nie przekroczą granicy 10°C przez cały
okres przechowywania. Oznacza to, że w praktyce zaistnieje możliwość
wystąpienia l komórki bakteryjnej dopiero w 10 lub więcej gramach
produktu.

Wzrost temperatury przechowywania z 10 do 20°C spowoduje, że
nastąpi wzrost skażenia. W praktyce, z rys. 1-4 można wyznaczyć, że
przybliżony czas przechowywania w tych warunkach konieczny do stwier-
dzenia obecności l jtk/g wynosić będzie jak podano w tabeli 2.

Tabela 2. Oszacowanie czasu przechowywania „metki" w temperaturze 20°C, konieczne-
go do stwierdzenia skażenia w ilości l jtk/g (godz.).

Patogen

Escherichia coli

Listeria monocytogenens

Salmonella sp.

Staphylococcus aureus

Wędlina typu „metka"

Przyprawy dekontaminowane

40-45

10-15

12-15

25-30

Przyprawy niedekontaminowane

0

0

0

-

Jak wynika z tabeli 2 zabieg radiacyjnej dekontaminacji przypraw
spowoduje znaczące przesunięcie w czasie poszczególnych faz rozwoju
analizowanych patogenów. Wydłużony zostanie jednocześnie czas prze-
chowywania wędliny w określonych przedziałach temperatur.
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Na podstawie wygenerowanej prognozy można stwierdzić, że korzy-
ści wynikające z zastosowania radiacyjnej mikrobiologicznej dekontami-
nacji mogą być oceniane w co najmniej dwóch aspektach:
a) Zabezpieczenia odpowiedniej jakości wyrobu.
b) Zmniejszenia zagrożenia toksoinfekcjami spowodowanymi środkami

spożywczymi.
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Abstract
DETECTION METHODS FOR IRRADIATED FOODS

DEVELOPED IN THE INCT
The task of the Laboratory for Detection of Irradiated Foods is to develop and implement
analytical methods which allow to confirm whether food was or was not irradiated. Owing
to the fact that not all of the methods are enough reliable when adapted to a given kind of
food the complementary methods are usual ly adapted. The following detection methods
have been developed:

the method based on the EPR spectrometry: (a) for detection of foods which contains
bones, (b) for detection of foods containing cellulose, (c) for detection of foods which
contain crystalline sugars, (d) for detection of mushrooms and partially processed food;
thermoluminescence method for detection of food from which silicate minerals are sepa-
rated:
DNA comet assay for detection of food from which single cells can be isolated;
germination test for detection of irradiation in seeds;
gas chromatography of hydrocarbon fraction separated from fats.

Pierwsze prace z zakresu wykrywania napromieniowania żywności re-
alizowano w Instytucie Chemii i Techniki Jądrowej (IChTJ) w ramach pro-
gramu badawczo-rozwojowego CPBR 10.13. „Metody radiacyjne w rol-
nictwie" (1986-1990). Były to badania prowadzone metodą spektroskopii
EPR i pomiaru termoluminescencji. Kontynuowano je z powodzeniem w
latach następnych. Publikowane wyniki tych prac wzbudziły zainteresowa-
nie za granicą [1]. W związku z tym Instytut zaproszono do udziału w mię-
dzynarodowych zespołach badawczych, których celem było uwiarygodnie-
nie rozwijanych metod wykrywania napromieniowania żywności. Tak więc,
latach 1990-94 Instytut uczestniczył w dużym programie zorganizowanym
pod auspicjami FAO i WHO „Analytical Detection Methods for Irradiated
Foods" [2], a w latach 1994-98 był zaangażowany w realizację kontraktu
Unii Europejskiej CEC Copernicus „Establishment of Eastern Network of
Laboratories for Identification of Irradiated Foodstuffs" [3]. Brał także
udział w kilku między laboratoryjnych testach dotyczących uwiarygodnienia
określonych metod wykrywania napromieniowania w żywności, organizo-
wanych przez Unię Europejską, Ministerstwo Rolnictwa i Rybołówstwa
Zjednoczonego Królestwa, program żywnościowy zespołu FAO/IAEA/WHO.
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Samodzielne Laboratorium Identyfikacji Napromieniowania Żywno-
ści rozpoczęło działalność w IChTJ w roku 1994. Jego zadaniem było i jest
do dziś rozwijanie oraz wdrażanie najbardziej wiarygodnych metod anali-
tycznych umożliwiających ustalenie, czy badana żywność była uprzednio
poddana technologicznemu procesowi higienizacji za pomocą promienio-
wania jonizującego. Wysoki poziom prowadzonych prac oraz wdrożenie w
Laboratorium systemu zapewnienia jakości zgodnie z wymaganiami nor-
my PN-EN 45001 i przewodnika ISO/EC 25:1990 umożliwiły uzyskanie
przez Laboratorium certyfikatu akredytacji, wydanego przez PCBC 25
października 1999 roku, na prowadzenie badań identyfikacji napromie-
niowania żywności metodami EPR i termoluminescencji [4].
Obecnie w Laboratorium są udoskonalane i rozwijane następujące metody:
• metoda spektrometrii EPR wykrywania trwałego centrum para-

magnetycznego w napromieniowanej żywności zawierającej kości
oraz w muszlach i skorupach jaj

W metodzie tej wykorzystywany jest fakt powstawania pod wpływem
promieniowania jonizującego w krystalicznym hydroksyapatycie trwałych,

Rys. l . Widma EPR (pierwsza pochodna) skorupy jaja kurzego: a - jajo nie napromienio-
wane, b -jajo napromieniowane dawką 0,25 kGy.

bardzo charakterystycznych sygnałów EPR. Hydroksyapatyt występuje w
tkance kostnej, a także w muszlach, skorupach jaj, łuskach ryb itp. [1-3, 5].
Ten sygnał, asymetryczny singlet (gx=2,003, gy=l,997, gz=2,002, Ahpp=0,85
mT), pochodzi od jonorodnika CCV1 o strukturze trójosiowej i nie został
nigdy znaleziony w żywności, która nie była wcześniej napromieniowana.
Przykłady sygnałów EPR zarejestrowane w Laboratorium w napromienio-
wanej skorupie jaja pokazano na rys 1.
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• metoda spektrometrii EPR wykrywania rodnika celulozowego w
napromieniowanej żywności ze stwardniałymi składnikami zawie-
rającymi celulozę

Charakterystyczny sygnał EPR jest wykrywany w żywności pocho-
dzenia roślinnego, zawierającej łodygi i nasiona lub np. w skorupach orze-
chów [2, 3]. Sygnał rodnika celulozowego jest trypletem (gc=2,004; a=3 mT).
Nie znaleziono takiego sygnału w żywności nie napromieniowanej. W nie
napromieniowanej żywności występuje natomiast pojedynczy sygnał z
g0=2,005, który jest silniejszy od centralnego piku widma rodnika celulo-
zowego i nie pozwala na identyfikację tego rodnika. Dlatego identyfikacja
napromieniowania polega w tym przypadku na wykryciu dwóch zewnętrz-
nych linie trypletu, między którymi odległość wynosi 6 mT, tj. 2a (rys. 2).

Rys. 2. Widma EPR (pierwsza pochodna) skorupy orzecha pistacjowego: a - orzech nie
napromieniowany, b - orzech napromieniowany dawką 3 kGy.

• metoda EPR wykrywania napromieniowania w żywności zawierają-
cej krystaliczne cukry

Krystaliczne cukry występują w suszonych i kandyzowanych owocach
[l, 2]. Złożony sygnał EPR rejestrowany w napromieniowanych krystalicz-
nych cukrach zawartych w żywności, powstaje z nałożenia kilku sygnałów
odpowiadających rodnikom cukrów występujących w roślinach (fruktoza, glu-
koza, sacharoza). Centrum tego sygnały leży zwykle ok. g0=2,004, a jego sze-
rokość wynosi ok. 9 mT. Kształt sygnału jest bardzo charakterystyczny, nie
może być zatem mowy o identyfikacji tą metodą żywności nie napromieniowa-
nej.
• metoda spektrometrii EPR wykrywania trwałych rodników w su-

szonych grzybach oraz takich produktach jak makaron i dodatki
smakowe

W grzybach obserwuje się sygnały EPR, które - w zależności od
gatunku grzyba - można przypisać rodnikom celulozowych, a część środ-
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kową sygnału także innym rodnikom, być może cukrowym. Nie wszystkie
gatunki grzybów wykazują obecność sygnałów EPR po napromieniowa-
niu. Dlatego badane mogą być np. borowik i pieczarka, a nie mogą być
identyfikowane tą metodą np. grzyby chińskie. W makaronie i przypra-
wach smakowych rejestruje się charakterystyczne i trwałe sygnały EPR,
które mogą stanowić podstawę wykrywania ich napromieniowania [2, 5].
• metoda pomiaru termoluminescencji w żywności, z której można

wydzielić minerały krzemianowe

Rys. 3. Termoluminescencja minerałów krzemianowych (świecenie 1) wydzielonych z
próbek pieprzu: a - próbka nie napromieniowana (skala x 100), b - próbka napromienio-
wana (skala x 10000).

Stosowana jest głównie do żywności pochodzenia roślinnego, bowiem z
racji swego pochodzenia prawie wszystkie produkty roślinne są zanieczysz-
czone minerałami. Metoda jest stosowana do identyfikacji napromieniowania
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w przyprawach, ziołach, owocach, warzywach, grzybach itp. [6, 7]. Ponadto
może być użyta do wykrywania napromieniowania krewetek i innych skoru-
piaków z minerałami zalegającymi w ich pnewodach pokarmowych. Trzeba
najpierw oddzielić minerały od rozdrobnionej masy produktu (ziemniaki i
truskawki wystarczy spłukać) stosując przesiewanie na mokro oraz separację
gęstościową za pomocą poliwolframianu sodu (gęstość ok. 2 g/ml), po której
minerały opadają na dno, a części organiczne wypływają. Wielokrotne płuka-
nie wodą i acetonem pozwala uzyskać czystą frakcję mineralną. Pomiar pro-
wadzi się za pomocą czytnika termoluminescencji dwukrotnie: raz po separa-
cji oraz drugi raz po dopromieniowaniu próbki dawką normalizacyjną. Analiza
krzywych świecenia próbek minerałów zdjętych przed (świecenie 1) i po do-
promieniowaniu (świecenie 2) pozwala jednoznacznie wnioskować, czy żyw-
ność była, czy nie była napromieniowana (rys. 3).
• mikroskopowa metoda badania destrukcji DNA wywołanej przez

promieniowanie w pojedynczych komórkach wydzielonych z żyw-
ności - metoda kometowa

Metoda ma charakter uniwersalny, czyli mogłaby służyć do badania
praktycznie wszystkich rodzajów żywności zawierającej DNA. Niestety
tak nie jest, ponieważ pojedyncze, nieuszkodzone komórki mogą być sepa-
rowane tylko z niektórych produktów pochodzenia zwierzęcego i roślinne-
go. Pozytywne wyniki uzyskuje się dziś w badaniu mięsa [8], ryb, niektó-
rych warzyw i owoców. Jest to tzw. metoda screeningowa [7], pozwalająca
jednoznacznie ustalić, że próbka nie była napr .mieniowana. Natomiast
wynik pozytywny wymaga uwiarygodnienia za pomocą innej metody.
Chodzi o to, że widziane pod mikroskopem tzw. „komety", stanowiące
obraz komórek ze spiralami DNA, które w wyniku napromieniowania wy-
dostały się poza komórkę, mogą być również widziane w żywności nie
napromieniowanej, lecz nieodpowiednio przechowywanej (rys. 4).

OkGy l,5kGy 3,0 kGy

Rys. 4. Metoda kometowa - obrazy mikroskopowe komórek mięśni pstrąga. Próbki na-
promieniowane dawką 1,5 i 3,0 kGy promieniowania y.
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• statystyczna metoda oceny spadku efektywności kiełkowania na-
promieniowanych zbóż i owoców

Jest to najtańsza i najprosts. a metoda wykrywania napromieniowania.
Należy tylko w odpowiedni sposób przygotować ziarna oraz nasiona aby
szybciej kiełkowały, a następnie inkubować je w odpowiednich warunkach.
Liczba kiełkujących w stosunku do nie kiełkujących nasion i długość kieł-
ków stanowią kryterium oceny, czy żywność była, czy nie była napromie-
niowana [7, 9]. Podstawowym mankamentem metody jest jej długotrwałość;
wynik analizy jest dostępny dopiero po kilku dniach (3-5 dni w przypadku
zbóż i 10 dni lub więcej w przypadku testowania nasion owoców), (rys. 5).

Pszenica jara „ROMA"

Żyto ozime „WARKO"

Owies jary „KOMES"

OkGy 0,lk<;y 0,3 kGy 0,5 kGy O,* kGy I.OkGy 1,SkGy J.OkGj

Rys. 5. Wpływ promieniowania y na wzrost kiełków i korzeni wybranych zbóż po trzech
dniach inkubacji w temperaturze 25 ±1°C.

• chromatograficzna metoda badania składu frakcji węglowodorowej
wydzielonej z napromieniowanej żywności

Metodę stosuje się do badania żywności pochodzenia zwierzęcego i
roślinnego, zawierającej powyżej 4% tłuszczu [10]. Po oddzieleniu tłusz-
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czu z zhomogenizowanego produktu metodą centryfugowania separuje się
ekstrakcyjnie tłuszcze rozpuszczone w n-heksanie, dodaje roztworu n-eikosanu
(wzorzec wewnętrzny) i na kolumnie florosilowej izoluje frakcję węglo-
wodorową. Jest ona następnie badana metodą chromatografii gazowej.
Chromatogram próbki napromieniowanej różni się wyraźnie od chromato-
gramu próbki nie napromieniowanej liczbą pików i stosunkiem ich inten-
sywności (piki odpowiadają określonym węglowodorom), (rys. 6).

a

Rys. 6. Chromatogramy gazowe frakcji węglowodorowej wydzielonej z tłuszczu mięsa kurzego: a
- chromatogram próbki nie napromieniowanej, b - chrormatogram próbki napromieniowanej daw-
ką 5 kGy. Na chromatogramach zaznaczono czas (30, 40, 50) w minutach oraz identyfikację wę-
glowodorów. Pik 20:0 wskazuje położenie wzorca wewnętrznego C2o - eikosan.

34



Część zestawionych wyżej metod analitycznych została opracowana
w Laboratorium, zanim jeszcze niektóre z nich uzyskały status norm euro-
pejskich. Dotyczy to przede wszystkim metod opartych na spektrometrii
EPR. Te metody, które mają obecnie status norm europejskich (wszystkie
wyżej wymienione, z wyjątkiem metody opartej na analizie procesu kieł-
kowania) są starannie sprawdzane i testowane w Laboratorium. Dopiero po
uzyskaniu pozytywnych wyników sprawdzianu metoda zostaje wdrożona
do stosowania w praktyce. Obecnie prowadzone są badania, których celem
jest opracowanie metod wykrywania obecności napromieniowanych do-
datków w nie napromieniowanej, przetworzonej żywności. Chodzi o do-
datki przyprawowe, których zawartość w przetworzonej żywności jest
niewielka. Uzyskano już pierwsze pozytywne wyniki z zastosowaniem
termoluminescencj i.
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Abstract
OPTIMIZATION OF TECHNICAL AND ECONOMICAL PARAMETERS

OF THERMOSHRINKABLE PRODUCTS
MADE OF POLYETHYLENE MODIFIED BY RADIATION

The investigation was performed to optimi/.e modified by radiation low density poly-
ethylene applied for heat shrinkable tapes production. It was assumed that specif ically
selected additives should change molecular structure of the polyethylene and such poly-
ethylene blend should be more sensitive on radiation treatment. Copolymer of ethylene with
v iny l acetate (EVA) and ionomeric resin (Surlyn 1857) were applied as modifier. The above
mentioned additives were used together or separately. The obtained samples of polyethylene
blends were irradiated in electron accelerator LAE 13/9 type with electron energy 10 MeV.
The applied doses were in the range 60-120 kGy. Several analytical method were applied to
characterize obtained samples: gel fraction, microcalorymetry method (DSC), rheorogical
and mechanical measurements, low temperature impact strength. The results of investigation
confirmed the preliminary assumption and necessary mechanical and applied properties
were obtained with lover dose level in radiation treatment process.

1. WPROWADZENIE

Wykorzystanie efektu „pamięci kształtu" usieciowanego polietylenu
znalazło zastosowanie w wielu dziedzinach techniki. Termokurczliwe ta-
śmy i rury polietylenowe produkowane są na dużą skalę już od wielu lat.
Pomimo tego nadal prowadzi się w wielu ośrodkach na świecie badania
nad optymalnymi technologiami otrzymywania nowych, termokurczliwych
materiałów o ulepszonych parametrach użytkowych. Ważnym zadaniem
jest tu również obniżenie kosztów wytwarzania tych materiałów, a szcze-
gólnie kosztów obróbki radiacyjnej. Głównym kierunkiem badań w zakre-
sie nowych materiałów jest wytwarzanie kompozycji polimerowych ze
znanych, masowych polimerów poprzez celową zmianę ich właściwości
fizyko-chemicznych i mechanicznych. Tym sposobem osiąga się rozsze-
rzenie dziedzin stosowania polimerów, dzięki polepszeniu takich właści-
wości, jak: odporność cieplna, udarność w niskich temperaturach, wytrzy-
małość na duże naprężenia czy elastyczność. Otrzymywanie materiałów
polimerowych będących kompozycjami jest tańsze niż otrzymanie całko-
wicie nowego polimeru [1].

37



W celu pogłębienia stopnia modyfikacji polimerów często inicjuje się
specyficzne zmiany struktury poprzez sieciowanie, szczepienie czy degrada-
cję. Jednym ze sposobów wywołujących te procesy jest zastosowanie pro-
mieniowania jonizującego. Powstałe wskutek jego oddziaływania rodniki
wpływają na strukturę nadcząsteczkową polimeru [2]. Praktyczne zaintere-
sowanie problemem oddziaływania promieniowania jonizującego na poli-
mery i ich mieszaniny wynika właśnie z faktu, że nawet niewielkie zmiany
chemiczne zachodzące pod jego wpływem powodują istotne zmiany wła-
ściwości użytkowych zmodyfikowanych produktów. Polimery charaktery-
zują się różną wrażliwością na promieniowanie zależnie od ich budowy
chemicznej i struktury fizycznej. Ma to decydujący wpływ na charakter i
intensywność zachodzących zmian, co dotyczy również mieszanin polime-
rowych [3-5]. Z praktycznego punktu widzenia szczególnie sieciowanie jest
ważną reakcją, powoduje bowiem pożądane zmiany wielu właściwości
użytkowych polimeru. Sieciowany polietylen jest od dawna produktem ko-
mercyjnym, jednak dla osiągnięcia odpowiedniego stopnia usieciowania
potrzebne są dawki promieniowania na poziomie 150-160 kGy. W tych wa-
runkach procesowi sieciowania polietylenu towarzyszą już zauważalne re-
akcje degradacji pogarszające szereg parametrów mechanicznych produktu.
Dostępna literatura podaje, że procesy sieciowania w napromieniowanym
polietylenie przede wszystkim przebiegają w fazie amorficznej polimeru,
gdzie mobilność i dostępność makrorodników jest znacznie większa niż w
fazie krystalicznej; rodniki z fazy krystalicznej lokują się na jej granicy i w
tych miejscach może występować sieciowanie [6]. Stąd wniosek, że odpo-
wiednio dobrane mieszaniny polimerów przeznaczone do sieciowania radia-
cyjnego, charakteryzujące się większą różnorodnością struktury nadczą-
steczkowej mogą efektywniej sieciować niż czyste polimery [7], a wówczas
do uzyskania pożądanego poziomu usieciowania mogłyby wystarczyć
mniejsze niż tradycyjnie stosowane dawki promieniowania.

2. CZĘŚĆ DOŚWIADCZALNA

Stosowane materiały
• polietylen małej gęstości (LDPE) - Malen E FNGX, 23-D022, wskaź-

nik szybkości płynięcia 1,6-2,5 g/10 min, naprężenie zrywające 14
MPa, producent „Orlen";

• polietylen o małej gęstości (LDPE) - Bralen RB 03-23, wskaźnik
szybkości płynięcia 0,35 g/1 Omiń, naprężenie zrywające 15 MPa, pro-
ducent „Slovnaft" Słowacja;
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• kopolimer etylenu z octanem winylu (Elvax 40W), zawartość octanu
winylu ok. 40% wag., naprężenie zrywające 5,5 MPa, współczynnik
szybkości płynięcia 52 g/10 min, producent „Du Pont" Holandia;

• jonomer kopolimeru etylenu z kwasem metakrylowym (Surlyn) - współ-
czynnik szybkości płynięcia 4,0 g/10 min, naprężenie zrywające 31,0
MPa, producent „Du Pont" Holandia;

• środki pomocnicze - stabilizatory, antyutleniacze.
Sposób przeprowadzenia modyfikacji

Mieszaniny polietylenu z polimerami modyfikującymi stosowanymi
w ilościach 5, 7,5, 10, 15 i 20% wag. otrzymywano metodą mieszania w
stanie stopionym w mieszalniku typu Brabender wyposażonym w komorę
mieszającą z mieszadłami sigma oraz z przystawką wytłaczającą. Wstępne
mieszanie kompozycji wykonywano w komorze mieszającej w zakresie
temperatur 140-150°C. Produkt następnie wyładowywano, rozdrabniano i
za pomocą wytłaczarki granulowano. Otrzymany w ten sposób granulat
przetwarzano na folie, które poddawano wstępnym badaniom, a następnie
napromieniowywano w akceleratorze typ LAE 13/9 wiązką szybkich elek-
tronów w atmosferze powietrza. Stosowano następujące dawki promienio-
wania: 70, 90, 100 i 120 kGy.
Stosowane metody analityczne
• Oznaczanie frakcji żelowych

Badania wykonywano metodą 8-godzinnej ekstrakcji napromienio-
nych próbek folii we wrzącym ksylenie. Pozostałość suszono w suszarce
próżniowej do stałej wagi. Z różnicy wagi przed i po ekstrakcji wyliczano
zawartość usieciowanych form powstałych w kompozycji pod wpływem
danej dawki promieniowania.
• Badania termiczne

Badania wykonywano przy użyciu skaningowego kalorymetru różni-
cowego (DSC), aparat Perkin-Elmer 7. Badane próbki ogrzewano w zakre-
sie temperatur od 30 do 200°C ze stałą szybkością 107min.
• Badanie właściwości Teologicznych

Lepkość pozorną, moduł zachowawczy, moduł stratności oraz opóź-
nienie fazowe tanA badanych polimerów i ich kompozycji oznaczano w
temperaturze 150 i 160°C w zakresie częstości drgań 10"'-103 rad/s za po-
mocą aparatu Dynamie Spectrometer RDS-II.
• Badanie właściwości mechanicznych

Wytrzymałość na rozciąganie, wydłużenie przy zerwaniu próbek
oznaczano za pomocą maszyny wytrzymałościowej typ Instron 5565. Po-
miary wykonywano zgodnie z normą PN-81/C89034, w temperaturze 23°C
przy szybkości rozciągania 100 mm/min.
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3. WYNIKI I ICH OMÓWIENIE

Badanie podatności na radiacyjne sieciowanie różnych typów poliety-
lenu (LDPE)

W celu wytypowania polietylenu małej gęstości o największej po-
datności na sieciowanie pod wpływem wiązki szybkich elektronów oraz
określenia zakresu dawek niezbędnego do uzyskania wymaganego pozio-
mu usieciowania porównano dwa gatunki polietylenu; jeden produkcji
krajowej, drugi zagraniczny. Już przed modyfikacją radiacyjną produkt
zagraniczny charakteryzował się większym naprężeniem zrywającym oraz
mniejszą gęstością. Parametry te miały więc niewątpliwy wpływ na zdol-
ność do sieciowania i na właściwości produktów końcowych (tabela 1).

Tabela 1. Właściwości mechaniczne próbek polietylenów w zależności od dawki promie-
niowania.

Nazwa
polietylenu

LDPE
Malen
E - FGNX,
23-D022

Bralen
RB03-23

Właściwości mechaniczne

Wytrzymałość na rozciąganie [MPa]
Wydłużenie względne [%]
Frakcja żelowa [%]
Wytrzymałość na rozciąganie [MPa]
Wydłużenie względne [%]
Frakcja żelowa [%]

Dawka [kGy]

0

14,2
524

-
17,0
519

-

70

15,6
540
21,7
17,2
520
51,3

90

16,9
544
36,4
17,8
500
58,6

100

14,9
455
42,1
17,9
500
62,1

120

16,9
489
52,4
17,0
490
66,8

Obserwowany wpływ dawki promieniowania na zawartość frakcji że-
lowych, czyli wydajność sieciowania, pozwala stwierdzić prostą zależność
tych parametrów dla obu badanych polietylenów. Efektywność sieciowania
jest przy tym większa dla Bralenu. Również wytrzymałość przy rozciąganiu
próbek usieciowanych przy jednakowych dawkach wiązki elektronów jest
większa dla produktu zagranicznego. Pomimo tego że polietylen pochodzenia
zagranicznego lepiej sieciuje oraz charakteryzuje się lepszymi parametrami
mechanicznymi w porównaniu z produktem polskim, to szczególne wysiłki
skierowano na optymalne zmodyfikowanie produktu polskiego. Wynika to z
faktu, że jest on tańszy, a ponadto Bralen jest trudno dostępny na rynku dla
małych odbiorców. Producenci małotonażowych wyrobów termokurczliwych
w obecnych warunkach ekonomicznych nie są zainteresowani wcześniejszym
gromadzeniem nadmiernych zapasów surowców.
Kompozycje Malenu z Elvaxem 40

Wykonane badania DSC w celu oceny stopnia zmian w układzie
krystalicznym mieszanin nie napromieniowanych oraz badania ich wła-
ściwości lepko-sprężystych (lepkości i dynamicznego modułu- rys. 1) dały
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Tabela 2. Skład mieszanin Malenu x, Elvaxem 40 i ich właściwości.

Nr
próbki

0
1
2
3
4

Skład [%1

Malen

100
95

90,0
85,0
80,0

Elvax
40

-
5

10,0
15,0
20,0

Własności

WSP
[g/10 m i n ]

2,7
2,15
2,6
2,8

3,65

wytrzymałość
przy zerwaniu

[MPa]
14,2
13,9
13,8
14,0
14,0

wydłużenie
względne

[%1
564
628
7 1 1
745
790

temperatura
topnienia

[°C]
111,2
112.9
112,0
1 1 1 , 8
110,9

AH.
[J/g]
1 1 4 , 1
98,2
92,0
88,8
79,5

ogólny pogląd o wpływie składu produktu na jego strukturę. Charakter
krzywej - zależność lepkości dynamicznej Eta* i jej składowych od czę-
stotliwości drgań zarejestrowanej dla przykładowej próbki nr 3 podobny
jest w przebiegu do niemodyfikowanego PE, co może świadczyć o mie-
szalności składników kompozycji. Kompozycje, w porównaniu z czystym
polietylenem, nie różnią się także zasadniczo wielkością wytrzymałości
przy zerwaniu, a ich większe wydłużenie prawdopodobnie związane jest z
plastyfikującym wpływem kopolimeru Elvax. Wyniki badań DSC, a szcze-
gólnie ciepło przemiany topnienia AH, wskazują na niewielkie zmiany kry-
stalicznoś-ci kompozycji w porównaniu do czystego polietylenu (tabela 2).

ROŚ 2

itr1 10°

freq

Rys. 1. Właściwości reologiczne wybranych kompozycji .

41



Sieciowanie radiacyjne mieszaniny Malen-Elvax 40
Wpływ promieniowania w całym zakresie stosowanych dawek na wy-

dajność sieciowania i właściwości mechaniczne napromieniowanych pro-
duktów przedstawiono w tabelach 3 i 4. Stwierdzono, że zawartość frakcji
żelowych rośnie razem z dawką promieniowania we wszystkich badanych

Tabela 3. Zawartość frakcji żelowych w funkcji dawki.

Nr

0
1
2
3
4

Skład kom
Malen

100
95

92,5
90
80

Dozycji [%]
Elvax 40

-
5,0
7,4
10,0
20,0

Dawka [kGy] / frakcje żelowe [%]
70

21,7
24,4
26,2
27,6
33,2

90
36,4
40,4
42,5
42,8
46,8

100
42,1
45,9
46,5
47,2
50,3

120
52,0
54,2
55,3
56,4
57,3

próbkach, największe wartości osiąga dla zakresu dawek 100-120 kGy. Wy-
raźnie obserwowany jest również wpływ składu kompozycji na wydajność
sieciowania, która zwiększa się wraz ze wzrostem zawartości drugiego po-
limeru w mieszaninie (rys. 2). Największą wartość osiąga dla mieszaniny

60

2 0

- P r ó b k a O

-Próbka l

Próbka 2

Próbka 3

- P r ó b k a 4

5 0 75 100

Dawka promieniowania, kGy

125

Rys. 2. Zależność zawartości frakcji żelowej od dawki promieniowania.

zawierającej 20% kopolimeru octanu winylu z etylenem. Aby osiągnąć ten
sam poziom zawartości frakcji żelowych, czysty polietylen musi być siecio-
wany dawką o 30-40 kGy większą.
Przeprowadzone badania właściwości mechanicznych (tabela 4) napromie-
niowanych mieszanin, szczególnie wytrzymałości na zerwanie w teście
rozciągającym wskazuje na pewną korelację z zawartością frakcji żelo-
wych.
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Tabela 4. Właściwości mechaniczne usieciowanych mieszanin Malen-Elvax 40.

Nr

0

1

2

3

4

Skład [%]

Malen

100

95

92,5

90

80

Elvax
40

5

7,5

10

20

Własności mechaniczne

Wytrzymałość na zerwanie [MPa]
Wydłużenie względne [%]

Wytrzymałość na zerwanie [MPa]
Wydłużenie względne [%]

Wytrzymałość na zerwanie [MPal
Wydłużenie względne [%]

Wytrzymałość na zerwanie [MPa]
Wydłużenie względne [%]

Wytrzymałość na zerwanie [MPa]
Wydłużenie względne [%]

Dawka [kGy]

0

14,2
564
13,8
628
13,6
713
13,8
711
14,0
790

70

15,6
540
17,8
632
16,9
700
17,2
725
19,1
776

90

16,9
544
18

640
17,5
692
17,3
740
19,9
744

100

14,9
455
19

635
19,2
670
18,2
745
21,2
760

120

16,9
489
19,2
594
18,2
605
17,8
672
21,4
695

Najwyższe wartości naprężenia zrywającego obserwujemy bowiem
dla 20% zawartości kopolimeru w kompozycji i to już przy dawce promie-
niowania 100 kGy. Ogólnie można stwierdzić, że wartości naprężenia
zrywającego począwszy od najniższej dawki mają wartości zdecydowanie
wyższe niż dla wyjściowego polietylenu. Wielkość podawanych dawek
wpływa również na wydłużenie przy zerwaniu produktów i dla wszystkich
kompozycji wyraźnie obniża się przy dawce 120 kGy, co może świadczyć
o rozpoczęciu się towarzyszących sieciowaniu procesów degradacji. Naj-
mniejsze obniżenie wartości wydłużenia obserwowane jest dla produktu
zawierającego 20% kopolimeru.

Tabela 5. Wyniki badań termicznych.

Skład [%"[
Malen

95
95
95
80
80
80

Elvax 40
5
5
5

20
20
20

Dawka
[kGy]

0
100
120
0

100
120

Temperatura topnienia onset
[°C]
112,9
112,0
111,6
111,0
111,2
110,9

Ciepło przemiany AH
[J/g]
98,2
89,0
82,4
81,6
78,1
67,3

Analiza DSC (tabela 5) generalnie zarejestrowała zmiany położenia
pików topnienia i ich poszerzenia na termogramie oraz zmiany wartości
ciepła przemiany. Wartość AH ulega zmniejszeniu wraz ze wzrostem daw-
ki promieniowania, ale również zależy od składu mieszaniny. Można są-
dzić, że takie efekty są wynikiem zmian w strukturze krystalicznej, czyli
obniżenia stopnia krystaliczności badanych mieszanin zachodzących pod
wpływem promieniowania.
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Badania reologiczne dla niektórych usieciowanych materiałów,
szczególnie oznaczanie modułu stratności i modułu zachowawczego
świadczących o właściwościach lepko-sprężystych badanych próbek dały
nam pogląd o wpływie wysokości dawki promieniowania na kształtowanie
się struktury materiału. I tak dla kompozycji o takim samym składzie (10%
dodatku polimeru modyfikowanego) możemy obserwować zmianę warto-
ści modułów G' i G" oraz zmianę ich przebiegu w funkcji drgań, a także
zmianę ich położenia względem siebie.

Maksymalne wartości notujemy dla dawki -72 kGy, przy najniższym
stosunku GYG", co świadczy o jednorodności materiału. Przy dawce 120
kGy nachylenie krzywych G'-03 i G"-G3 zmienia swój przebieg, rośnie jed-
nocześnie stosunek GYG", a więc materiał może być bardziej niejednorod-
ny. Obserwowane obniżenie lepkości może sugerować początek procesów
destrukcyjnych. Z tego punktu widzenia korzystne byłoby sporządzenie
mieszanin o takim składzie, który umożliwia jednocześnie obniżenie dawki
sieciującej do 100-120 kGy przy odpowiedniej zawartości frakcji żelowych
oraz zapewnia pożądany poziom parametrów mechanicznych materiału.
Kompozycja zawierająca 20% wag. kopolimeru może spełnić takie warun-
ki na co wskazuj ą uzyskane rezultaty badań.
Sieciowane radiacyjnie kompozycje Malenu z Surlynem

Modyfikacja Malenu przy użyciu żywicy jonomerycznej - Surlyn
zasadniczo nie wpłynęła ani na zwiększenie podatności układu na siecio-
wanie, ani na podwyższenie wytrzymałości materiału i jego elastyczności
(tabela 6), chociaż jak wskazują badania DSC dla mieszaniny nr 3 (tabela
6) struktura krystaliczna produktu po naświetlaniu dawką 120 kGy uległa
zauważalnemu zaburzeniu.

Tabela 6. Właściwości sieciowanych kompozycji Malenu z Surlynem.

Nr

1

2

3

Skład [%]
Malen

95

90

85

Surlyn

5

10

15

Właściwości

Wytrzymałość na rozciąganie [MPa]
Wydłużenie względne [%]

Frakcja żelowa [%]
Wytrzymałość na rozciąganie [MPa]

Wydłużenie względne [%]
Frakcja żelowa [%]

Wytrzymałość na rozciąganie [MPa]
Wydłużenie względne [%]

Frakcja żelowa [%]
Ciepło przemiany, AH [J/g ]

Dawka [kGy]
0

14,6
518

-
13,6
459

-
13,0
496

-
91,02

70
17,0

-
36,2
15,8
462
33,0
14,8
447
32,8

-

90
18,1
495
42,8
16,8
466
41,6
15,4
437
40,2

-

120
18,0
488
46,1
17,2
460
48,7
15,9
418
47,9

77,71
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4. PODSUMOWANIE

Podsumowując wyniki badań nad efektami napromieniowania mie-
szanin Malenu z dodatkami polimerowymi (Elvax 40 i Surlyn 1857) moż-
na stwierdzić, że:
- zawartość frakcji żelowych dla wszystkich kompozycji zależy od daw-

ki promieniowania i jest najwyższa dla 120 kGy, ale tylko nieco wyż-
sza niż dla 100 kGy;
zawartość frakcji żelowych zależy wyraźnie od składu kompozycji.
Sieciowanie efektywniej przebiega przy dodatku kopolimeru EVA
(Elvax 40) i osiąga maksimum przy jego 20% zawartości;
najkorzystniejsze właściwości mechaniczne uzyskano również dla mie-
szaniny z 20% dodatkiem kopolimeru, sieciowanej dawką 100-120
kGy. Przy dawce 120 kGy obniża się elastyczność materiału;
stosując niższe o 30-40 kGy, niż tradycyjnie używane, dawki promie-
niowania jonizującego otrzymano produkty o zadawalającym stopniu
usieciowania i odpowiednich parametrach mechanicznych.
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RADIACYJNA STYMULACJA REAKTYWNOŚCI
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Abstract
ELECTRON BEAM PROCESSING TECHNOLOGY

FOR MODIFICATION OF DIFFERENT TYPES OF CELLULOSE PULPS
FOR PRODUCTION OF DERIVATIVES

Institute of Nuclear Chemistry and Technology, Pulp and Paper Research Institute
and Institute of Chemical Fibres carry out a joint research project in order to develop the
radiation methods modification of cellulose pulps for production of cellulose derivatives such
as cellulose carbamate (CC), carboxymethyl cellulose (CMC) and methylcellulose (MC).

Three different types of textile pulps: Al icel l (A), Borregaard (B), Ketchikan (K)
and Kraft softwood (PSS) and hardwood (PSB) pulps have been irradiated with 10 MeV
electron beam from LAE 13/9 linear accelerator with doses of 5, 10, 15, 20, 25 and 50
kGy.

After electron beam treatment the samples of cellulose pulps have been examined
by using of structural and physico-chemical methods. Electron paramagnetic resonance
spectroscopy (ESR), gel permeation chromatography (GPC) and infrared spectroscopy
(IRS) were applied for determination of structural changes in irradiated cellulose pulps.
By means of analytical methods, such parameters as: viscosity, average degree of polymeri-
zation (DP) and a-cellulose contents were evaluated.

Based on ESR and GPC investigations the relationship between concentrations of
free radicals and decreasing polymerization degrees in electron beam treatment pulps has
been confirmed.

The carboxymethylcellulose, methylcellulose and cellulose carbamate were pre-
pared using as raw materia! of radiation modified pulps. Positive results of investigations
wi l l allow for determination of optimum conditions for electron beam modification of
selected cellulose paper and textile pulps. Such procedure leads to limit the amounts of
chemical activators used in methods for preparation cellulose derivatives. The proposed
electron beam technology is new approaches in technical solution and economic of process
of cellulose derivatives preparation.

1. WSTĘP

Celuloza jest najbardziej rozpowszechnionym w przyrodzie polime-
rem naturalnym odtwarzającym się w wyniku fotoinicjowanej biosyntezy.
Przede wszystkim jest składnikiem drzew oraz takich włókien naturalnych,
jak bawełna czy len. Polimer ten jest wykorzystywany jako surowiec do

46



produkcji papieru oraz otrzymywania wielu pochodnych i włókien celulo-
zowych.

W etapie przygotowawczym, w produkcji pochodnych, a szczególnie w
wiskozowej metodzie otrzymywania włókien wyjściowym etapem jest akty-
wacja celulozy przez ługowanie, co prowadzi do powstania alkalicelulozy.
Następny etap to długotrwały proces dojrzewania, czyli przechowywania al-
kalicelulozy w określonych warunkach. Ma on na celu obniżenie ciężaru czą-
steczkowego celulozy do określonej wymogami technologicznymi wielkości.
Są to zabiegi kosztowne, powodujące powstawanie dużej ilości ścieków, dłu-
gotrwałe i wymagające stosowania urządzeń o dużych pojemnościach. Dlate-
go też poszukuje się metod aktywacji masy celulozowej pozwalających na
uniknięcie niedogodności etapu ługowania.

Jedną z nich jest radiacyjna obróbka mas celulozowych [1-5]. W
wyniku oddziaływania wiązki elektronów z masą celulozową następuje
rozszerzanie cząsteczek anhydroglukozy, zniszczenie lokalnej krystalicz-
nej sieci, co ułatwia dostęp reagentów do wewnętrznej struktury włókien
celulozowych. Takie przemiany pozwalają na wyeliminowanie procesu
dojrzewania alkalicelulozyn oraz obniżenie zużycia surowców chemicz-
nych.

Instytut Chemii i Techniki Jądrowej (IChTJ) we współpracy z In-
stytutem Włókien Chemicznych i Instytutem Celulozowo-Papieraiczym
prowadzi prace nad zastosowaniem radiacyjnej aktywacji mas celulozo-
wych w procesie wytwarzania pochodnych [6-9].

2. METODYKA BADAŃ

Do badań oraz oceny właściwości cząsteczkowych, nadcząsteczko-
wych, morfologicznych i reaktywności chemicznej wybrano masy celulo-
zowo-wiskozowe Alicell, Borregaard i Ketchikan oraz papiernicze: sosnową
i brzozową. Wybór taki podyktowany był chęcią sprawdzenia możliwości
zastosowania napromienionych wiązką elektronów mas celulozowych wi-
skozowych i papierniczych do wytwarzania niektórych pochodnych celulo-
zy.

Wytypowane rodzaje mas celulozowych Alicell, Ketchikan, Borre-
gaard są najczęściej stosowane w produkcji włókien wiskozowych. Nato-
miast masy papiernicze produkowane w kraju są łatwo dostępne i tanie, a
stosuje się je do otrzymywania takich pochodnych, jak karboksymetylo-
celuloza czy metyloceluloza.
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3. OBRÓKA MAS CELULOZOWYCH WIĄZKĄ ELEKTRONÓW
O WYSOKIEJ ENERGII I OCENA WŁAŚCIWOŚCI
OTRZYMANYCH SUROWCÓW

Wytypowane masy celulozowe poddawano ekspozycji strumieniem
elektronów o energii 10 MeV wytworzonym w akceleratorze liniowym typu
LAE 13/9. Zmiana mocy akceleratora pozwalała na zdeponowanie w napro-
mienianych masach dawek energii 5, 10, 15, 20, 25 i 50 kGy. Po ekspozycji
masy celulozowe poddano badaniom strukturalnym i fizyko-chemicznym.
Badanie strukturalne wykonano metodą spektrometrii elektronowego rezonan-
su magnetycznego, chromatografii żelowej i spektrometrii w podczerwieni.

W badaniach fizyko-chemicznych określano takie parametry, jak
lepkość graniczna, średni stopień polimeryzacji i zawartość a-celulozy,
czyli frakcji celulozy o stopniu polimeryzacji wyższym od 150.

Lepkość graniczną badanych mas celulozowych oznaczano w roz-
tworze wodorotlenku etylenoaminomiedziowego (CED) i roztworu kom-
pleksu żelazowo-winianowego (EWNN), zgodnie z procedurą opisaną w
Polskiej Normie [10, 11].

Tabela 1. Wpływ dawki elektronów na zmianę parametrów fizyko-chemicznych mas ce-
lulozowych.

Masa
celulozowa

Wiskozowa:
- Alicell (A)

- Borregaard (B)

- Ketchikan (K)

Papiernicza:
- brzozowa (PS B)

- sosnowa (PS S)

Dawka EB [kGy]

lepkość [mg/1]
DP
a-celuloza
lepkość [mg/1]
DP
a-celuloza
lepkość [mg/1]
DP
a-celuloza

lepkość [mg/1]
DP
a-celuloza
lepkość [mg/1]
DP
a-celuloza

0

579
821
94,1
561
793
90,9
601
856
93,4

884
1311
84,7
797
1169
86,6

10

347
467
92,1
331
443
89,2
347
467
91,4

425
584
78,2
399
544
85,6

15

354
477
89,7
306
406
87,8
307
408
88,9

351
472
77,4
341
458
84,3

25

242
313
88,6
230
296
86,4
246
319
88,6

276
362
76,8
268
350
84,4

50

164
204
78,9
155
191

76,2
139
170

76,0

180
226
74,8
188
237
80,9

Średni stopień polimeryzacji obliczano korzystając z zależności:
DP°'905 = 0,75ri
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gdzie: DP - średni stopień polimeryzacji, r| - lepkość graniczna w roztwo-
rze CED.

Zawartość a-celulozy ozm :zana była metodą grawimetryczną jako
procentowy udział masy celulozowej nierozpuszczalnej w 17,5% roztwo-
rze wodorotlenku sodu w 20°C.
Uzyskane wyniki zestawiono w tabeli 1.

Na podstawie uzyskanych wyników możemy stwierdzić, że we wszyst-
kich badanych masach pod wpływem napromieniania wiązką elektronów na-
stępowała depolimeryzacja celulozy wyrażona spadkiem lepkości i związanym
z nią średniego stopnia polimeryzacji oraz obniżenia zawartości a-celulozy.

Do dalszych badań wybrano masę wiskozową Alicell i masę celulozo-
wo-papierniczą sosnową. Z wykonanej optymalizacji parametrów pracy ak-
celeratora wynikało, że napromieniowanie wybranych mas dawką l O i 15 kGy
daje pożądane modyfikacje ich właściwości do otrzymywania pochodnych.

4. WYTWARZANIE POCHODNYCH CELULOZY
Z RADIACYJNIE ZMODYFIKOWANYCH MAS
ORAZ BADANIE ICH WŁAŚCIWOŚCI

Z napromieniowanych dawką 10 i 15 kGy mas celulozowych wykonano
laboratoryjne próby wytwarzania karbaminianu celulozy, karboksymetyloce-
lulozy i metylocelulozy. Porównano właściwości otrzymanych pochodnych z
właściwościami pochodnych otrzymanych metodami tradycyjnymi.
• Karbaminian celulozy

Do wytwarzania karbaminianu użyto radiacyjnie zmodyfikowaną ma-
sę celulozową typu Alicell. Pochodną tą otrzymywano dwoma sposobami.

Sposób pierwszy polegał na homogenizowaniu w szarpaczu l cz. wa-
gowej celulozy z l cz. wagową wody i l cz. wagową mocznika. Otrzymaną
mieszaninę suszono w powietrzu przez 16 godzin. Suchą masę umieszczano
w komorze badań cieplnych, utrzymując w temperaturze 140°C przez odpo-
wiedni okres czasu. Powstały karbaminian celulozy przemywano wodą do
całkowitego usunięcia nadmiaru mocznika i ubocznych produktów reakcji.
Oczyszczony produkt suszono w strumieniu powietrza.

W otrzymywaniu karbaminianu według sposobu drugiego l cz. wa-
gową celulozy zanurzano w 50% wodnym roztworze mocznika. Po upły-
wie godziny celulozę wyjmowano i odciskano do momentu uzyskania
trzech części wagowych mokrego substratu. Mokry substrat rozdrabniano
w szarpaczu przez 60 minut, a następnie suszono na powietrzu. Dalsze
postępowania prowadzono jak w sposobie pierwszym.
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W otrzymanych karbaminianach oznaczano zawartość związanego
azotu, średni stopień polimeryzacji oraz oceniano rozpuszczalność w 9%
roztworze wodorotlenku sodowego, co określa przydatność tej pochodnej
do praktycznych zastosowań. Dane z tych badań zestawiono w tabeli 2.

Tabela 2. Właściwości otrzymanych karbaminianów celulozy.

Symbol
próby

Ao
A l O

A,s

Dawka
promieniowania EB

[kGy]

0
10
15

Zawartość
azotu
[%]
3,4
3,9
4,5

Średni stopień
polimeryzacji

[DPV]
576
415
362

Rozpuszczalność

0
2
5

We wszystkich próbkach otrzymanego karbaminianu z radiacyjnie zmo-
dyfikowanych mas celulozowych osiągnięto wysoki stopień podstawienia gru-
pami karbaminianowymi. Ilość związanego azotu jest wystarczająca do uzy-
skania rozpuszczalnej pochodnej. Na bardzo dobrą rozpuszczalność (stopień 5)
wpływ ma wielkość średniego stopnia polimeryzacji. Wartość ta jest bezpo-
średnio związana z dawką energii elektronów zdeponowaną w napromienianej
masie celulozowej. Ekspozycja masy Alicell dawką 15 kGy spełnia te wyma-
gania.
• Karboksymetyloceluloza

Próby wytwarzania soli sodowej karboksymetylocelułozy (NaKMC) z
masy celulozowej, zmodyfikowanej radiacyjnie i niezmodyfikowanej, wy-
konano z zastosowaniem dwóch metod - metody klasycznej (tj. z siarczo-
waniem alkalicelulozy przy niskim stężeniu roztworzonej masy i jej odpra-
sowaniu) oraz siarczowaniu przy wysokim stężeniu masy bez odprasowania.

Metodę klasyczną otrzymano NaKMC z masy celulozowej Alicell i
Ketchikan napromieniowanej wiązką elektronów dawką 10 i 15 kGy. W
wytworzonych próbkach określano zawartość substancji czynnej, stopień
podstawienia i lepkość.

Zawartość substancji czynnej utrzymywała się na poziomie 55-58%,
stopień podstawienia zawierał się w granicach 47-48%. Podobne wartości
zawartości substancji czynnej i stopnia podstawienia otrzymano dla próbek
NaKMC wytworzonych z mas nienapromienionych. Zr ^ne różnice wystę-
powały w lepkości porównywalnych próbek. Próbki NaKMC zsyntezowane
z mas radiacyjnie zmodyfikowanych charakteryzowały się niższą lepkością
w odniesieniu do próbek otrzymanych z mas nienapromienionych.

Napromienienie mas wiązką elektronów powoduje korzystną ich de-
polimeryzację, co w konsekwencji prowadzi do spadku lepkości otrzyma-
nej z niej karboksymetylocelułozy, jednak nie uzyskano spodziewanej ak-
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tywacji celulozy wyrażającej się wzrostem stopnia podstawienia i zawarto-
ści substancji czynnej w soli sodowej karboksymetylocelulozy.
• Metyloceluloza

W przypadku metylocelulozy wykonano szereg prób jej syntezy. Do
metylowania stosowano siarczan dimetylu i jodek metylu. Do wytworzenia
alkalicelulozy użyto roztworów wodorotlenku sodowego o stężeniu 18 do
40%. Odczynniki metylujące były stosowane zarówno w ilościach stechio-
metrycznych, jak i nadmiarowych. Produkt każdej z kolejnych syntez był
niejednorodny. W trakcie przemywania gorącą wodą część produktu ulegała
rozpuszczeniu. Pozostałość nie rozpuszczała się w zimnej wodzie, a potrak-
towana roztworem wodorotlenku sodowego rozpuszczała się częściowo.

Metyloceluloza o stopniu podstawienia ok. 2 rozpuszcza się w zimnej
wodzie. W wodnym roztworze wodorotlenku sodowego rozpuszcza się mety-
loceluloza o stopniu podstawienia ok. l. Duża niejednorodność produktu po-
woduje trudności w jego identyfikacji. Najprawdopodobniej powodem tego jest
zmiana struktury celulozy aktywowanej radiacyjnie po jej alkalizacji. Celuloza
nie aktywowana radiacyjnie po alkalizacji zachowuje swoją włóknistą strukturę.

Badane masy celulozowe aktywowane radiacyjnie, a następnie podda-
wane alkalizacji tworzą galaretowatą masę, co w dalszej jej przeróbce utrudnia
kontakt z reagentami i powoduje znaczną niejednorodność produktu końcowe-

5. PODSUMOWANIE

Napromienienie mas celulozowych wiązką wysokoenergetycznych
elektronów powoduje, korzystną dla otrzymywania jej pochodnych, modyfi-
kację struktury. W masach wybranych do badań wystąpiło obniżenie średnie-
go stopnia polimeryzacji, lepkości granicznej i polidyspersji. Obserwowano
także obniżenie zawartości a-celulozy. Działanie promieniowania jonizujące-
go na celulozę zwiększa jej reaktywność, co ułatwia syntezę pochodnych.
Wykonane badanie właściwości karbaminianu celulozy, karboksymetyloce-
lulozy i metylocelulozy wytworzonych z radiacyjnie zmodyfikowanych mas
celulozowych pozwalają na przedstawienie następujących wniosków:
• We wszystkich próbkach otrzymanego karbaminianu, z radiacyjnie zmody-

fikowanych mas celulozowych, osiągnięto wysoki stopień podstawienia
grupami karbominianowymi. Ilość związanego azotu jest wystarczająca do
uzyskania dobrze rozpuszczalnej pochodnej. Zastosowanie radiacyjnej ak-
tywacji masy celulozowej przeznaczonej do wytwarzania karbaminianu
pozwala na opracowanie bezodpadowej technologii wytwarzania tej po-
chodnej na skalę przemysłową.
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• Otrzymane z radiacyjnie zmodyfikowanych mas celulozowych karbok-
symetyloceluloza (KMC) posiadała właściwości zbliżone do otrzymanej
metodą klasyczną pochodnej. W obu metodach wartość stopnia podsta-
wienia i zawartości substancji czynnej były na tym samym poziomie. Za-
obserwowano spadek lepkości karboksymetylocelulozy zsyntetyzowanej
z mas uprzednio napromienionych. Celowość zastosowania radiacyjnej
aktywacji mas celulozowych z przeznaczeniem do wytwarzania KMC za-
leży od właściwego doboru dawki elektronów i oszacowań ekonomicz-
nych.

• Synteza metylocelulozy nie spełnia oczekiwań związanych z wytworze-
niem tej pochodnej.

• Badane masy celulozowe aktywowane radiacyjnie, a następnie poddawa-
ne alkalizacji tworzą galaretowatą masę, co w dalszej jej przeróbce utrud-
nia kontakt z reagentami i powoduje znaczną niejednorodność produktu
końcowego.

Przedstawione wyniki badań podsumowują cześć prac wykonanych
w ramach projektu badawczego nr 7T08 E 033 17 zatytułowanego: „Ra-
diacyjna stymulacja reaktywności różnych rodzajów mas celulozowych
przeznaczonych do wytwarzania pochodnych". Projekt realizowany był
przez Instytut Chemii i Techniki Jądrowej, Instytut Włókien Chemicznych
i Instytut Celulozowo-Papierniczy.
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j 5 W NIEKTÓRYCH PRODUKTACH ŻYWNOŚCIOWYCH
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-J Kazimiera Malec-Czechowska, Wacław Stachowicz

Instytut Chemii i Techniki Jądrowej, Warszawa

abstract
DETECTION OF RADIATION TREATMENT IN SPICES,

THE COMPONENTS OF SOME FOODSTUFFS
The variety of flavour and taste values of food products is created in the course of their

production, by the admixture to the product of additives in the form of spices and their com-
positions. The spices belong to this group of foods, which are most frequently treated with
ionising radiation to reduce or eliminate microbial contamination.

In present work the results of the detection of radiation treatment in spices are presented on
selected food products obtained with the application of spices as additives (soft cheeses, butcher's
red meat, cold souses and dressings). The method of thermoluminescence measurements on silicate
minerals isolated from food products has been adapted. The procedures for the separation of silicate
minerals from investigated foodstuffs are proposed. The results of thermoluminescence measure-
ments on silicate minerals have been discussed. On the basis of obtained results of the ther-
moluminescence measurements the preliminary concept how to evaluate the product whether it
was or was not produced with the addition of irradiated spices is proposed.

1. WPROWADZENIE

Przyprawy są powszechnie stosowane w celu kształtowania cech sma-
kowo-zapachowych żywności. Ze względu na naturalne pochodzenie jakość
mikrobiologiczna tych produktów jest bardzo zróżnicowana zarówno co do
liczby, jak i rodzaju występujących drobnoustrojów. Wśród metod dekontami-
nacji przypraw metoda radiacyjna zyskuje coraz szersze uznanie, co potwier-
dzają dane literaturowe dotyczące ilości napromieniowanych przypraw, ziół,
suszonych warzyw w różnych krajach, również i w Polsce [1].

W świecie obrót handlowy napromieniowaną żywnością nie jest dotych-
czas ujednolicony i unormowany. W Unii Europejskiej przepisy dotyczące
napromieniowania żywności i składników żywności zawarte są w dwóch dy-
rektywach [2, 3]. Zgodnie z ustaleniami zawartymi w Dyrektywie 1999/2/EC
żywność napromieniowana oraz żywność wytworzona z udziałem napromie-
niowanych składników powinna być odpowiednio oznakowana. Aby zalecenie
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to mogło być weryfikowane, potrzebne są metody identyfikacji napromienio-
wanej żywności. W dyrektywie podkreślono znaczenie metod stosowanych do
wykrywania napromieniowanej żywności oraz stwierdzono, że metody te po-
winny być walidowane i standaryzowane.

W Samodzielnym Laboratorium Identyfikacji Napromieniowania Żyw-
ności Instytutu Chemii i Techniki Jądrowej (SLINŻ-IChTJ) podjęto badania,
których celem jest opracowanie metody wykrywania napromieniowanych do-
datków przyprawowych obecnych w niewielkiej ilości (od 0,3% do kilku %)
w nie napromieniowanych produktach spożywczych. Koncepcja realizacji
pracy oparta jest na wykorzystaniu termoluminescencji minerałów krzemia-
nowych obecnych w przyprawach, w postaci mineralnych zanieczyszczeń.
Metoda termoluminescencji minerałów krzemianowych jest stosowana do
wykrywania napromieniowania produktów rolno-spożywczych napromienio-
wanych w całości i posiada status normy europejskiej [4].

2. MATERIAŁY I METODY

2.1. Próbki do badań

Badania wykonano na popularnych wyrobach, które zawierają w swym
składzie naturalne przyprawy w niewielkiej ilości i w większości przypadków
spożywane są bez dalszej obróbki cieplnej. Były to zimne sosy wyprodukowa-
ne na bazie mieszanek przypraw i innych dodatków, serki smakowe i wędliny
surowe typu „metka" (tabela 1). Wymienione wyroby zakupiono w handlu
detalicznym, w Warszawie.

2.2. Metody wydzielania frakcji mineralnej

Do analizy stosowano naważki po 100 g serka i „metki" oraz po 10 g
produktów sypkich. Do wydzielenia i oczyszczenia minerałów krzemiano-
wych, w zależności od składu badanego wyrobu stosowano kombinację niżej
podanych technik:
a - przy badaniu wyrobów składających się z mieszaniny różnych przypraw z
dodatkiem dozwolonych dodatków do żywności rozpuszczalnych w wodzie
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(sól, cukier, kwas cytrynowy itp.) zastosowano płukanie wyrobu wodą w łaźni
ultradźwiękowej Następnie mieszaninę filtrowano zatrzymując na sicie nie
rozpuszczone składniki, zaś z przesączu drugą sedymentacji wydzielano frak-
cję mineralną;

Tabela 1. Charakterystyka jakościowa badanych wyrobów.

L.p.

1

7

3

4

5

6

Nazwa wyrobu

Przyprawa do potraw z pomidorów

Przyprawa do bigosu i potraw z
kapusty

Sos sałatkowy włoski

Serek kremowo-śmietankowy
z ziołami
Serek kremowo-śmietankowy
z papryką

DIP serowy, gęsty sos na zimno

Skład wg producenta

Czosnek, bazylia, cebula, tymianek, liść laurowy
Pieprz czarny, papryka słodka i ostra, jałowiec, ziele
angielskie, liść laurowy, kolendra, kminek, koper
włoski, gorczyca, grzyby (borowik i podgrzybki),
cukier, sól, glutaminian sodu
Cukier, sól, warzywa, substancja wzmacniaj ąca smak
i zapach (E621), przyprawy, regulator kwasowości
(E330), maltodekstryna, ekstrakt drożdżowy, sub-
stancje zagęszczające (E1422, E412), naturalne aro-
maty, tłuszcz roślinny

Serek śmietankowy, sól, zioła.

Serek śmietankowy, sól, papryka.

Pieprz biały, czosnek, gorczyca, ocet winny, kwasek
cytrynowy, cukier, sól, substancje zagęszczające:
skrobia modyfikowana E- 1422, guma ksantanowa;
maltodekstryna, wzmacniacze smaku: glutamin sodu,
hydrolizat białkowy; aromaty sera identyczne z na-
turalnymi

7 Metka bekonowa Mięso wieprzowe, sól, przyprawy, E250, E301

8 Metka łososiowa

9 Metka tatarska

Wieprzowina, wołowina, tłuszcz wieprzowy, sól,
przyprawy, konserwant E250
Mięso wołowe, przyprawy smakowe, substancja kon-
serwująca E252, wzmacniacz smaku E 621, przeciwu-
tleniacz E301 , stabilizator E330

b - przy badaniu wyrobów, których matrycę stanowią białka i tłuszcze, prze-
prowadzono hydrolizę wyrobu w środowisku 0,2 M buforu fosforanowego z
dodatkiem odpowiedniej ilości enzymu alkalaza i SDS (pH 8,4, temperatura
50 ±5°C). Po rozłożeniu wyrobu wydzielano z roztworu frakcję minerałów,
stosując filtrację i sedymentację.
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Wstępnie zagęszczoną frakcję mineralną dodatkowo oczyszczano w
procesie separacji gęstościowej z użyciem roztworu poliwolframianu sodu o
gęstości ~2 g/cm . W celu usunięcia węglanów obecnych we frakcji mineral-
nej przeprowadzono ich rozpuszczenie za pomocą HC1 o stężeniu l mol/dcm3

lub wyższym, zaś resztki tłuszczu, barwników i wody usuwano w procesie
ekstrakcji n-heksanem i acetonem.

2.3. Metoda termoluminescencji

Termoluminescencję minerałów krzemianowych mierzono za pomocą
czytnika TL/OSL System, model TL-DA-15 (produkcji Ris0 National Labo-
ratory, Dania) w następujących warunkach:

temperatura początkowa ogrzewania próbki - 50°C,
szybkość grzania - 6°C/s,
temperatura końcowa ogrzewań v próbki - 500°C.

Rejestrowano termoluminescencję próbki minerałów wydzielonych z wyrobu
(świecenie 1), po czym próbkę tę dopromieniowano dawką l kGy w źródle
promieniowania y (źródło 6()Co - Issledovatel - IChTJ) i ponownie, w warun-
kach jak poprzednio, prowadzono zapis świecenia 2.

3. WYNIKI BADAŃ

Dotychczas przetestowano 9 różnych wyrobów wyprodukowanych z
dodatkiem przypraw. W tabeli l zestawiono badane wyroby oraz podano ich
skład jakościowy według deklaracji producentów. Intensywność termolumine-
scencji minerałów wyrażano jako pole powierzchni pod krzywą świecenia w
temperaturze od 214 do 284°C. Na podstawie zgromadzonych danych obli-
czono współczynnik termoluminescencji (k-nj, jako stosunek intensywności
termoluminescencji świecenia l do świecenia 2; wyniki podano w tabeli 2.
Zarejestrowane krzywe świecenia l minerałów wydzielonych z wszystkich
badanych wyrobów przedstawiono na rys. l, zaś na rys. 2 pokazano zebrane w
pary krzywe świecenia ł i świecenia 2 przykładowo dla dwóch wybranych
wyrobów.
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Tabela 2. Intensywność termoluminescencji (świecenie l i świecenie 2) oraz wartość współ-
czynnik termoluminescencji (k-nj minerałów krzemianowych wydzielonych z wyrobów spo-
żywczych wyprodukowanych z udziałem przypraw.

L.p.

1

2

3
4
5

6

7

8

9

Nazwa wyrobu

Przyprawa do potraw z pomidorów

Przyprawa do bigosu i potraw
z kapusty
Sos sałatkowy włoski
Serek kremowo-śmietankowy z ziołami
Serek kremowo-śmietankowy z papryką

DIP serowy, gęsty sos na zimno

Metka bekonowa

Metka łososiowa

Metka tatarska

1 ̂ Świecenie!

153694
566846
107896

10739923
8051556
502462
1188142
53041
42607
301177
845879

1066
1407
1092
2342

112436

1 Lświecenie 2

2760581
8294501
1625388

11724018
7395574
10968289
4655984
2057778
4073590

21345847
3880544
318740
104827
49605
380273

5079420

Wartość kjt
0,055
0,068
0,066
0,916
1,088
0,046
0,256
0,026
0,010
0,014
0,218
0,003
0,013
0,022
0,006
0,020

Rys. 1. Krzywe termoluminescencji (świecenie 1) minerałów wydzielonych z produktów
spożywczych: a) serek kremowo-śmietankowy z papryką- 5, dip serowy - 6, metka łososio-
wa - 8, metka tatarska - 9; b) przyprawa do potraw z pomidorów - ', przyprawa do bigosu i
potraw z kapusty - 2, sos sałatkowy włoski - 3, serek kremowo-śmietankowy z ziołami - 4,
metka bekonowa - 7.
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Rys. 2. Krzywe termoluminescencji (świecenie l i świecenie 2) minerałów wydzielonych z
produktów spożywczych: a - metka tatarska, b - sos sałatkowy włoski.

4. DYSKUSJA WYNIKÓW

Z wszystkich wyrobów wydzielono minerały w ilości umożliwiającej prze-
prowadzenie analizy termoluminescencyjnej. Krzywe świecenia l minerałów wy-
dzielonych z serka kremowo-śmietankowego z papryką, dipu serowego, metki ło-
sosiowej i metki tatarskiej mają maksima termoluminescencji w obszarze temperatur
wyższych od 300°C (rys. la), zaś maksimum termoluminescencji minerałów wy-
dzielonych z pozostałych wyrobów lokuje się w obszarze temperatur 200-250°C
(rys. Ib). Wygląd krzywych o pierwszej charakterystyce jest typowy dla minerałów
krzemianowych nie napromieniowanych, zaś wygląd krzywych świecenia z obec-
nością maksimum termoluminescencji w przedziale temperatur 200-250°C jest
charakterystyczny dla minerałów napromieniowanych, co wykazano w wcześniej-
szych pracach [4-8]. Współczynnik termoluminescencji (k-nj przyjmuje różne
wartości dla minerałów wydzielonych z poszczególnych wyrobów (tabela 2).

Rutynowo, według normy EN 1788:2001, ocenę napromieniowania żywności
z zastosowaniem metody termoluminescencji prowadzi się w oparciu o wartości
współczynnika kfL minerałów krzemianowych. Jeżeli wartości są wyższe od 0,1,
próbkę klasyfikuje się jako napromieniowaną, zaś wartości niższe niż 0,1 wskazują,
że próbka nie była napromieniowana. W oparciu o to kryterium ustalono, że nastę-
pujące wyroby były wyprodukowane z udziałem napromieniowanych przypraw:
przyprawa do bigosu i potraw z kapusty, serek kremowo-śmietankowy z ziołami
oraz metka bekonowa. Termoluminescencję minerałów wydzielonych z dwóch wy-

59



robów przyprawy do potraw z pomidorów i sosu sałatkowego włoskiego charakte-
ryzuje współczynnik kjL niższym od 0,1 (tabela 2). Z drugiej strony wygląd krzywej
świecenia l jest typowy dla minerałów napromieniowanych. Źródłem zanieczysz-
czeń mineralnych w tych wyrobach, jak wynika ze składu podanego w tabeli l, jest
kilka różnych przypraw. Można przypuszczać, że tylko jeden rodzaj przypraw
wchodzący w skład wyrobu był napromieniowany, a zatem wydzielone z wyrobu
minerały są mieszaniną napromieniowanych i nie napromieniowanych, co w istocie
odzwierciedla wielkość intensywności TL po dopromieniowaniu próbki znaną daw-
ką promieniowania. Pozostałe testowane wyroby (serek kremowo-śmietankowy z
papryką, dip serowy, metka łososiowa, metka tatarska) zawierały zdaniem autorów
dodatki przypraw, które nie były wcześniej napromieniowane. Tak można wnio-
skować w oparciu o wygląd krzywej świecenia l, jak i na podstawie wartości
współczynnika termoluminescencji, które są kilkakrotnie niższe od 0,1.

5. WNIOSKI

Metoda pomiaru termoluminescencji minerałów krzemianowych może
być wykorzystana do wykazania, że wyroby spożywcze były wyprodukowane
z udziałem napromieniowanych lub nie napromieniowanych dodatków przy-
prawowych.

Dalszych prac wymaga ustalenie najniższej zawartości napromieniowa-
nych dodatków przyprawowych w gotowym produkcie, które są możliwe do
wykrycia według przedstawionej metody. Konieczne jest też ustalenie wpływu
zanieczyszczeń mineralnych obecnych w wyrobie (innego pochodzenia niż
zanieczyszczenia przypraw) na wiarygodność wyniku identyfikacji napromie-
niowania dodatków przyprawowych.

Praca realizowana jest w ramach projektu badawczego KBN nr 6P06T 026 21.
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RADIACYJNE UTRWALANIE LIOFILIZATÓW MIĘSNYCH

Hanna Barbara Owczarczyk, Wojciech Migdał
Instytut Chemii i Techniki Jądrowej, Warszawa

jo
i o Abstract

J_ RADIATION DECONTAMINATION OF MEAT LYOPHYLIZED PRODUCTS
There is an increasing demand for powder soups and sauces compose with lyophy-

lizated products. Technology of lyophylization is not always accompanied by thermal
treatment of raw materials. That is the reason the products lyophylization process does not
ensure as good microbiological quality as is required. Degree of microbiological deconta-
mination and organoleptic properties of lyophylized meat were investigated after radiation
treatment.

1. WSTĘP

Suszenie sublimacyjne (liofilizacja) jest obecnie szeroko stosowane
zarówno w laboratoriach jak i na skalę przemysłową - w medycynie, bio-
logii i chemii do: konserwowania składników krwi, preparatów hormonal-
nych i enzymatycznych, szczepów mikroorganizmów, produkcji antybio-
tyków, nawozów biologicznych i innych materiałów termolabilnych. Coraz
częściej metoda ta stosowana jest w przemyśle spożywczym. Konserwo-
wanie produktów spożywczych metodą suszenia sublimacyjnego pozwala
na zachowanie w znacznym stopniu ich organoleptycznych własności wyj-
ściowych. Zalety liofilizacji produktów spożywczych w stosunku do in-
nych metod suszenia są następujące:
a) znaczne zmniejszenie masy produktu. Masa liofilizowanych produktów

stanowi przeciętnie jedną czwartą masy surowca wyjściowego;
b) uniknięcie łańcucha chłodniczego w obrocie towarowym.

Sam proces liofilizacji nie pozwala jednak w wielu przypadkach spro-
stać wymogom mikrobiologicznym, które w zależności od asortymentu są
coraz bardziej restrykcyjne.

Dotychczas metoda radiacyjna jest z powodzeniem stosowana w wielu
krajach do utrwalania produktów żywnościowych o specjalnym przeznacze-
niu, np. diety dla pacjentów o ograniczonej odporności immunologicznej
oraz astronautów. Brak jest doniesień na temat wykorzystania tej techniki do
utrwalania artykułów liofilizowanych.

Celem badań było zastosowanie metody radiacyjnej do mikrobiolo-
gicznej dekontaminacji liofilizatów mięsnych.
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2. MATERIAŁ I METODY

Badaniami objęto 6 rodzajów liofilizatów mięsnych: filet drobiowy,
flaki wołowe, mięso wołowe, szynka wołowa, szynka wieprzowa oraz szyn-
ka drobiowa. Badania mikrobiologiczne przeprowadzono na 17 próbkach
poszczególnych liofilizatów mięsnych. Próbki liofilizatów napromieniano
wiązką elektronów z akceleratora ELEKTRONIKA 10-10 dawką l, 2 i 4 kGy
[1]. W badaniach mikrobiologicznych oznaczano ogólną liczbę drobno-
ustrojów i pleśni w l g oraz obecność bakterii z grupy coli w 0,1 g, prze-
trwalniki bakterii beztlenowych w 0,1 g i Salmonella sp. w 25 g [2]. Wyma-
gania mikrobiologiczne dla badanych liofilizatów przedstawia tabela l.

Tabela 1. Wymagania mikrobiologiczne dla liofilizatów mięsnych.

Drobnoustrój

Całkowita liczba drobno-
ustrojów w 1 g

Całkowita liczba zarodników
grzybów i pleśni w 1 g

Enterobacteriaceae w 0, 1 g

Przetrwalniki bakterii bez-
tlenowych w 1 g

Salmonella sp. w 25 g

Flaki wołowe

<50 000

<100

nieobecne

nieobecne

nieobecne

Szynka wieprzowa,
wołowa i drobiowa

< 100 000

<100

nieobecne

nieobecne

nieobecne

Filet
wołowy i drobiowy

< 10 000

<100

nieobecne

nieobecne

nieobecne

3. WYNIKI

Badania wykazały, że w niektórych próbkach liofilizatów mięsnych
ogólna liczba drobnoustrojów, pleśni oraz bakterii z rodziny Enterobacte-
riaceae przekraczała poziom określony normą (tabela 2). We wszystkich
próbkach liofilizatów mięsnych nie wykazano obecności przetrwalników
bakterii beztlenowych oraz Salmonella sp.
Spośród wytypowanych do badań dawek promieniowania jonizującego
dawki l i 2 kGy okazały się niewystarczające do osiągnięcia wymaganych
parametrów mikrobiologicznych w liofilizatach mięsnych. Zastosowana
dawka 4 kGy okazała się skuteczna do mikrobiologicznej dekontaminacji
badanych liofilizatów mięsnych (tabela 3).
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Tabela 2. Stopień zanieczyszczenia mikrobiologicznego l iofi l izatów mięsnych.

Nr

1
9

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

Ogólna liczba drobnoustrojów
w 1 g

o

l . l x l O 5

9.3xl04

1.5x1 05

7, 6x1 04

8,4x1 04

4. 8x1 05

3. 7x1 04

6 , l x l 0 5

1,2x1 03

2,0x1 05

1,8x1 05

3,3xl04

2.4x1 03

4,0x1 03

5,4x1 04

3,3xl04

2,9x1 03

, l
O _G c?

1 1^'-r. N
E.

1.3x1 03

1,9x1 03

1.5x1 03

1,9x1 03

3, 0x1 03

2,6xl03

1.8x10

1,3x104

2,2xl0 2

4,0x1 02

3,4x1 02

1,7x1 04

2,4x1 05

6,9x1 05

4,3xl06

7,2x1 02

4,5x1 05

i ri -§

8,0x1 02

9 , l x l 0 3

3,6x1 03

3, 4x1 03

I , l x l 0 4

3,6x1 03

5,0x1 04

7,4x1 03

9,4x1 04

9,7x1 03

1,2x1 04

7,0x1 05

1,3x1 04

3,2x1 02

1,7x1 03

2,7x1 04

3, 0x1 05

Liczba grzybów i pleśni
w 1 g

H
ak

i 
w

oł
ow

e

0

0

0

0

0

3

160

6

6

6

2

2

0

2600

2

2

7

S/
.y

nk
a 

w
ie

-
pr

zo
w

a,
 

w
oł

ow
a

i 
dr

ob
io

w
a

4

420

4

390

0

17

4

9

6

110

74

3

17

5

100

350

70

x

II

850

0

0

6

6

6

10

11

0

150

0

0

0

350

0

260

18

Liczba bakterii z rodziny
Enterobacteriaceae

H
ak

i w
oł

ow
e

0

10

0

20

0

23

1 1

43

43

28

3

2

3

0

0

0

50

s/
.y

nk
a 

w
ie

-
pr

zo
w

a,
 w

oł
ow

a
i 

dr
ob

io
w

a

0

10

17

0

28

0

0

10

164

0

7

120

0

0

20

16

120

J 1

1 1
JU TD
C '"

0

19

0

0

43

0

21

18

72

0

15

0

48

0

17

0

23

Ogólna liczba drobnoustrojów w l g próbki była mniejsza niż 3000, zarod-
niki pleśni były nieobecne we wszystkich badanych próbkach, podobnie
nieobecne były bakterie z rodziny Enterobacteriaceae. Właściwości orga-
noleptyczne, takie jak smak, zapach, kolor i konsystencja nie uległy zmia-
nie dawką 4 kGy we wszystkich liofilizatach mięsnych po ich radiacyjnej
dekontaminacji mikrobiologicznej.
Na podstawie przeprowadzonych badań w przygotowaniu są normy i in-
strukcje technologiczne, które będą stanowić podstawę do wystąpienia do
Ministerstwa Zdrowia o zezwolenie na zastosowanie metody radiacyjnej
do dekontaminacji liofilizatów mięsnych.
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Tabela 3. Mikrobiologiczna dekontaminacja liofilizatów mięsnych dawką 4 kGy.

Nr

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

1 1

12

13

14

15

16

17

Ogólna liczba drobnoustrojów w 1 g liofilizatów mięsnych

flaki wołowe

2500

100

2

500

90

2150

198

1640

115

1060

925

784

246

185

840

580

60

s/ynka wieprzowa,
wołowa i drobiowa

6

4

410

120

680

440

360

870

<10

<10

<10

540

1420

216

2960

50

70

filet drobiowy i wołowy

6

70

14

46

135

74

280

158

310

50

100

170

80

5

10

30

600
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Abstract
This paper briefly reviews the VOC treatment by using electron beam technology

carried out in the Institute of Nuclear Chemistry and Technology. VOC destruction was
studied from experimental scale to pilot scale. Organic compounds as studied objects
included chlorinated aliphatic compounds, aromatic and polynuclear aromatic hydrocarbons
(PAHs). The possibility of VOC destruction by using EB technology was theoretically
analyzed in this paper.

1. INTRODUCTION

With human understanding of VOC detriment to the environment and
more and more strict regulations concerning VOC emission into atmosphere,
studies of the VOCs destruction have been carried out extensively in recent
years. The INCT has taken part in the VOCs treatment by using electron
beam irradiation in both the experimental and theoretical works.

2. THEORETICAL ANALYSIS OF THE POSSIBILITY OF VOC
TREATMENT BY USING EB TECHNOLOGY

When fast electrons from beams are absorbed in a carrier gas, they
cause ionization and excitation processes of nitrogen, HaO, CO2 and oxygen
molecules' in the carrier gas. Primary species and r~~ondary electrons
are formed. The latter are thermalized fast within 1 ns in air at 1 atm. The
G-values (molecules/100 eV) of main primary species are simplified as
follows [1]:

4.43 N2 -» 0.29 N2* + 0.885 N(2D) + 0.295 N(2P) + 1.87 N + 2.27 N2
+ +

0.69 N++2.96 e (1)
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5.377 O2 -> 0.077 O2* + 2.25 O('D) + 2.8 O + 0.18 (O*) + 2.07 O,+ +
1.23O+ + 3.3e (2)

7.33 H20 -» 0.51 H2 + 0.46 O(3P) + 4.25 OH + 4.15 H + 1.99 (H2O
+) +

0.01 (H2
+) + 0.57 (OH+) + 0.67 (H+) + 0.06 (O+) + 3.3 e (3)

7.54 CO2 -» 4.72 CO + 5.16 O + 2.24 (CO2
 +) + 0.51 (CO+) + 0.07 (C+) +

0.21 (O+) + 3.03e (4)

Primary species and secondary electrons react with VOCs and cause their
decomposition.
In the case of decomposition of chlorinated aliphatic hydrocarbons (e.g.
chloroethylene), the reactions of Cl" formed in dissociative electron -
attachment and Cl, OH radicals with VOCs play a very important role in
VOCs destruction.

For aromatic hydrocarbons,VOCs decomposition goes mainly through:
1) charge transfer reactions of positive ions

M+ + RH (RH=VOC, e.g. benzene or PAHs) = M + RH+

Because RH have lower ionization energy (IE) (benzene: IE=9.24 eV;
PAHs: IE<10 eV) than most of primary positive ions (IE>11 eV)
formed above, part of VOC should be decomposed by rapid charge
transfer reactions.

2) Radical-neutral particles reactions.
The OH radical plays a very important role for VOC decomposition

when water concentration is about 10%. They react with VOC in two ways:
• addition to the aromatic ring (eg. toluene)

OH + C6H5CH3 = R1 (5)

• H atom abstraction (for the alkyl-substituted aromatic compounds) or H
atom elimination (for benzene, naphthalene and the higher polycyclic
aromatic hydrocarbons)

C6H5CH3 + OH = R2 + H2O (H atom abstraction) (6)

C6H6 + OH = C6H5OH + H (H atom elimination) (7)

The Rl and R2 radicals formed above take further part in other
complex reactions: O2 addition (reaction 8), O atom release (reactions 9 and
10), aromatic -CHO (-dehydes), -OH (-ol) compounds formation (reaction
11) or ring cleavage (reaction 12) [2]:

R(R1,R2) + O2 = RO2 (8)
2 RO2 = 2RO + O2 (9)

RO2 + NO = RO + NO2 (10)
RO + O2 = HO2 + products (aromatic-CHO, -OH) (11)

RO —> aliphatic products (12)
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3. SCIENTIFIC ACTIVITY IN THE INCT

3.1. Experimental work

3.1.1. Batch system
In the batch system, 3 compounds were selected: 1,1-dichloroethylene,

benzene and styrene as studied objects.
• 1,1-dichloroethylene

As a representative process for chlorinated hydrocarbon, the decom-
position of 1.1-dichloroethylene in humid air under EB irradiation was
studied [3]. Experimental results are shown in Fig. 1.

5 10

Dose (kGy)

15

903.8(ppm) -0-1583(ppm)

Fig. l . Radiation-induced degradation of 1,1-DCE vs. dose in EB irradiation.

It was found that more than 90% of 1,1-DCE in the presence of H2O is
decomposed when doses reach 9 kGy, 13 kGy at 2.083 kGy/s dose rate for
903.8 ppm and 1583 ppm, respectively. Inorganic compounds (CO, CCh)
and chloroacetyl chloride (CF^CICOCI) were observed as main products.
Formation of inorganic carbon products is below 10%.
• Benzene

As a representative decomposition process for aromatic hydrocarbons,
benzene decomposition under electron beam irradiation was studied on a
laboratory scale. Simulated gas was prepared of air, 10% water vapor and
benzene vapor. Two different initial concentrations, 3.48xlO"6 g/crrr, 3.51xlO"5

g/cm3 of benzene in the gas mixture, were irradiated by the ILU-6 accelerator.
Benzene and organic products were analyzed by gas-chromatography with a
FID detector. It was found that about 45% benzene was decomposed at the 40
kGy absorbed dose. Phenol was also detected in a concentration of about
10% of the formed products. This process could be described by the following
reaction:

OH + benzene = phenol(10%) + other products (13)
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• S tyrenę
As a representative for hydrocarbon derivatives, styrene decomposition

in an air mixture was studied [4]. It was found that more than 80% styrene
was decomposed at the 10 kGy absorbed dose at the initial concentration
400 ppm up to 1000 ppm styrene. Humidity in the mixture was 1.5%.

3.1.2. PAH destruction from coal fired at the power plant - EPS KA WĘCZYN
Polynuclear aromatic hydrocarbons' (PAHs) decomposition by EB

irradiation was carried out at the pilot plant - EPS KA WĘCZYN. Experimental
results are shown in Fig. 2.

Fig. 2. Removal efficiency of PAHs from Hue gas by electron beam irradiation at the pilot
plant EPS KAWĘCZYN. The experimental conditions were as follows: gas flow — 10 000 m 3/h;
PAHs - in the range of ug/NM3 in flue gas; dose - 7 kGy; gas humidity - 6.5% (V/V); in the
presence of ammonia (aNH3=0.85), 89% SO2 and 72% NOX were removed simultaneously.

The preliminary experimental results (Fig. 2) show that PAHs are decomposed
under EB irradiation and PAHs removal efficiency is enhanced in the
presence of ammonia addition [5]. Further experiments should be carried
out to identify PAHs decomposition products and to study SOi, NOX,
influence on the PAHs decomposition efficiency.

3.2. Theoretical work

Computer simulation work was carried out in the INCT with the aim
at understanding VOCs decomposition mechanism under electron beam
irradiation. Computer simulation of chlorinated hydrocarbons decomposition
under electron beam irradiation was performed [ 3 , 6 ] . Computer simulation
of aromatic hydrocarbons decomposition will be performed in the future.
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Abstract
APPLICATION OF IONIZING RADIATION FOR DEGRADATION

OF ORGANIC POLLUTANTS IN WATERS AND WASTES
Anthropogenic organic pollutants of natural waters discharged to environment in mu-

nicipal and industrial wastes can be removed by the use of various technologies. Among nu-
merous chemical technologies of advanced oxidation a particular effectiveness is exhibited by
methods based on the use of ionizing radiation (y, electron beam) demonstrated already both in
batch processes and in flow installations and also in a mobile treatment installation. Their appli-
cation is based on interaction of primary products of radiolysis of water (hydroxyl and hydrogen
radicals, solvated electrons), among which hydroxyl radicals are the strongest oxidants known to
occur in water. A crucial role in the radiation-induced degradation of water pollutants in oxy-
genated solutions play also peroxyl radicals formed. A favourable increase of effectiveness for
some of these processes can be also achieved by carrying them in the presence of ozone. Be-
sides presentation of the state-of-art of this technology for treatment of water and wastes, a results
of own research on application of this technology is given, which was focused on examination of
radiolytic degradation of chlorophenols and selected chloroorganic pesticides.

Wraz z rozwojem cywilizacyjnym coraz większy problem stanowi
ochrona środowiska przed znaczną ilością emitowanych zanieczyszczeń
towarzyszących temu procesowi. Dotychczas stosowane metody oczyszcza-
nia ścieków, takie jak biodegradacja, flotacja, filtracja, sedymentacja, ko-
agulacja czy adsorpcja przestają być skuteczne wobec wielu rodzajów za-
nieczyszczeń, jakimi są np.: oleje, polichlorowane bifenyle, różnego typu
pestycydy, dioksyny, chlorofenole czy detergenty. Istotnym problemem jest
nie tylko opracowanie metody usuwania tych zanieczyszczał ze ścieków,
które są dalej kłopotliwym odpadem, lecz metod, w których te związki ule-
gają degradacji bezpośrednio w ściekach czy wodach. Wśród takich metod
szczególnie efektywne są metody pogłębionego utleniania, które umożli-
wiają mineralizację zanieczyszczeń organicznych. Oparte są one na tworze-
niu in situ szeregu rodników w różny sposób. Należą do nich ozonowanie,
fotoliza, fotokataliza, reakcje Fentonowskie, elektroliza, elektrokataliza i
sonoliza.
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Pod względem tworzenia rodników 'OH najwydajniejsze są procesy
wykorzystujące promieniowanie y lub wiązkę wysokoenergetycznych elek-
tronów. Rodnik 'OH jest najbardziej reaktywnym utleniaczem (Es= +3,06),
silniejszym niż 63 (Es= +2,07), który reaguje z wieloma związkami orga-
nicznymi. Dodatkowo napromieniowanie powoduje nie tylko rozkład
związków organicznych, ale także dezynfekcję wód i ścieków. Podstawo-
wą zaletą stosowania metod radiacyjnych jest krótki czas rozkładu związ-
ków organicznych (rzędu mikro- i milisekund) oraz to, że w trakcie proce-
su nie stosuje się żadnych dodatkowych substancji chemicznych, które
trzeba neutralizować lub usuwać po zakończeniu procesu jak to ma miej-
sce np.: dla ozonowania, reakcji Fentona czy fotokatalizy na TiOi. Ma to
wpływ na wielkość instalacji i koszty jej eksploatacji. Istotne jest również,
że powstające w wyniku napromieniowywania promieniowaniem y lub
wiązką elektronów rodniki nie są selektywnie i reagują ze wszystkimi
związkami organicznymi w wodzie. Należy także wspomnieć, że procesy
fotodegradacji związków organicznych są procesami długotrwałymi [1],
podobnie jak procesy ozonowania są powolne ze względu na słabą roz-
puszczalność i wolny rozkład ozonu w wodzie. Rozpuszczalność i szyb-
kość rozkładu ozonu zwiększa się przez zastosowanie prekursorów, takich
jak promieniowanie UV i HiCh, jednak zabieg taki podwyższa koszty
oczyszczania związków organicznych [2].

Obecnie są prowadzone badania nad zastosowaniem metod radiacyj-
nych w następujących dziedzinach: oczyszczani^ wód naturalnych i pit-
nych, oczyszczanie ścieków miejskich, przemysłowych i rolniczych oraz
innych odpadów ciekłych, oczyszczanie gazów odlotowych, obróbka ra-
diacyjna odpadów stałych. Osiągnięcia tych badań zostały omówione w
wydanych ostatnio monografiach [3, 4] i przeglądach [5-9] oraz raportach
Międzynarodowej Agencji Energii Atomowej [10, 11]. Badania przydatno-
ści metod radiacyjnych do oczyszczania wód i ścieków koncentrują się na
dezynfekcji i poprawie ogólnych parametrów jakości wody takich, jak np.:
barwa, zapach, ChZT i BZT. Oprócz tego w wielu ośrodkach w różnych
krajach prowadzane są badania nad radiolityczną degradacją poszczegól-
nych związków na potrzeby środowiskowe, jak np. związków aromatycz-
nych, chlorowanych związków organicznych (chlorowane etyleny i meta-
ny, pestycydy czy polichlorowane bifenyle).

Napromieniowanie dawką 1-3 kGy pozwala zmniejszyć barwę wody
rzecznej ze 160 do 20 jednostek, równocześnie zawieszone w wodzie
cząstki ulegają koagulacji co zmniejsza czas potrzebny na wytrącenie się
zawiesin [12]. Uzyskanie tego samego efektu poprzez chlorowanie wody
rzecznej powoduje przeciętnie pięciokrotny wzrost jej toksyczności po
procesie. W przypadku ścieków miejskich przy dawce 1,3 kGy uzyskuje
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się odbarwienie i pozbawienie zapachu oraz znaczne obniżenie wartości
ChZT ze 120 do 10 mg O2/l i BZT z 40 do 3,5 mg O2/l [13, 14]. Równo-
cześnie następuje całkowita dezynfekcja ścieków, która spełnia normy
sanitarne. Cooper i in. [15] uzyskali całkowitą degradację chlorometanów,
chloroetanów i związków aromatycznych w ściekach miejskich odpowied-
nio przy dawce 0,8, 8 i 6,5 kGy. Natomiast Sampa i in. [16] uzyskali 80%
degradację tych związków w napowietrzonych ściekach miejskich przy
dawce 2 kGy. W wodach pitnych, Cooper i in. [17]. wykazali, że dla stę-
żeń 100 |lg/l tri- i tetrachloroetylenu do 90% degradacji tych zanieczysz-
czeń wymagane są dawki odpowiednio l i 1,2 kGy [17]. Badania przepro-
wadzone przez Gehringera i in. [18] wykazały, że na rozkład tych
związków ma wpływ zawartość węglanów w wodzie, innych związków
organicznych, a także szybkość dawkowania. W przypadku napromienio-
wania promieniowaniem y (1,3 Gys"1) uzyskuje się całkowitą degradację
chlorowanych etylenów przy niższych dawkach, niż w przypadku napro-
mieniowania wiązką elektronów (1890 Gy-s"1).

Oprócz badań nad usuwaniem poszczególnych związków i poprawy
ogólnych parametrów wód i ścieków prowadzone są także prace nad uniesz-
kodliwianiem ciekłych odpadów takich, jak np. chłodziwa transformatorowe
i przemysłowe w których skład wchodzą polichlorowane bifenyle (PCB).
Mućka i in. [19, 20] uzyskali stopniową dehalogenację PCB w alkalicznym
roztworze 2-propanolu napromieniowując je dawkami do 60 kGy.

W opisanych w literaturze instalacjach pilotowych stosowane są jedy-
nie akceleratory elektronów. W celu ominięcia ograniczenia spowodowane-
go niewielkim zasięgiem elektronów w wodzie stosowany jest przepływ
turbulentny przez instalację [18], przepływ w postaci areozolu [13, 14] lub
przepływ w kierunku prostopadłym do okna akceleratora [3]. Dodatkowym
zabiegiem jest zastosowanie połączenia napromieniowania z ozonowaniem,
co pozwala wyeliminować efekt szybkości dawkowania oraz zmniejszyć daw-
kę promieniowania i ozonu potrzebną do degradacji zanieczyszczeń [18, 21].
Procesy radiacyjne łączy się również z innymi procesami np. z biodegradacją,
co zwiększa wydajność oczyszczania i obniża koszty procesu [3].

W celu porównania wydajności procesów oszacowano ilość moli
rodnika 'OH wytworzoną przez l kWh energii elektrycznej z uwzględnie-
niem sprawności urządzeń. Bolton i in. [22] oszacowali, że z l kWh ener-
gii elektrycznej wytwarzane jest 1,4 mola 'OH w procesie UV/HiOi, 0,087
mola 'OH w procesie UV/TiO2 oraz l mol 'OH przypadku napromienio-
wania wiązką elektronów. Gehringer i in. [23] obliczyli, że z l kWh wy-
twarzany jest l mol 'OH w procesie ozonowania (przy założeniu 10
kWh/kg O3, 0,5 mola 'OH z l mola 03). W celu porównania efektywności
procesu wprowadzono termin EE/O (Electrical Energy per Order). EE/O
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definiuje się jako ilość energii elektrycznej (w kWh) potrzebną do zmniej-
szenia stężenia zanieczyszczenia o jeden rząd na l m3 oczyszczanej wody
[22]. Dla fenolu o stężeniu 500 (imol/1 wyznaczona dawka energii elek-
trycznej dla procesu UV/TiO2 wynosi 336, dla UV/H2O2 - 3,6 i dla na-
promieniowania wiązką elektronów - 1,5 kWh. W przypadku procesu
UV/HiOa należy uwzględnić także koszty związane z dodatkiem H2O2,
które w zależności od czystości wody i stężenia zanieczyszczeń stanowią
od 20 do 70% kosztów operacyjnych instalacji. W przypadku procesu
UV/TiOi dodatkowe koszty stanowi konieczność cyrkulacji TiO2 w insta-
lacji.

Od kilku lat w Instytucie Chemii i Techniki Jądrowej prowadzone są
badania nad radiolityczną degradacją chlorofenoli, chloroorganicznych
herbicydów 2,4-D i dikamby [24-26], powszechnymi zanieczyszczeniami
organicznymi środowiska naturalnego [27]. Wydajność radiolitycznej de-
gradacji fenoli i chlorofenoli obserwowano głównie metodą HPLC w ukła-
dzie odwróconych faz, metodą chromatografii jonowej i za pomocą GC-MS.
Biologiczną kontrolę właściwości produktów rozkładu prowdzono przez
pomiar toksyczności, polegający na obserwacji zmian bioluminescencji
bakterii Vibro fischerii stosowanej w teście Microtox. Oznaczenie całko-
witego węgla organicznego TOĆ przeprowadzono na analizatorze Shima-
dzu TOC-5000.

Całkowity rozkład 2-chlorofenolu (2-CP), 2,6-dichlorofenolu (2,6-DCP),
2,3,4,6-tetrachlorofenolu (2,3,4,6-TeCP) w czystej wodzie, w nieobecności
zmiataczy rodników, obserwowano przy dawce 0,2 kGy (stężenie począt-
kowe 20 mg/1). Trudniej przebiega rozkład pentachlorofenolu; 80% degra-
dację zaobserwowano przy zastosowaniu dawki l kGy. Natomiast całko-
wity rozkład fenolu w czystej wodzie następuje przy dawce 2 kGy
(stężenie początkowe 25 mg/1). Dla 2-CP, 2,6-DCP, 2,3,4,6-TeCP w wo-
dzie rzecznej dawka potrzebna do całkowitego rozkładu wzrasta do l kGy.
Produktami rozkładu chlorofenoli są inne chlorofenole zawierające mniej
chloru w cząsteczce. Pozostałymi produktami są hyroksybenzeny: fenol,
hydrochinon i pirokatechina.

Zbadano także wpływ zmiataczy na rozkład 2,4-dichlorofenolu
(2,4-DCP). Przy dawce nie przekraczającej l kGy wydajność rozkładu
zależy wyłącznie od stężenia 2,4-DCP. Dla roztworu 2,4-DCP o stężeniu
50 mg/1 rozkładowi ulega 40%, dawka potrzebna do całkowitej degradacji
wynosi 10 kGy. Wydajność degradacji radiolitycznej dodatkowo zmniej-
sza się w obecności zmiataczy rodników takich, jak np. azotany. Obecność
20 mg/1 azotanów w roztworze zmniejsza wydajność rozkładu 2,4-DCP
przy dawce l kGy (dla stężenia 20 mg/1 2,4-DCP) nawet o 60%, a całko-
wita degradacja 2,4-DCP w takich warunkach wymaga zastosowania daw-
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ki 20 kGy. Najbardziej prawdopodobnym mechanizmem degradacji jest w
pierwszej kolejności dehalogenacja, która prowadzi do powstania di- albo
trihydroksybenzenu, a następnie do rozerwania pierścienia aromatycznego
i powstania kwasów karboksylowych. O takim mechanizmie rozkładu mo-
że świadczyć obecność pirokatechiny, hydrochinonu i fenolu. Stwierdzo-
no też, że po zastosowaniu dawki 10 kGy głównymi produktami rozkładu
są kwas mrówkowy i kwas octowy.

Informacja o stężeniach poszczególnych związków nie daje całko-
witej informacji o toksyczności ścieków. Niska toksyczność lub jej brak
pozwala na zastosowanie tańszej metody biologicznego rozkładu w na-
stępnym etapie oczyszczania. W tym celu rozpoczęte zostały badania z
użyciem powszechnie stosowanego bioluminescencyjnego testu bakteryj-
nego Microtox. Przeprowadzono badania zmian toksyczności roztworów
2,4-DCP, 2,4-D i dikamby pod wpływem napromieniowania. Podobne
eksperymenty przeprowadzono dla roztworów 2,4-DCP w ściekach labo-
ratoryjnych. Dla poziomu stężeń 20 mg/1 całkowitą redukcję toksyczności
uzyskano dla dawki promieniowania 10 kGy, podczas gdy dla 50 mg/1 dla
dawki 20 kGy zaobserwowano, że roztwór jest nadal słabo toksyczny.
Obecność azotanów obniża wydajność redukcji toksyczności wraz ze
wzrostem dawki. Zarówno w czystych roztworach, jak i zawierających
azotany, przy niskich dawkach do l kGy, zaobserwowano pewien wzrost
toksyczności (przy 50 mg/1 nawet do ok. 60%). Efekt ten wyjaśniono przez
tworzenie się przy niskich dawkach polihydroksybenzenów, które są
znacznie bardziej toksyczne dla testu Microtox niż 2,4-DCP [28].

Całkowita mineralizacja roztworów 2,4-DCP wymaga znacznie
większych dawek niż wspomniane powyżej. Eksperymenty wykonane przy
zastosowaniu wiązki elektronów i pomiar TOĆ wykazały dla roztworów
20 mg/1 2,4-DCP, nawet przy dawce 200 kGy, 50% spadek wartości TOĆ.
Dla roztworów 100 mg/1 napromieniowanych dawką 10 kGy zaobserwo-
wano spadek wartości TOĆ zaledwie o 10%. Całkowita degradacja 2,4-D
w roztworze o stężeniu 50 mg/1 wymaga dawki co najmniej 5 kGy, ale
całkowite uwolnienie chloru wymaga dawki 7,5 kGy. Spowodowane jest
to powstawaniem różnych toksycznych związków chloroorganicznych,
takich jak mono- i dichlorofenole. Herbicyd 2,4-D jest związkiem fitotok-
sycznym, nie wykazującym toksyczności wobec testu bioluminescencyj-
nego Microtox, dlatego też przy małych dawkach obserwujemy wzrost
toksyczności, która zanika przy dawce 10 kGy dla czystych roztworów
2,4-D.

Wydajność degradacji 2,4-D jest znacznie obniżona w obecności zmia-
taczy rodników hydroksylowych, i tak w obecności 50 mg/1 azotanów rozkład
2,4-D w roztworze o stężeniu 50 mg/1 wymaga dawki 10 kGy, co jest dawką
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dwa razy większa niż ta która jest potrzebna do rozkładu 50 mg/1 roztworu
2,4-D w nieobecności azotanów. Podobne zwiększenie dawki potrzebne jest
do rozkładu 2,4-D o tym samym stężeniu w obecności 400 mg/1 węglanów w
roztworze o pH 7. Zbadano także wpływ tlenu w roztworze o stężeniu 110
ppm 2,4-D w wodzie pobranej ze studni o głębokości 50 m. Pomiar chemicz-
nego zapotrzebowania na tlen ChZT wykazał spadek jego wartości ze 140 do
80 mg/1 przy dawce l kGy. Przy tej samej dawce zaobserwowano również
całkowite zużycie rozpuszczonego tlenu, co może być przyczyną zahamowa-
nia dalszej degradacji związków organicznych w tych warunkach.
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TRAWIENIE CHEMICZNE WYBRANYCH
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Abstract
CHEMICAL ETCHING OF SOME POLYMERIC FILMS IRRADIATED

WITH HEAVY ION BEAM AND HIGH-ENERGY ELECTRON BEAM
Interaction of heavy ion beam accelerated in a cyclotron or electron beam from a

linear accelerator, causes changes in structure of polymeric materials. Chemical etching
gives a possibility of visualization of such changes.

Chemical etching of thin films made of polyethylene terephtalate (PET) and poly-
ethylene naphtalate (PEN) irradiated with 10 MeV electron beam at different doses up to
990 kGy have been carried out.

The speed of latent tracks etching in PET film after irradiation with heavy ion beam
has been determined. For sensitization of such tracks UV radiation has been used and for
comparison experiments with film samples irradiated with high-energy electron beam have
been carried out. For observation of changes in samples, scanning electron microscopy has
been used.

Investigations which have been carried out should be important for the optimization
of manufacturing of particle track-etched membranes specifically in case of PEN film.

1. WPROWADZENIE

W ostatnich latach coraz większego znaczenia nabierają zagadnienia
związane z wykorzystaniem wysokoenergetycznych wiązek ciężkich jo-
nów, generowanych z reguły w cyklotronach. W wielu ośrodkach prowa-
dzone są prace związane z badaniem oddziaływania takich wiązek na różne
materiały [l, 2]. Jeżeli zasięg jonów jest dostatecznie duży w materiałach
poddanych takiemu oddziaływaniu, to mogą formować się tzw. treki (ang.
tracks), związane ze zmianami struktury materiału w nanoskali. Szczegól-
nym przypadkiem oddziaływania jest przechodzenie przyspieszonych w
cyklotronie ciężkich jonów przez materiały polimerowe, takie jak cienkie
folie. Materiały polimerowe są z reguły wytwarzane z pierwiastków lek-
kich i zasięg ciężkich jonów jest w nich relatywnie duży. Zmiany mające
miejsce w nanoskali można poddać procesowi wizualizacji, pogłębiając je
początkowo za pomocą oddziaływania innego rodzaju promieniowania o
dostatecznie dużej energii kwantów (np. promieniowania UV). Proces ten
określany jest mianem uczulania (sensybilizacji). Kolejny proces, trawie-
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nie chemiczne, powoduje powiększenie tych zmian do mikroskali, tak że
można je obserwować za pomocą dobrej klasy mikroskopu optycznego lub
z lepszym efektem - wykorzystując mikroskop elektronowy. W ten sposób
z cienkich folii polimerowych wytwarzane są membrany, które określane
są jako membrany trekowe (MT) (ang. particle track-etched membranes).
Typowymi materiałami polimerowymi stosowanymi do wytwarzania MT
są: poli(tereftalan etylenu) (PET) oraz poliwęglan (PC) [3, 4].

Wysokoenergetyczna wiązka elektronów również powoduje zmiany
w strukturze materiałów polimerowych, co powinno być uwzględniane np.
przy sterylizacji radiacyjnej. W Zakładzie Badań Strukturalnych Instytutu
Chemii i Techniki Jądrowej (IChTJ) prowadzone są prace nad określeniem
odporności radiacyjnej cienkich folii polimerowych stanowiących materiał
wyjściowy do wytwarzania MT, jak również samych MT [5, 6].

Celem prezentowanej pracy było zbadanie wpływu oddziaływania
wiązki elektronów na proces trawienia chemicznego wybranych folii poli-
merowych w zależności od zastosowanej dawki. Porównawczo zbadano
również wpływ sensybilizacji za pomocą promieniowania UV na proces
trawienia folii. Dane takie są przydatne przy wyborze sposobu sensybiliza-
cji, jak również przy optymalizacji parametrów tego procesu, szczególnie
w przypadku nowo zastosowanych folii polimerowych do wytwarzania
MT, takich jak poli(tereftalan naftalenu) (PEN) [7].

2. CZĘŚĆ EKSPERYMENTALNA I WYNIKI POMIARÓW

Próbki folii PET o grubości 12 |J,m typu Estrofol - ET, Nitron Erg
(Polska) i folii PEN o grubości 25 jirn typu Kaladex, ICI (Wlk. Brytania)
zostały poddane napromienieniu wysokoenergetyczną wiązką elektronów
(10 MeV) w akceleratorze liniowym, znajdującym się w Instytucie Chemii
i Techniki Jądrowej (IChTJ). Zastosowano 6 wartości dawek w zakresie od
25 do 990 kGy (I seria).

Próbki folii naświetlone w I serii eksperymentów zostały poddane
procesowi trawienia chemicznego w termostatowanym roztworze wodnym
NaOH (stężenie 6 N, temperatura 75°C). Po upływie zadanego czasu tra-
wienia próbki neutralizowano w roztworze kwasu octowego, a następnie
płukano w wodzie i suszono. Za pomocą czujnika zegarowego osadzonego
w stabilnym uchwycie rejestrowano bieżącą grubość folii.

Zależności zmiany grubości trawionej folii od czasu trawienia w przy-
padku folii PET i PEN przedstawiono na rys. l i 2. Wykresy te pozwoliły na
wyznaczenie szybkości trawienia folii. Szybkości trawienia w przypadku
folii wyjściowych (nie naświetlonych wiązką elektronów) w pierwszej fazie
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Rys. 1. Zależność zmiany grubości folii PET od czasu trawienia po napromienieniu ich
wiązką elektronów przy dwóch różnych dawkach.

trawienia (do 10 min) wynosiły odpowiednio 0,08 oraz 0,03 (im/min. Szyb-
kość trawienia dla folii PEN jest prawie 3 razy mniejsza niż w przypadku
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Rys. 2. Zależność zmiany grubości folii PEN od czasu trawienia po napromienieniu ich
wiązką elektronów przy dwóch różnych dawkach.

folii PET. Różnice w charakterze tego procesu są widoczne na zdjęciach ze
skaningowego mikroskopu elektronowego DSM 942 Zeiss-Leo przedsta-
wiających powierzchnię folii PET i PEN po czasach trawienia: 7 i 20 min
(rys. 3 i 4).
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a) b)

Rys. 3. Wygląd powierzchni folii po 7 min trawienia: a) folia PET, b) folia PEN.

Oddziaływanie wiązki wy? voenergetycznych elektronów powoduje
wzrost szybkości trawienia folii. Przy największej zastosowanej dawce
(990 kGy) w przypadku folii PET nastąpił wzrost prawie o rząd wielkości
do wartości 0,21 (im/min, natomiast w przypadku folii PEN wzrost ten był
stosunkowo nieduży - do wartości 0,07 |im/min (ok. 2 razy). Należy są-
dzić, że taki efekt spowodowany jest większą odpornością radiacyjną po-
limeru PEN w stosunku do PET [6].

a) b)

Rys. 4. Wygląd powierzchni folii po 20 min trawienia: a) folia PET, b) folia PEN.

W przypadku folii PET stosowanej do wytwarzania MT rutynowa
sensybilizacja prowadzona jest za pomocą promieniowania nadfioletowe-
go. Dlatego też w II serii eksperymentów wyjściowe próbki folii PET i
PEN naświetlono promieniowaniem UVB o długości fali 280-315 nm, sto-
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sując lampę typu TLD 18W/08 firmy Philips. Próbki folii umieszczano w
odległości l cm od lampy. Czasy naświetlania wynosiły: 8 i 24 h. Naświe-
tlone próbki poddano następnie trawieniu chemicznemu stosując procedurę
analogiczną jak w I serii pomiarów.
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Rys. 5. Zależność zmiany grubości folii PET i PEN naświetlanych UV (8 i 24 h) od czasu
trawienia.

Wyniki zmian grubości w czasie próbek trawionych w II serii pomia-
rów przedstawiono na rys. 5. Na podstawie tych danych można stwierdzić,
że w początkowej fazie trawienia (0-5 min) w przypadku folii PET szyb-
kość trawienia wynosiła 0,21 |im/min i nie była zależna od czasu działania
promieniowania UV. W przypadku folii PEN szybkości trawienia były
mniejsze i wynosiły przy czasach naświetlania 8 i 24 h odpowiednio: 0,07 i
0,13 (im/min. Należy przypuszczać, że zaobserwowane różnice w przy-
padku tych dwóch rodzajów folii związane są z wyższą odpornością che-
miczną polimeru PEN w stosunku do PET [8].

Kolejna seria eksperymentów związana była z trawieniem śladów
ciężkich jonów w folii PET. Zastosowano, omówione wcześniej, standar-
dowe parametry kąpieli trawiącej i czas trawienia l nr :. afektem finalnym
było uzyskanie membrany o cylindrycznych porach, których średnica wy-
nosiła 0,19 |J.m (wartość średnia). Zdjęcie mikroskopowe powierzchni tej
membrany przedstawiono na rys. 6. W tym przypadku szybkość trawienia
wzdłuż treku wynosiła 5 |im/min, a więc była o ponad rząd wielkości więk-
sza niż w przypadku trawienia folii wyjściowej. Dodatkowe naświetlanie
omawianych próbek wiązką elektronów spowodowało powiększenie efektów
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Rys. 6. Wygląd powierzchni MT otrzymanej w wyniku trawienia folii PET naświetlonej
wiązką ciężkich jonów.

końcowych. W przypadku dawki 480 kGy i tego samego czasu trawienia
(l min) uzyskano pory o średniej wartości 0,28 [im (wzrost o 47%). Widok
powierzchni takiej membrany przedstawiono na rys. 7.

Rys. 7. Wygląd powierzchni MT otrzymanej w procesie trawienia z zastosowaniem do
sensybilizacji wiązki elektronów.

3. PODSUMOWANIE I WNIOSKI

Próbki folii PET i PEN napromieniano wiązką elektronów o energii l O
MeV z akceleratora liniowego przy różnych dawkach od 25 do 990 kGy.
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Napromienione próbki poddano procesowi trawienia chemicznego stosując
parametry kąpieli trawiącej typowe przy wytwarzaniu membran trekowych
(6 N NaOH, temperatura 75°C) i różne czasy trawienia aż do wartości 40 min.
Na podstawie pomiarów zmian grubości trawionych folii wyznaczono szyb-
kość procesu trawienia w przypadku różnych dawek. Wyznaczona została
również szybkość trawienia wyjściowych folii PET i PEN (bez naświetlania
wiązką elektronów) przy analogicznych parametrach kąpieli trawiącej.

Inne próbki folii PET i PEN zostały niezależnie naświetlone promie-
niowaniem UVB przy długości fali 280-315 nm (przy czasach: 8 i 24 h).
Również w tym przypadku wyznaczono szybkość trawienia chemicznego.

Wyznaczona szybkość trawienia wyjściowej folii PEN w początko-
wej fazie (do 10 min) wynosi 0,03 (im/min i jest prawie 3 razy mniejsza
niż w przypadku folii PET. Zdjęcia z mikroskopu elektronowego wykazują
drobniejszą i bardziej regularną ziarnistość na wytrawionej folii PEN.
Uzyskane wyniki doświadczalne pozwalają na sformułowanie następują-
cych wniosków:
- Napromienienie wiązką wysokoenergetycznych elektronów powoduje

znaczący wzrost szybkości trawienia folii PET w stosunku do szybko-
ści trawienia folii wyjściowej (przy dawce 990 kGy następuje wzrost
prawie o rząd wielkości).

- Napromienienie wiązką elektronów folii PEN dało znacznie mniejszy
efekt, gdyż przy tych samych dawkach co w poprzednim punkcie nastą-
pił niewielki wzrost szybkości trawienia do wartości ok. 0,07 jj.m/min
(ok. 2 razy) w stosunku do szybkości trawienia folii wyjściowej.

- Naświetlanie folii PET promieniowaniem UVB o długości fali 280-315
nm powoduje wzrost szybkości trawienia do wartości 0,21 UMn/min
(praktycznie niezależnie od zastosowanego czasu naświetlania), zbliżonej
do szybkości trawienia uzyskanej przy zastosowaniu wiązki elektronów.

- Naświetlanie folii PEN promieniowaniem UVB o długości fali 280-315
nm powoduje większy wzrost szybkości trawienia niż przy zastosowa-
niu wiązki elektronów.

- Wydaje się, że w przypadku folii PET naświetlonej wiązką ciężkich
jonów celem wytworzenia membrany trekowej do sensybilizacji po-
wstałych śladów można wykorzystać wiązkę wysokoenergetycznych
elektronów, szczególnie w przypadku, gdy pory mają mieć stosunkowo
małe średnice (zakres do 0,4 ja,m).

Autorzy pracy wyrażają podziękowanie za przeprowadzenie naświetlenia folii PET wiąz-
ką ciężkich jonów w cyklotronie w Laboratorium Reakcji Jądrowych ZIBJ w Dubnej
(Rosja) oraz za przeprowadzenie naświetlania próbek folii PET i PEN wiązką elektronów
w akceleratorze w Zakładzie Chemii i Techniki Radiacyjnej IChTJ.
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Abstract
VALIDATION OF STERILIZATION BY IRRADIATION

AT THE PILOT PLANT OF RADIATION STERILIZATION
OF MEDICAL DEVICES AND ALLOGRAFTS

Validation of radiation sterilization process covers three activities: installation
qualification, establishment of process specification and performance qualification. Above
mentioned activities being performed at the pilot plant of radiation sterilization within the
Institute of Nuclear Chemistry and Technology have been described in this paper.

Działalność Stacji Sterylizacji Radiacyjnej Sprzętu Medycznego i
Przeszczepów (SSRSMP) jest podporządkowana wymaganiom:
a normy PN-EN 552:1999 „Walidacja i rutynowa kontrola sterylizacji

metodą napromieniowania";
a normy EN ISO 13488:2000 „Systemy Jakości - Wyroby medyczne -

Wymagania szczegółowe dla zastosowania EN/ISO 9002";
3 normy PN-EN 556:1999 „Znakowanie określeniem „sterylne" finalnie

sterylizowanych wyrobów medycznych".
W myśl Dyrektyw Unii Europejskiej dotyczących wyrobów medycznych

nazywanie wyrobu medycznego mianem „sterylny" jest dozwolone tylko wte-
dy, gdy zastosowano do jego wyjaławiania zwalidowany proces sterylizacji.
Definicja słowa „walidacja" podana w normie PN-EN 552:1999 jest następują-
ca: udokumentowana procedura, której celem jest otrzymanie, zapisanie i inter-
pretacja danych wymaganych do wykazania, że dany proces będzie zawsze
zgodny z wcześniej określonymi specyfikacjami. W przypadku sterylizacji ra-
diacyjnej walidacja obejmuje trzy czynności: kwalifikację instalacji, ustalenie
specyfikacji procesu i kwalifikację procesu. Dokumentacja potrzebna do kwali-
fikacji instalacyjnej dla akceleratorów elektronów powinna zawierać:
a) specyfikację urządzenia i jego charakterystyki;
b) opis otoczenia, uwzględniający lokalizację akceleratora i środki, które

zastosowano do oddzielenia produktów nie napromieniowanych od na-
promieniowanych;

c) opis konstrukcji i działanie systemu transportowego związanego z ak-
celeratorem;

d) wymiary pojemników do napromieniowania i opis materiałów, z któ-
rych je wykonano;
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e) opis sposobu działania i konserwacji akceleratora oraz związanego z
nim systemu transportowego.

Specyfikacja urządzenia i pomiary jego charakterystyki obejmuje dla
akceleratorów wysokoenergetycznych te parametry, które charakteryzują
wiązkę elektronów, czyli: energię elektronów, średni prąd wiązki, szerokość
przemiatania i jednorodność wiązki przemiatającej. W przypadku akcelera-
tora LAE 13/9 energia elektronów jest określona przez magnes odchylający,
tzn. w zależności od zadanego prądu otrzymamy żądaną energię elektronów
i jest to wartość stała w zakresie dozwolonych tolerancji. W przypadku ak-
celeratora Elektronika 10/10, który pracuje w SSRSMP, energia zależy od
zestrojenia akceleratora i parametrów magnetronu, dlatego energia elektro-
nów jest systematycznie mierzona za pomocą klina aluminiowego kilka razy
dziennie, a także obserwowana w sposób ciągły przy wykorzystywaniu do-
datkowo zainstalowanego czujnika elektronów wtórnych [1].

Budynek SSRSMP został tak zaprojektowany, że posiada oddzielne,
nie stykające się ze sobą magazyny dla towaru przed sterylizacją i dla to-
waru po obróbce radiacyjnej, zlokalizowane na parterze. Materiał przed
sterylizacją systemem transportowym jest podawany pod wiązkę elektro-
nową (wyjście wiązki jest ulokowane w przyziemiu), a po zakończeniu
procesu sterylizacji, odpowiednim odcinkiem systemu transportowego,
towar jest dostarczany do magazynu dla materiałów po sterylizacji [2].

Podstawowym, obok akceleratora, urządzeniem stosowanym w pro-
cesie sterylizacji radiacyjnej jest transporter o regulowanej i stabilizowanej
prędkości, przesuwający sterylizowane opakowania pod oknem wyjścio-
wym akceleratora. Elementem nośnym jest siatka ze stali nierdzewnej.
Urządzenia dodatkowe to układy transportowe na wejściu i wyjściu trans-
portera głównego, składające się z indywidualnie napędzanych odcinków
rolkowych i taśmowych. Całością pracy transportera steruje układ mikro-
procesorowy, który umożliwia identyfikację czasu napromieniania (dawki)
poszczególnych pojemników zawierających wyroby poddawane steryliza-
cji radiacyjnej. Szczegółowe dane dotyczące układu transportowego są
zapisane w odpowiedniej dokumentacji.

Wszystkie pojemniki do napromieniowania zostały zwymiarowane i
odpowiednio oznakowane. Prowadzone są także pomiary rozkładu dawek
wewnątrz pojemnika do napromieniowania. Metoda pomiaru polega na
napromieniowaniu odpowiedniej ilości pasków dozymetrycznych ułożo-
nych na arkuszach styropianu. W ten sposób jest tworzona tzw. „siatka" o
wielkości „ziaren" 5x5 cm. Wyniki pomiarów są przedstawione w układzie
współrzędnych (x,y,z), gdzie: oś x oznacza odległość pasków dozyme-
trycznych od siebie; oś y - punkt odczytu dawki na danym pasku dozyme-
trycznym; oś z - dawkę, jaką otrzymał w danym punkcie pasek dozyme-
tryczny.
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15
Dawka [kGy]

Głębokość [cm]
25 30 ^^o

Szerokość [cm] 40 45

Rys. Rozkład dawki ekspozycyjnej mierzony na powierzchni pojemnika, w którym
umieszczane są opakowania zbiorcze wyrobów medycznych poddawanych sterylizacji
radiacyjnej. Wymiary siatki pomiarowej - 5x5 cm.

Dla przykładu na rysunku przedstawiono wyniki pomiarów dozymetrycz-
nych przeprowadzonych na powierzchni pojemnika, w którym umieszcza-
ne są opakowania zbiorcze wyrobów medycznych poddawanych steryliza-
cji radiacyjnej.

Na podstawie dokumentów opisujących działanie akceleratora i zwią-
zanego z nim systemu transportowego, z upoważnienia Prezesa Państwowej
Agencji Atomistyki, Nadzór Zastosowań Promieniowania Jonizującego wy-
dał zezwolenie na stosowanie tego urządzenia do prac badawczych i usług w
zakresie sterylizacji - zezwolenie na działalność Nr D-11474. W przypadku
dużej liczby zleceń na sterylizację radiacyjną również do tych celów jest
wykorzystywany akcelerator LAE 13/9, który ma zezwolenie na działal-
ność Nr D-11471. Oba akceleratory podlegają rutynowym przeglądom:
tygodniowym i półrocznym, przeprowadzanym zgodnie z odpowiednimi
instrukcjami eksploatacyjnymi.

Przed rozpoczęciem kwalifikacji procesu określane są dawki: mini-
malna i maksymalna dla każdego sterylizowanego produktu. Określenie
wielkości dawki minimalnej jest wymagane przy sterylizacji w celu osią-
gnięcia odpowiedniego poziomu sterylności. Natomiast określenie dawki
maksymalnej pozwala zapobiec niedopuszczalnych zmianom, jakie mogą
zajść w produkcie lub jego opakowaniu pod wpływem promieniowania. W
tym celu przeprowadza się pomiar rozkładu dawek wewnątrz opakowania
finalnego danego produktu. Dane uzyskane z opisanych wyżej pomiarów
stanowią załącznik do instrukcji technologicznej dla danego produktu lub
kategorii produktu. W tabeli przedstawiono wyniki pomiarów dozyme-
trycznych dla sterylizowanych radiacyjnie opakowań zbiorczych zawiera-
jących pipetki laboratoryjne. Pomiary dozymetryczne wykonano w akcele-
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ratorze LAE 13/9 przy energii elektronów 10 MeV. Pomiar dawki wyko-
nano kalorymetrem polistyrenowym, rozkład dawek mierzono dozymetra-
mi PCV, a pomiar energii wykonano metodą klina. Materiał poddawany
obróbce ułożono w aluminiowym pojemniku do napromieniowania na sty-
ropianie. Po trzy dozymetry PCV umieszczono na wierzchu, przed trzyna-
stą warstwą pipetek od spodu i na spodzie opakowania zbiorczego.

Tabela: Wyniki pomiaru rozkładu dawek w opakowaniu zbiorczym.

Położenie dozymetru i jego
oznaczenie

Wierzch, 1
Wierzch, 2
Wierzch ,3
13 warstwa od spodu, 4
1 3 warstwa od spodu, 5
1 3 warstwa od spodu, 6
Spód, 7
Spód, 8
Spód, 9

Średnia
absorbancja
dozymetru

0,624
0,594
0,559
0,576
0,603
0,663
0,590
0,610
0,619

Średnia dawka dla
danego dozymetru

[kGy]
28,8
27,4
25,8
26,6
27,8
30,6
27,2
28,1
28,5

Średnia dawka dla
danej warstwy

[kGy]

27,3

28,3

27,9

W celu określenia dawki sterylizacyjnej norma PN-EN 552 dopusz-
cza jedną z dwóch możliwych metod postępowania:
a wyznaczenie dawki na podstawie znajomości ilości i oporności radiacyj-

nej populacji mikrobiologicznej występującej na wyrobie medycznym;
a produkt jest napromieniowany minimalną dawką 25 kGy.
Większość polskich wytwórców wyrobów medycznych wybiera wariant
drugi. Ze względu na specyfikę promieniowania elektronowego, aby za-
pewnić minimalną dawkę 25 kGy, w IChTJ stosuje się dawkę sterylizacyj-
nąprzeważnie 28 kGy [3].

Sterylizacja radiacyjna sprzętu medycznego jednorazowego użytku i
przeszczepów w SSRSMP prowadzona jest w skali masowej [4]. Zwalnia-
nie produktu po sterylizacji jest zwalnianiem parametrycznym, na podsta-
wie kontroli parametrów pracy akceleratora i wyników pomiarów dozy-
metrii rutynowej. W 1998 roku wprowadzono komputerowy system
utrzymania stałych warunków napromieniowania materiałów poddawa-
nych sterylizacji oraz rejestracji parametrów wykonywanej serii napromie-
niowania. By zapewnić identyfikowalność napromieniowywanej serii pro-
duktów wprowadzono komputerową archiwizację danych. Program ten
umożliwia przegląd warunków pracy systemu, stanu urządzeń, wartości
pomiarowych i parametrów zadanych przez operatora. Zapis danych do
zbioru archiwizacyjnego prowadzony jest w odstępach 5-sekundowych.
Dane te są przechowywane przez 5 lat.
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Przeprowadzona walidacja procesu napromieniania w Stacji Steryli-
zacji Radiacyjnej Sprzętu Medycznego i Przeszczepów w IChTJ umożli-
wiła wdrożenie tego procesu zgodnie z zaleceniami norm krajowych i mię-
dzynarodowych. Wysoka jakość usług, wymagana ze względu na charakter
poddawanych obróbce radiacyjnej wyrobów, jest potwierdzana przez kra-
jowych i zagranicznych auditorów sprawdzających proces sterylizacji ra-
diacyjnej z obowiązującymi w tym zakresie przepisami.
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Abstract
RADIATION PROCESSING AS AN UNIQUE METHOD OF MODIFICATION

OF PROPERTIES OF POLYMERS
Main feature of radiation induced processes in all media including polymers is in-

homogeneous deposition of energy. In single ionization spurs, the detachment of H atom
occurs, but parallel runs the chain scission in multi-ionisation spurs. Effects of ionizing
radiation in polymers depend on polymer structure, therefore either crosslinking or degra-
dation may prevail. Dehydrogenisation dominates anyway, with H2 leaving irreversibly
the polymer. Proper choice of the dose and conditions of irradiation can lead to desired
modification of polymers.

Cechą charakterystyczną procesów radiacyjnych zachodzących w
dowolnych polimerach poddanych działaniu promieniowania jonizującego
jest nieodwracalne odrywanie z łańcucha atomów wodoru. Mechanizm
tego zjawiska jest skomplikowany, związany z niehomogenicznym odkła-
daniem energii w materiale [1]. Uszkodzenia powstałe w polimerze pod
wpływem pierwotnych elektronów wybitych z materii przez szybkie elek-
trony czy też promieniowanie gamma przedstawia się jako gniazdajedno-
jonizacyjne, w których odkładane jest 80% dawki. Znajdują się one w sto-
sunkowo dużych odległościach od siebie i w ich wyniku następuje głównie
oderwanie atomów wodoru, które łączą się następnie w cząsteczki i opusz-
czają bezpowrotnie układ w postaci gazu. Powoduje to powstanie w miej-
scu uszkodzenia polimeru aktywnego centrum wolnorodnikowego, które,
jak wykazały liczne doświadczenia, jest w stanie przemieszczać się wzdłuż
łańcucha na odległość nawet kilkunastu atomów węgla. Tak więc procesy
chemiczne będące skutkiem pochłonięcia przez materiał energii promie-
niowania jonizującego mogą zachodzić w zupełnie innym miejscu niż
pierwotne uszkodzenie. To bardzo interesujące i nie do końca jeszcze po-
znane zjawisko w istotny sposób wpływa na wtórne procesy chemiczne
radiolizy tworzywa.

Ilość energii odkładana w gniazdach w końcowej generacji energe-
tycznej jest lokalnie znacznie większa niż w gniazdach jednojonizacyj-
nych. Ale w ogólnym bilansie stanowi znacznie mniejszy % energii. Elek-
trony ostatnich generacji zdolnych do jonizacji powodują już tak duże
nagromadzenie energii w stosukowo niewielkim „gnieździe wielojoniza-
cyjnym", że obok odrywania się atomów wodoru może również zostać
przerwany łańcuch lub oderwany jego fragment.
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Różnorodne formy, jakościowe i ilościowe odłożonej energii powo-
dują w konsekwencji różnorodność procesów chemicznych. Jakkolwiek
nie udało się jeszcze oznaczyć podziału energii na gniazda jedno- i wielo-
jonizacyjne w polimerach, to jednak przez analogię z prostymi związkami
[2] przyjmuje się, że ilość energii odkładana w postaci gniazd wielojoniza-
cyjnych stanowi 20% całkowitej energii pochłoniętej w napromienionym
materiale. Niezależnie od rodzaju polimeru zostaje on zawsze zubożony w
atomy wodoru w ilości proporcjonalnej do wielkości pochłoniętej dawki
promieniowania jonizującego. Konsekwencje odwodornienia zależą od
polimeru. Jest regułą, że faza gazowa nad napromienionymi polimerami
(CxHy)n składa się w 95% z wodoru. W przypadku napromienionego poli-
etylenu zachodzą, w wyniku powstawania gniazd jednojonizacyjnych i
centrów rodnikowych, procesy łączenia sąsiednich łańcuchów zwane sie-
ciowaniem. Rozerwane w gniazdach wielojonizacyjnych fragmenty mogą
również tworzyć połączenia w postaci rozgałęzień potrójnych. Powstanie
tego rodzaju połączeń przestrzennych w istotny sposób wpływa na polep-
szenie właściwości mechanicznych i termicznych tworzywa. Jakkolwiek
sieciowanie można osiągnąć metodami chemicznymi, to jednak w przy-
padku PE sieciowanie radiacyjne jest najbardziej korzystne i ekonomiczne.

Sterylizując radiacyjnie wyroby z polietylenu korzystnie modyfikuje
się ich właściwości użytkowe oraz polimeryzuje pozostałości monomeru.

Na skalę przemysłową poddaje się obecnie modyfikacji radiacyjnej
polietylen używany do produkcji tworzyw termokurczliwych (niekiedy
nazywanych materiałami z pamięcią kształtu). W procesie technologicz-
nym produkcji, na przykład rurek lub taśm własności termokurczliwe uzy-
skuje się w wyniki rozciągnięcia (rozdmuchu) tworzywa na ciepło i „za-
mrożeniu" go następnie w takiej postaci. Rurka ponownie podgrzana wraca
do pierwotnego kształtu, zaciskając się na wybranym obiekcie. Dzięki
usieciowieniu polietylen wykazuje dużą elastyczność powyżej punktu top-
nienia fazy krystalicznej i może się rozciągać po podgrzaniu niemal jak
guma. Stosując dawki promieniowania podobnej wielkości otrzymuje się
ostatnio również elementy instalacji z gorącą wodą o znakomicie podwyż-
szonej wytrzymałości czasowej. Zastosowanie promieniowania jonizujące-
go do produkcji armatury wodnej stało się technologicznym przebojem
ostatnich lat. W ten sam sposób można również podwyższać odporność
niektórych polimerów na rozpuszczalniki organiczne, co wykorzystywane
jest do produkcji np. kanistrów.

Podobne zjawiska zachodzące w gniazdach jedno i wielojonizacyj-
nych w zupełnie inny sposób wpływają na właściwości poddanego obróbce
radiacyjnej polipropylenu. Zawada przestrzenna grupy metylowej powo-
duje, że polimer ten nie ulega sieciowaniu. Wolne rodniki powstałe na łań-
cuchu reagują natomiast z tlenem, powodując szybką degradację tworzy-
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wa. Proces ten ma charakter łańcuchowy. Po przyłączeniu cząsteczki tlenu
centrum aktywne przesuwa się do innego miejsca powodując dalsze utlenia-
nie polimeru. Różnica w budowie w stosunku do polietylenu powoduje, że
polipropylen jest nieodporny na działanie promieniowania jonizującego.
Strzykawki wykonane z handlowego polipropylenu po napromienieniu zmie-
niają barwę oraz własności mechaniczne. Parametry mechaniczne poddanego
obróbce radiacyjnej tworzywa obniżają się w czasie przechowywania.

Chcąc sterylizować radiacyjnie wyroby z polipropylenu trzeba po-
limer zabezpieczać stabilizatorami. Dalsze ich ulepszanie wiązane jest z
badaniami mechanizmu tzw. zjawiska ochronnego, które wykazują w sto-
sunku do polimerów związki chemiczne zawierające pierścienie benzeno-
we. Jest to jedno z bardziej interesujących zjawisk chemii radiacyjnej po-
limerów, którego mechanizm tłumaczy się wspomnianą już możliwością
przenoszenia ładunku wzdłuż łańcucha. Pierścienie aromatyczne znajdują-
ce się w łańcuchu polimeru, bądź też dodane w postaci domieszek pozo-
stających w odpowiednio bliskim kontakcie z matrycą, są w stanie przejąć
na siebie pochłoniętą przez polimer energię promieniowania i rozproszyć
j a w postaci ciepła. To działanie ochronne rozciąga się na stosunkowo du-
ży obszar polimeru (stąd również stosunkowo nieduża ilość koniecznego
dodatku stabilizatora).

Należy podkreślić, że cechą charakterystyczną oddziaływania promie-
niowania jonizującego z materią jest zupełnie przypadkowa lokalizacja gniazd
jonizacyjnych. Odróżnia to chemię radiacyjną od zjawisk obserwowanych w
fotochemii, w której absorbcja kwantu następuje ściśle przez grupę chromofo-
rową. Działanie dodatków stabilizujących i antyutleniajacych (bez których
polipropylen i większość innych polimerów byłaby praktycznie bezużyteczna)
polega na bezpośrednim pochłanianiu światła. Związki te w akcie ochronnym
zamieniają światło w energię cieplną bądź też ulegają rozkładowi w akcie
„samopoświęcenia". Promieniowanie jonizujące nie ma możliwości wyboru
rodzaju związku i odkładane jest we wszystkich składnikach w sposób pro-
porcjonalny do jego zawartości. Jako regułę należy więc przyjąć, że procesom
radiacyjnym ulega przede wszystkim składnik główny - matryca, małe jest
natomiast prawdopodobieństwo, że promieniowanie jonizujące w sposób bez-
pośredni zostanie zdeponowane w procentowo niewielkiej ilości cząsteczek
stabilizatora. Pomimo tych ograniczeń efekt ochronny w chemii radiacyjnej
polimerów jest obserwowany i tłumaczony, być może ogólnie tylko znanym
przenoszeniem energii. Poznanie mechanizmów tego zjawiska, a co za tym
idzie znalezienie w przyszłości doskonalszych stabilizatorów wymaga jeszcze
dalszych badań.

W praktyce wszystkie polimery ulegają, w chemicznym tego słowa
znaczeniu, degradacji. Niektóre, jak polietylen, mimo ubytku atomów wo-
doru i prostszych węglowodorów w pewnym zakresie dawek podwyższają
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jednak swoje własności użytkowe. Jeżeli jednak zastosujemy odpowiednio
dużą dawkę promieniowania, to wyczerpią się możliwości sieciowania
tworzywa i zaczną przeważać procesy objawiające się destrukcją tworzy-
wa. W procesie degradacji łańcuchy są cięte na krótsze fragmenty i odwo-
dorowywane. Wzrasta liczba wiązań nienasyconych, co bardzo często ob-
jawia się zmianą barwy polimeru. Ostatecznie po odpowiednio długim
czasie możemy uzyskać w wyniku działania promieniowania jonizującego
jedynie trwały szkielet węglowy. Pamiętając, że procesy te mają charakter
obiektywny, skutki radiacyjnej degradacji tworzyw sztucznych w prze-
strzeni kosmicznej (wypełnionej promieniowaniem jonizującym) łatwo
sobie wyobrazić. Stale poszukiwane są więc tworzywa, które można sto-
sować w dalekich lotach kosmicznych. Trzeba jednocześnie zaznaczyć, że
podobnym procesom radiacyjnej degradacji ulegają polimery, z których
zbudowane są organizmy żywe. Osobnym więc zupełnie zagadnieniem jest
wpływ długiego przebywania w kosmosie na zdrowie kosmonautów, pozo-
stających w statkach kosmicznych praktycznie bez odpowiednich osłon.

Odpornymi radiacyjnie polimerami są zainteresowani również produ-
cenci sprzętu medycznego jednorazowego użytku. Poza wspomnianym poli-
propylenem (jest on chętnie stosowany, gdyż posiada lepsze od polietylenu
właściwości mechaniczne i termiczne) przedmiotem intensywnych badań, z
punktu widzenia zastosowań medycznych jest polichlorek winylu. W wyniku
radiolizy PC W następuje obok odrywania atomów wodoru również oderwanie
atomów chloru, co objawia się w tradycyjnym tworzywie bardzo charaktery-
styczną zmianą barw. Efekt taki jest bardzo niemile widziany przez produ-
centów wyrobów medycznych. W praktyce Instytutu Chemii i Techniki Ją-
drowej (IChTJ) był przypadek zagranicznego farmaceutyku ziołowego, który
nie spełniając wymogów sanitarnych Instytutu Leków musiał być poddawany
higienizacji radiacyjnej. Preparat dostarczano do Polski w postaci listków,
których jednym ze składników był polichlorek winylu. Nawet niewielka, w
tym przypadku, dawka 3 kGy powodowała zmianę barwy opakowania, co
wzbudziło zaniepokojenie producenta. Propozycją naszą była zamiana poli-
meru na odporny radiacyjnie lub higienizowanie wyrobu na etapie półpro-
duktu.

Warto zauważyć, że celuloza będąca składnikiem ścianek komórek
roślinnych jest polimerem o dużej masie cząsteczkowej. W wyniku działa-
nia promieniowania jonizującego celuloza i jej pochodne ulegają głównie
procesom degradacji, co objawia się wzrostem rozpuszczalności i obniże-
niem wytrzymałości mechanicznej. Należy to brać pod uwagę stosując
promieniowanie jonizujące do konserwacji niektórych obiektów zabytko-
wych i starodruków. Drewno jest bardziej odporne na promieniowanie
jonizujące, ponieważ zawiera ligninę, a ta jako polimer aromatyczny daje
efekt ochronny zmniejszając degradację celulozy.
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Ogólnie można powiedzieć, że w większości przypadków polimerów
poddawanych działania promieniowania jonizującego procesy sieciowania
konkurują z degradacją tworzywa. Dobierając odpowiednio wielkość dawki
promieniowania jesteśmy w stanie w praktyczny sposób wykorzystać obydwa
te zjawiska. Możemy w celowy sposób poddawać degradacji radiacyjnej wy-
roby teflonowe w celu otrzymania materiału o bardzo dobrych właściwo-
ściach smarnych. Metody radiacyjne okazały się również niezastąpione w
technologiach produkcji poliakrylowych klejów samoprzylepnych. Wiadomo,
że podstawowym problemem producentów wyrobów z warstwami samo-
przylepnymi jest zachowanie właściwej proporcji między adhezją (przyczep-
nością do podłoża) a kohezją (spójnością wewnętrzną). Wzrost adhezji z natury
rzeczy powoduje obniżenie kohezji i odwrotnie. Synteza chemiczna jest tak
skomplikowana, że nie zawsze udaje się otrzymać klej o zadanych parametrach.
Prowadzone przez nas badania wykazały, że pod wpływem promieniowania
jonizującego można podwyższać wartość kohezji przy praktycznie niezmienio-
nej adhezji. W wyniku zachodzących jednocześnie procesów sieciowania i de-
gradacji uzyskuje się bardziej korzystny statystyczny rozkład kopolimerów. Tak
więc można bez ryzyka otrzymywać klej o bardzo dobrej adhezji i niedosta-
tecznej kohezji, a następnie po naniesieniu go na wyroby poddawać obróbce
radiacyjnej łącząc ten proces ze sterylizacją radiacyjną. Takie rozwiązanie jest
niezwykle korzystne przede wszystkim dla producentów wyrobów medycz-
nych, głównego odbiorcy poliakrylowych klejów samoprzylepnych.
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- \bstract
RADIATION MODIFICATION OF MATERIALS PROPERTIES

Great progress in the field of construction of accelerators continuously lowers cost
)f radiation processing. Therefore fast electron beam (EB) processes are wider applied to

the profitable modification of physical properties of chemical and biological materials.
Working in the Institute of Nuclear Chemistry and Technology, Warsaw, Electron linacs
LAE 13/9, Electronics 10/10, IŁU-6, and also ^Co sources are applied to radiation processing
of materials for electronics, medicine, polymer modification and for synthesis of some
organic products. Representative examples for application of ionising radiation: technologies
of production of diodes and thyrystors, of self-adhesive glues and also of radiation sterilisation
are wil l be presented.

1. WSTĘP

Olbrzymi postęp w dziedzinie konstrukcji urządzeń akceleratoro-
wych, a co za tym idzie stałe obniżanie się kosztów obróbki radiacyjnej
powodują, że wiązka szybkich elektronów (EB) coraz powszechniej sto-
sowana jest do korzystnej modyfikacji właściwości fizycznych i chemicz-
nych materiałów. Promieniowanie jonizujące można na skalę przemysłową
wykorzystać między innymi w elektronice, przetwórstwie tworzyw sztucz-
nych i syntezie organicznej. W krajach rozwiniętych obróbka radiacyjna
osiągnęła obecnie skalę przemysłową z obrotami na poziomie miliarda
dolarów rocznie [1]. W Polsce duże przemysłowe znacznie ma opracowana
i wdrożona w Instytucie Chemii i Techniki Jądrowej (IChTJ) sterylizacja
radiacyjna sprzętu medycznego. W niniejszej pracy omówiono kilka in-
nych praktycznych zastosowań wiązki szybkich elektronów. Opisane tech-
nologie są wynikiem współpracy IChTJ ze zleceniodawcami zewnętrzny-
mi. Mimo że dotyczą bardzo różnych dziedzin gospodarki, to ich wspólną
cechą jest połączenie doświadczeń IChTJ w zakresie konstrukcji i eksplo-
atacji urządzeń akceleratorowych oraz praktyki w dziedzinie dozymetrii
dawki pochłoniętej promieniowania jonizującego z możliwościami badań
materiałowych innych instytucji [2-4]. Prezentując wyniki wspólnie wyko-
nanych badań chcieliśmy przedstawić na tych przykładach ogólną koncep-
cję prac o charakterze interdyscyplinarnym realizowaną w Zakładzie Che-
mii i Techniki Radiacyjnej IChTJ.
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2. WIĄZKA ELEKTRONÓW

W Zakładzie Chemii i Techniki Radiacyjnej IChTJ do obróbki radia-
cyjnej materiałów wykorzystywane są aktualnie trzy urządzenia akcelera-
torowe, których podstawowe parametry zestawiono w tabeli l.

Tabela 1. Wybrane parametry urządzeń akceleratorowych wykorzystywanych w IChTJ do
obróbki radiacyjnej.

Nazwa
akceleratora

LAE 13/9

UELV-10-10

IŁU-6

Energia przyśpieszonych
elektronów [MeV]

10 lub 13

10
0,5-1
1-1,5
1,5-2

Moc średnia
wiązki [kW]

9 k W
12 kW

20 kW

Długość impulsu [fis]

0,5 +0,1; 2,5 +0,1; 5,5 +0,2
1-7

2-700

Liniowy akcelerator elektronów LAE-13/9 to starszego typu urzą-
dzenie dwufunkcyjne (badawczo-technologiczne) z klistronem (jako źró-
dłem w.cz.), wyposażone w magnetyczny analizator energii elektronów.
Wiązka jest odchylana o 270° i przemiatana w stosunku do powierzchni
napromienianego materiału. Transporter o zmiennej prędkości przesuwu
pozwala prowadzić prace badawcze nad nowymi metodami obróbki radia-
cyjnej dużymi dawkami rzędu 1-1000 kGy, a także wykonywać zlecenia
produkcyjne.

Liniowy akcelerator elektronów UELV-10-10 jest typowym urzą-
dzeniem przemysłowym, przeznaczonym do masowej obróbki radiacyjnej,
głównie sterylizacji sprzętu medycznego jednorazowego użytku.

Akcelerator IŁU-6 produkcji rosyjskiej wykorzystuje wiązkę mikro-
falową o częstotliwości 1,886 GHz skierowaną prostopadle do strumienia
elektronów. Urządzenie to może być stosowane do przemysłowej modyfi-
kacji właściwości polimerów oraz do prac badawczych w skali półtechno-
logicznej.

3. PROMIENIOWANIE y

Instytut Chemii i Techniki Jądrowej w Warszawie dysponuje rów-
nież trzema laboratoryjnymi źródłami promieniowania gamma, Co. Są
one wykorzystywane głównie dla celów naukowych, jednak w wyjątko-
wych przypadkach można również przy ich pomocy modyfikować nie-
wielkie objętościowo obiekty dla celów praktycznych (tabela 2).
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Tabela 2. Moc dawek źródeł kobaltowych.

Rodzaj źródła promieniowania
Issledovatel

Mineyola
Mineza

Moc dawki (styczeń 2002 r.)
2,50 kGy/h

0,30-1, 10 kGy/h
9-48 Gy/h

4. RADIACYJNA MODYFIKACJA WŁAŚCIWOŚCI KLEJÓW
SAMOPRZYLEPNYCH

Prowadzone wspólnie z Instytutem Przemysłu Chemicznego i Zakła-
dami Chemicznymi 3M „Viscoplast" badania nad wodnymi emulsjami
poliakrylowymi o specjalnych właściwościach adhezyjnych udowodniły,
że wykorzystując EB możemy polepszyć właściwości klejów samoprzy-
lepnych w procesie sterylizacji radiacyjnej [5]. Zaproponowano oryginalne
rozwiązanie problemu kontroli zjawiska odwrotnie proporcjonalnej zależ-
ności pomiędzy adhezją kleju a jego kohezją i lepnością. Z natury rzeczy,
jeżeli rośnie przyczepność kleju do podłoża, to jednocześnie maleje jego
spójność wewnętrzna, co objawia się tendencją do pozostawania kleju na
skórze pacjenta a nie na powierzchni plastra. Promieniowanie jonizujące
pozwala uzyskać podwyższenie kohezji warstwy klejowej przy praktycznie
niezmienionej adhezji (tabela 3, próbki l, 2). Okazało się również, że za-
stosowanie obróbki radiacyjnej w stosunku do klejów o dobrych parame-
trach nie powoduje znaczącego obniżenia adhezji, co jest istotne z punktu
widzenia sterylizacji radiacyjnej (tabela 3, próbki 3, 4, 5).

Tabela 3. Zmiana właściwości klejów samoprzylepnych w wyniku napromieniania wiązką
szybkich elektronów (dawka 25 kGy).

Nr próbki

1
2
3
4
5

Kleje przed napromienianiem
adhezja

[N/2,5 cm]
3,0-5,8
3,5-10
3,0-5,8
3,3-6,2
7,0-10

kohezja
[czas]
7 min
2 min

3 h
1 h
3 h

Kleje po napromienianiu
adhezja

[N/2,5 cm]
3,0-4,7
3,5-6,5
3,6-4,8
3,6-4,8
7,3-9,0

kohezja
[czas]
1 2 h
>1 h
3 h
1 h
3 h

Kleje samoprzylepne otrzymuje się w wyniku skomplikowanego proce-
su chemicznego i praktycznie nie jesteśmy w stanie kontrolować nadążności
syntezy. Istnieje więc zawsze możliwość uzyskania produktu o właściwo-
ściach odbiegających od początkowych założeń. Dodatkowa trudność polega
również na tym, że w tradycyjnej metodzie nie możemy zmienić parametrów
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końcowego produktu. W przypadku niepowodzenia, stajemy przed koniecz-
nością wyrzucenia całej partii kleju. Zaproponowana przez nas metoda
pozwala zsyntetyzować klej celowo niedopolimeryzowany (bardzo dobra adhe-
zja i słaba kohezja), a następnie eksperymentalnie dobraną dawką promienio-
wania jonizującego podwyższyć kohezję do zadanego poziomu. Przy okazji
obniżamy zawartość monomerów w produkcie oraz podwyższamy jego wo-
doodporność. W świetle uzyskanych wyników bardzo interesującym wydaje
się możliwość zastosowania techniki radiacyjnej do otrzymywania klejów sa-
moprzylepnych o specjalnym przeznaczeniu (stosowanych w plastrach uży-
wanych do dozowania leków przez skórę pacjenta).

5. STERYLIZACJA RADIACYJNA

Wysokoenergetyczne elektrony akceleratorowe przyspieszone do typo-
wej energii 10 MeV i promieniowanie y 60Co wykazują silne właściwości
bakteriobójcze [6, 7]. Działanie wiązek elektronowych i fotonów gamma na
jednokomórkowe drobnoustroje, takie jak bakterie, riketsje, grzyby i pierwot-
niaki oraz na wirusy ma bardzo skomplikowany charakter. Temu zagadnieniu
poświęcono ogromną ilość specjalistycznych publikacji. Opracowano wiele
modeli szczegółowego mechanizmu uszkodzeń radiacyjnych w mikrobiologii.
Zwięźle można powiedzieć, że najbardziej promienioczułym elementem
drobnoustrojów jest ich materiał genetyczny: DNA i RNA (ten ostatni w wi-
rusach). Istotną zaletą metody radiacyjnej sterylizacji jest nieznaczny efekt
termiczny. Co więcej stosowane wysoko energetyczne elektrony (lub fotony)
penetrują nie tylko poprzez foliowe opakowania jednostkowe, ale również
poprzez zbiorcze opakowania kartonowe. Z tego powodu sterylizowanego
sprzętu nie trzeba w ogóle przepakowywać ani też „sezonować", jak to ma
miejsce w gazowych, chemicznych metodach wyjaławiania. Mimo, że sprzęt
medyczny jednorazowego użytku sterylizuje się radiacyjnie od kilkudziesięciu
lat, to wspominamy o tym z tego powodu, że technika ta w kraju jest nadal
stosunkowo mało znana. Warto podkreślić, że w IChTJ prowadzone są bada-
nia nad znalezieniem nowych odpornych na promieniowanie jonizujące poli-
merów oraz prace technologiczne nad radiacyjnym wyjaławianiem nowych
rodzajów wyrobów (np. ziół i przypraw ziołowych oraz farmaceutyków). Nie-
zależnie od sterylizacji sprzętu medycznego krajowe banki tkanek zlecają stery-
lizację biomateriałów - najczęściej przeszczepów kostnych. Istotnym zagadnie-
niem staje się również opracowanie nowoczesnych procedur dozymetrycznych
zgodnych ze standardami obowiązującymi w Unii Europejskiej. Wzorując się
na najlepszych światowych laboratoriach zaadaptowano aktualnie dla potrzeb
rutynowej dozymetrii procesowej kalorymetry grafitowe i polistyrenowe. Opra-
cowano również i wykonano oryginalny spektrofotometr do pomiaru rozkładu
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dawki głębinowej za pomocą pasków z tworzyw sztucznych. Dla przeprowa-
dzania pomiarów międzylaboratoryjnych stosuje się dozymetr alaninowy mają-
cy charakter tzw. dozymetru „transferowego". Opracowano praktyczną wersję
tego dozymetru w oparciu o kopolimery polietylenowe [8].

6. RADIACYJNA MODYFIKACJA PARAMETRÓW
DYNAMICZNYCH ELEMENTÓW I PRZYRZĄDÓW
PÓŁPRZEWODNIKOWYCH

Celem prowadzonych wspólnie z Zakładami LAMINA prac było
opracowanie radiacyjnej technologii szybkich przyrządów półprzewodni-
kowych dużej mocy: tyrystorów o krótkich czasach wyłączania tą i diod o
krótkich czasach odzyskiwania własności zwrotnych trr, [9, 10]. Jak wia-
domo, z fizycznych podstaw działania, czas t^ tyrystora (lub czas trr diody)
jest wprost proporcjonalny do czasu życia nośników mniejszościowych w
bazie. Zatem wszystkie metody prowadzące do skrócenia czasu życia no-
śników mniejszościowych mogą być przydatne do otrzymywania szybkich
tyrystorów i diod. Fizycznym warunkiem skrócenia czasu jest wytworzenie
w sieci krystalicznej krzemu odpowiednich centrów rekombinacyjnych.

Od dawna wiadomo, że napromieniowanie półprzewodników wysoko-
energetycznymi cząstkami elementarnymi, lub fotonami, powoduje powsta-
wanie pierwotnych i wtórnych defektów sieci krystalicznej, tworzących efek-
tywne centra rekombinacyjne nośników mniejszościowych. Wprawdzie wiele
firm stosuje nadal metodę dyfuzji złota, jednak zespół Zakładów LAMINA i
IChTJ nie podjęły tej metody, jako niepowtarzalnej i bardzo czułej na wszel-
kie zakłócenia. Postanowiono skierować wysiłki na opanowanie metod radia-
cyjnych, które w przeciwieństwie do dyfuzji złota, dają możliwość obróbki
tyrystorów i diod o znanych parametrach, oraz możliwość dokładnej kontroli
procesu. Wzięto też pod uwagę istotną zaletę obróbki radiacyjnej, jaką jest
możliwość częściowego lub całkowitego usunięcia zmian radiacyjnych drogą
wygrzania, w razie przypadkowego przedawkowania. Osiągnięcie pożąda-
nych modyfikacji czasu życia nośników mniejszościowych możliwe jest przez
zastosowanie promieniowania gamma, promieniowania rentgenowskiego,
strumienia elektronów lub strumienia innych cząstek elementarnych. W
praktyce okazało się, że najwygodniej jest stosować liniowy akcelerator elek-
tronów, gdzie równoważny czas ekspozycji wsadu wynosi zaledwie kilka
minut. Stwierdzono, że napromieniowanie wiązką elektronów daje identyczne
efekty jak napromieniowania gamma, ale z o wiele większą wydajnością.

Wytworzenie w krzemie centrów rekombinacyjnych powstających w
efekcie napromieniowania, powoduje następujące zmiany parametrów ty-
rystorów i diod:
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• Osiągnięcie krótszego czasu wyłączania tyrystorów tq i czasu odzyski-
wania własności zaworowych diod trr na skutek skracania czasu życia
nośników mniejszościowych (w przypadku przyrządów z bazą typu n -
głównie czasu życia dziur). Zależność tą i trrod dawki jest silna i ulega
nasyceniu dla większych dawek. Uzyskano ok. 3-krotne skrócenie tą

tyrystorów i ok. 10-krotne skrócenie trr diod.
• Niekorzystny spadek obciążalności prądowej (wzrost napięcia przewo-

dzenia) na skutek zmalenia czasów życia i średniej drogi swobodnej
nośników prądu. Spadek ten jest tym gwałtowniejszy, im wyższe jest
projektowane napięcie diody czy tyrystora, czyli im większa jest rezy-
stywność krzemu w bazie. Porównanie zależności t^ i trr oraz napięcia
przewodzenia od dawki wskazuje na możliwość opłacalnego stosowa-
nia obróbki radiacyjnej do wytwarzania przyrządów szybkich, zwłasz-
cza dla napięć projektowanych do 1500 V.

• Nieznaczny wzrost napięcia wstecznego URRM i napięcia blokowania
UDRM, na skutek zmniejszania się współczynników jonizacji lawinowej.
Jest to wprawdzie zjawisko korzystne, ale ze względu na rozmiary, raczej
drugorzędne.

Dzięki opanowaniu technologii radiacyjnej obróbki diod i tyrystorów
dużej mocy za pomocą napromieniania strumieniem prędkich elektronów,
opracowano w Zakładach Elektronowych LAMINA rodzinę szybkich tyry-
storów i rodzinę szybkich diod.
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DOZYMETRIA DAWEK MNIEJSZYCH I WIĘKSZYCH
OD DAWEK STERYLIZACYJNYCH

Teresa Bryl-Sandelewska, Przemysław P. Panta
Instytut Chemii i Techniki Jądrowej, Warszawa

Abstract
DOSE MEASUREMENTS BELOW AND ABOVE THE STERILIZATION DOSES

Dosimetric properties of two kinds of clear polymethylmethacrylate (PMMA) sheets in
technological accelerator irradiations, are presented. Absorbance of the sheets and its dependence
on the dose have been measured at a suitable wavelength using a UV7VIS spectrophotometer.

Both kinds of PMMA can be used for technological dose measurements but each
of them in the different range of the doses (-2 to -20 kGy and -30 to above 200 kGy).
Heating the sheets after irradiation accelerates the stabilization of the absorbance, which
change significantly during the storage of the sheets if not heated.

1. WPROWADZENIE PL02A1674

Pomiar dawki promieniowania jonizującego, którą otrzymuje mate-
riał poddawany obróbce radiacyjnej jest ważnym elementem procesu na-
promieniowania. W zależności bowiem od celu obróbki (modyfikacja ma-
teriału, sterylizacja, pasteryzacja) dawki niezbędne oraz dopuszczalne są
bardzo różne.

W przypadku napromieniowania wiązką wysokoenergetycznych
elektronów istotny jest pomiar dawki w objętości materiału, ponieważ od
jego gęstości oraz od energii padających elektronów zależy grubość war-
stwy, jaką można napromieniować zgodnie z założonym celem i dopusz-
czalnym rozrzutem dawki.

Z dotychczasowej praktyki wynika, że najwygodniejsze do kontroli
rozkładu dawek w objętości napromieniowanego materiału (opakowania
zbiorczego) są folie lub kształtki z niektórych polimerów, różnych dla róż-
nych zakresów dawek [1]. Ważną ich zaletą jest prosta i rozpowszechniona
metoda pomiaru (spektrofotometria) oraz dostępność rynkowa dużych,
dość jednolitych partii danego materiału. Są to dozymetry wtórne, wyma-
gające kalibracji, jednak wyznaczanie krzywych kalibracyjnych jest sto-
sunkowo proste.

Dozymetry polimerowe na różne zakresy dawek produkowane są w
kilku krajach. Niektóre z nich zalecane są przez American Society for Te-
sting and Materials (ASTM) do rutynowej kontroli dawek [2, 3]. Dozyme-
try te są jednak stosunkowo drogie, dlatego w Zakładzie Chemii i Techniki
Radiacyjnej Instytutu Chemii i Techniki Jądrowej (IChTJ) już wiele lat
temu zaproponowano do pomiaru dawek sterylizacyjnych i ich rozkładu w
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materiale napromieniowanym wielokrotnie tańszej, przezroczystej folii z
nieplastyfikowanego polichlorku winylu (PCW) firmy Staufen [4]. Folia ta
jest stosowana w IChTJ również obecnie, jednak nie do wszystkich na-
promieniowań jest ona przydatna. Dla dawek niższych od około 15 kGy
oraz wyższych od około 40 kGy należy znaleźć inne - tanie i dostępne -
materiały dozymetryczne.

W niniejszej pracy przedstawiono wyniki wstępnych badań oraz
ocenę przydatności do pomiaru dawek technologicznych w napromienio-
waniach akceleratorowych, dwóch rodzajów handlowego bezbarwnego
polimetakrylanu metylu (PMMA): ALTUGLAS-UVD o grubości płyty
około 3 mm (firmy ALTUMAX, Holandia) oraz ALTUGLAS-PERSPEX
o grubości 3 mm (firmy INEOS, Wielka Brytania).

2. WYNIKI BADAŃ

W celu zbadania, czy promieniowanie jonizujące wywołuje jakieś
zmiany w widmach absorpcyjnych wymienionych wyżej polimerów, zmie-
rzono - przy różnych długościach fali - absorbancje próbek nienapromie-
niowanych oraz napromieniowanych różnymi dawkami w akceleratorze
elektronów LAE 13/9. Stwierdzono wzrost absorbancji zależny od wielko-
ści dawki, przy czym dla każdego z tych materiałów występował on w
innym przedziale dawek.

Dla oznaczeń opartych na pomiarze absorbancji bardzo ważna jest jej
ewentualna zmienność w czasie, np. upływającym od zakończenia napro-
mieniowania do wykonania pomiaru. W PMMA ALTUGLAS-UVD
stwierdzono dość znaczny wzrost absorbancji w ciągu pierwszych kilku-
dziesięciu godzin po napromieniowaniu. Przeprowadzono więc serię do-
świadczeń, w których część próbek wygrzewano bezpośrednio po napro-
mieniowaniu (30 minut w temperaturze 70°C), podobnie jak jest to robione
w przypadku dozymetrów z PCW. Stwierdzono pozytywny wpływ wy-
grzewania, czyli stabilizację absorbancji, co w przypadku dozymetru jest
bardzo korzystne (pozwala na dokonywanie z jednakową dokładnością
pomiarów w dłuższym czasie po napromieniowaniu, odbiegającym często
od tego, w jakim sporządzono krzywą wzorcową).

Wyniki omówionych badań przedstawiono na rys. 1. Próbki napro-
mieniowane były razem z atestowanymi kalorymetrami grafitowymi (dozy-
metrami pierwotnymi) produkcji duńskiej (Riso), w matrycach identycznych
z obudowami kalorymetów, co pozwoliło sporządzić krzywą wzorcową w
postaci zależności: absorbancja-dawka dla kształtek wygrzewanych, przed-
stawioną na rys. 2. Sporządzono ją na podstawie absorbancji zmierzonych
po jednej godzinie od zakończenia napromieniowania.
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Rys. 1. Wpływ wygrzewania oraz czasu przechowywania po napromieniowaniu w LAE
13/9 na absorbancję próbek ALTUGLAS-UVD/3 mm. Długość fali - 300 nm.

Jest to najkrótszy czas, po jakim w praktyce można wykonać pomiar w
napromieniowaniach technologicznych. Wykorzystując równanie krzywej
z rys. 2 oraz wartość absorpcji kształtki ALTUGLAS-UVD można obli-
czyć dawkę, jaką została ona napromieniowana.

0,0 0,1 0,2 0,3 0,4
Absorbancja netto, (A-Ao)/mm

Rys. 2. Zależność absorbancja-dawka dla próbek ALTUGLAS-UVD/3 mm napromienio-
wanych w LAE 13/9 i wygrzanych po napromieniowaniu przez 30 min w temperaturze
70°C. Długość fali - 300 nm.

Na podstawie omówionych wyżej wyników można stwierdzić, że
kształtki z badanego polimeru ALTUGLAS-UVD/3 mm mogą służyć do
pomiaru dawek niskich i średnich, od ok. 2 do 20 kGy, po uprzedniej kali-
bracji wobec dozymetru pierwotnego (kalorymetru).
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Drugim badanym polimerem był PMMA ALTUGLAS-PERSPEX, w
którym - jak wykazały wstępne próby - mierzalne zmiany absorbancji wy-
stępują w obszarze wyższych dawek, niż w przypadku ALTUGLAS-UVD.
Znaczący wzrost wartości absorpcji wystąpił po napromieniowaniu dawką
30 kGy, najwyższą jaką w praktyce można dostarczyć w akceleratorze
LAE 13/9 w jednym przejściu materiału (opakowania zbiorczego) pod
wiązką elektronów. Ograniczenia te wynikają ze znacznego wzrostu tem-
peratury w obiekcie napromieniowanym jednorazowo wyższymi dawkami.
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Rys. 3. Wpływ wygrzewania oraz czasu przechowywania po napromieniowaniu w LAE 13/9
na absorbancję próbek ALTUGLAS-PERSPEX. Pomiar wykonano l godz. po napromie-
niowaniu. Długość fali - 300 nm.

Wzrost temperatury materiału podczas napromieniowania dużymi
dawkami jest szczególnie istotny w przypadku dozymetrów umieszczo-
nych podczas oznaczania rozkładu dawek wewnątrz or^1 owania, gdyż ich
chłodzenie w czasie przerw pomiędzy przejściami pod wiązką elektronów
jest zdecydowanie gorsze, niż dozymetrów znajdujących się na powierzch-
ni. Wynika stąd konieczność przeprowadzenia dwóch serii doświadczeń z
tym polimerem: z próbkami umieszczonymi w matrycy ze styropianu
utrudniającej wymianę ciepła z otoczeniem oraz bez wierzchniej warstwy
styropianu. Wyniki takich dwóch serii doświadczeń przedstawione są na
rys. 3 i 4.
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Rys. 4. Wpływ wygrzewania oraz czasu przechowywania po napromieniowaniu w LAE
13/9 na absorbancję próbek ALTUGLAS-PERSPEX (długość fali - 390 nm, napromie-
niowano pomiędzy płytkami styropianu).

Na rys. 3 przedstawiono wpływ czasu przechowywania próbek
ALTUGLAS-PERSPEX napromieniowanych różnymi dawkami w warun-
kach dobrej wymiany ciepła z otoczeniem (bez matrycy ze styropianu). Jak
widać na rysunku, kierunek zmian absorbancji w czasie przechowywania
próbek nie wygrzewanych po napromieniowaniu (w postefekcie) jest tu
przeciwny do obserwowanego w PMMA ALTUGLAS-UVD. W próbkach
wygrzewanych następuje stabilizacja absorbancji na znacznie niższym po-
ziomie.

W drugiej serii badań próbki napromieniowano w matrycy ze styro-
pianu, w warunkach termicznych zbliżonych do panujących wewnątrz
opakowania zbiorczego zawierającego materiał poddawany obróbce radia-
cyjnej (utrudniona wymiana ciepła z otoczeniem). Podobnie jak w po-
przedniej serii, dawki wyższe były dostarczane w porcjach po około 30
kGy. Wyniki doświadczeń przedstawiono na rys. 4.

Porównanie przebiegu krzywych na rys. 3 i 4 obrazuje istotny wpływ
sposobu napromieniowania dużymi dawkami (w warunkach różnej możli-
wości wymiany ciepła z otoczeniem) na zachowanie próbek w postefekcie.
Jedynie po najniższych dawkach (ok. 30 kGy) zmiany absorbancji w czasie
oraz wpływ na nią wygrzewania są podobne w obydwu seriach, natomiast
przebieg krzywych po dawkach wyższych różni się znacznie.
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Wyniki te wskazuj ą, że podczas napromieniowania w matrycy
(utrudniona wymiana ciepła z otoczeniem) dawkami wyższymi od około
50-60 kGy następuje częściowe wygrzewanie próbek, a po dawce około
200 kGy przebieg krzywych dla próbek nie wygrzewanych i wygrzewa-
nych jest praktycznie taki sam (rys. 4).

Podsumowując przedstawione wyniki można stwierdzić, że badany
ALTUGLAS-PERSPEX nadaje się do pomiaru dawek na powierzchni oraz
ich rozkładu wewnątrz opakowań zbiorczych materiałów napromieniowa-
nych w akceleratorze elektronów dużymi dawkami (powyżej 50 kGy), jeśli
zarówno przy sporządzaniu krzywej wzorcowej, jak i podczas kontroli
dawek technologicznych kształtki dozymetryczne zostaną po napromie-
niowaniu wygrzane. Dawkę na powierzchni oraz jej rozkład wewnątrz
opakowania można wówczas określać na podstawie tej samej krzywej
wzorcowej, co obrazują zestawienie dane dla próbek wygrzanych po na-
promieniowaniu przedstawione w tabeli.

Tabela. Wartości absorpcji w funkcji dawki w wygrzanych kształtkach ALTUGLAS-PERSPEX,
napromieniowanych bez matrycy i w matrycy.

Dawka
[kGy]

50
100
150

Absorbancja
bez matrycy

0,140
0,210
0,270

w matrycy
0,130
0,210
0,280

Podobnie jak w przypadku PMMA ALTUGLAS-UVD, krzywą wzor-
cową należy tu sporządzić na podstawie zależności: absorbancja-dawka dla
kształtek wygrzewanych. Krzywa taka przedstawiona jest na rys. 5. Wyko-
rzystując równanie tej krzywej można na podstawie absorbancji napromie-
niowanego dozymetru obliczyć dawkę jaką on otrzymał.
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Rys. 5. Zależność absorbancja-dawka dla PMMA ALTUGLAS-PERSPEX/3 mm napro-
mieniowanych w LAE 13/9 bez matrycy, wygrzewanych przez 30 min w temperaturze
70°C. Pomiar wykonano l godz. po napromieniowaniu. Długość fali - 390 nm.
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3. PODSUMOWANIE

Omówione w niniejszej pracy wstępne badania dotyczące dwóch ro-
dzajów polimetakrylanu metylu (PMMA) wskazują, że polimery te mogą
być wykorzystywane jako mierniki dawek technologicznych w napromie-
niowaniach akceleratorowych, każdy z nich w innym przedziale dawek, po
uprzednim sporządzeniu krzywych kalibracyjnych wobec dozymetru pier-
wotnego (np. kalorymetru). Korzystne z punktu widzenia pomiarów dozy-
metrycznych okazało się wygrzanie kształtek polimerowych po napromie-
niowaniu, gdyż przyspiesza ono stabilizację wartości absorpcji i poprawia
tym samym dokładność określenia dawki zaraz po zakończeniu napromie-
niowania i wygrzewania dozymetrów.

Zaletą tych materiałów jest ich dostępność na naszym rynku i niska
cena w porównaniu z gotowymi, konfekcjonowanymi dozymetrami ofero-
wanymi przez producentów zagranicznych.
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Abstract
HIGH INTENSITY PULSED PLASMA BEAMS MODIFICATION

OF SURFACE MORPHOLOGY AND MECHANICAL PROPERTIES OF STEELS
Surface engineering technology is well-known method used to obtain, investigate

and apply surface layers with different improved properties, than the base material. High
energy ion or plasma pulse is one of contemporary intensively investigated methods used
for surface modification. Achieved up to now results show, that steel irradiation with
high-intensive pulsed plasma beam can change surface morphology and the mechanical
properties of material.

The aim of this work was to investigate the correlation of carbon concentration and
type of ions used on those changes. Intense pulsed nitrogen and argon plasma beam were
used for modification of constructional, unalloyed steels. The duration of pulse was in the
range of microseconds; density of energy was about 6 J/cm2. Each sample was irradiated
with 5 impulses. Heating and cooling processes were of non-equilibrium type.

The surface morphology was analysed using Scanning Electron Microscopy.
Measurements of surface roughness, hardness HV5 and wear resistance (the pin-on-disc
method) were carried out. Obtained results are presented in this work.

1. WSTĘP

Badania nad wykorzystaniem intensywnych impulsów plazmowych
do modyfikacji powierzchni wielu materiałów prowadzone są w różnych
ośrodkach naukowych na świecie. Jeśli powierzchnia ciała stałego zostanie
poddana działaniu intensywnych impulsów plazmowych, zmiana jej wła-
sności może być wynikiem: efektów cieplnych lub efektów cieplnych i
transportu masy.

Wiązka jonów o gęstości energii rzędu 1-10 J/cm" i czasie trwania 10
ns-1 |is powoduje gwałtowne nagrzanie warstwy wierzchniej (o grubości
0,1-10 (j.m) do temperatury topnienia lub powyżej. W stanie ciekłym może
zachodzić gwałtowna dyfuzja atomów wprowadzanych do warstwy wiązką
plazmy albo osadzonych wcześniej. Jeśli ilość domieszkowanych atomów
jest wystarczająca, można spodziewać się powstawania nowych składni-
ków warstwy wierzchniej, tworzenia faz stabilnych lub metastabilnych
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oraz zmian własności warstwy wierzchniej w porównaniu do materiału wyj-
ściowego. Stygnięcie materiału następuje z bardzo dużą prędkością - rzędu
10 -10 K/s. Dlatego zachodzące tu procesy (m.in. tworzenie nowych faz)
mają charakter nierównowagowy. Prowadzone do tej pory badania doty-
czyły między innymi domieszkowania półprzewodników, modyfikacji po-
wierzchni ceramiki oraz modyfikacji metali i stopów [1,2].

W wyniku wcześniejszych, wspólnie prowadzonych przez Instytut
Chemii i Techniki Jądrowej (IChTJ) oraz Instytut Problemów Jądrowych
(IPJ) prac stwierdzono, że modyfikacja stali intensywnymi impulsami pla-
zmy zmienia własności warstwy wierzchniej oraz może doprowadzić do
tworzenia się austenitu w warstwie wierzchniej modyfikowanego materia-
łu. Zasugerowano, że na stopień zmian warstwy wierzchniej ma wpływ
zawartość węgla w stali oraz rodzaj użytych jonów [3].

2. METODYKA BADAWCZA

Do badań wybrano 4 gatunki stali konstrukcyjnych, niestopowych,
wyższej jakości, różniące się zawartością węgla: Armco, 20, 45 i 65. Za-
wartość węgla zawiera się w granicach 0,04-0,65% (tabela). Stale te zo-
stały poddane obróbce cieplnej o parametrach zgodnych ze standartową
obróbką tych stali [4]. Materiał wyjściowy do dalszych badań posiadał
strukturę i własności jak ogólnie stosowany materiał techniczny. Stal 65
pozostawiono o wysokiej twardości po niskim odpuszczaniu. Próbki przy-
gotowano w postaci krążków o średnicy 20 mm i grubości 2 mm, a nastqp-
nie szlifowano i polerowano jednostronnie do Ra poniżej 0,35 (im.

Tabela. Skład wybranych do badań konstrukcyjnych stali węglowych.

L.p.
1
2
3
4

Materiał
Armco
stal 20
stal 45
stal 65

%C
0,04

0, 17-0,24
0,42-0,50
0,62-0,70

%Mn
0,1

0,35-0,65
0,50-0,80
0,50-0,80

%Si
0,03

0,17-0,37
0,17-0,37
0,17-0,37

Procesy modyfikacji stali przeprowadzono przy wykorzystaniu genera-
tora IBIS [3, 5]. Każda z próbek została poddana działaniu 5 impulsów pla-
zmy argonowej albo azotowej. Gęstość energii jonów wynosiła ok. 6 J/cm2.
W doświadczeniach użyte zostały dwa rodzaje jonów: argon (jako gaz obojęt-
ny i nośnik energii) i azot (jako nośnik energii i jonów mogących wchodzić w
reakcje z modyfikowanym materiałem). Koncentracja powierzchniowa azotu
po 5 impulsach wynosiła I,24xl017at./cm2 (a=0,20xl017at./cm2).
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W celu scharakteryzowania zmian morfologii powierzchni i niektó-
rych własności mechanicznych warstwy wierzchniej wybranych stali wy-
konano:

pomiary chropowatości za pomocą profilometru Hommelverke LV-50,
skąd uzyskano profile chropowatości badanych próbek;
obserwacje zmian morfologii powierzchni przy wykorzystaniu Skanin-
gowego Mikroskopu Elektronowego SEM DSM 942 (Zeiss Leo);
pomiary twardości HV5 w celu wstępnego scharakteryzowania wybra-
nych gatunków stali, co pozwoliło określić twardość wszystkich mate-
riałów (zarówno miękkiego Armco, jak i twardej stali 65) w jednako-
wych warunkach;
wstępne badania odporności na zużycie przez tarcie materiału wyj-
ściowego oraz materiału po modyfikacji metodą kula-tarcza przy wy-
korzystaniu urządzenia Tester T-10 z kulką alundową o średnicy 8 mm.
W metodzie tej kulka dociskana jest pod stałym obciążeniem do po-
wierzchni obracającego się krążka (badanej próbki). Na powierzchni
próbki zostaje wytarte pasmo zużycia.

3. OMÓWIENIE UZYSKANYCH WYNIKÓW

Zmianę wartości Ra pokazuje rys. 1. Widać, że gładka po polerowaniu
powierzchnia stała się bardziej chropowata. Uzyskany tu rezultat jest zgodny
z wcześniejszymi wynikami [4]. Największą zmianę zaobserwowano dla stali
65, gdzie Ra wzrosło ponad 4-krotnie, najmniejszą dla stali 20 - wzrost Ra

Ra [(im]

dMaleriałWyjiciowy
DAfgon
DAzot

0,7-

Rys. 1. Zmiany chropowatości powierzchni wybranych gatunków stali węglowych mody-
fikowanych intensywnymi impulsami plazmy.
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tylko l ,6 razy. Zwiększenie chropowatości w wyniku obróbki impulsowej
nie wyklucza jednak praktycznych zastosowań tej techniki. Tak np. dla na-
rzędzi skrawających i wykrawających Ra powinno być odpowiednio mniej-
sze niż 2 i l |J,m, co jest w tym przypadku w zupełności spełnione.

Rysunki 2-4 prezentują zaobserwowane zmiany morfologii po-
wierzchni. Na całej powierzchni wszystkich próbek materiału wyjściowego
widoczny jest układ równoległych rys (rys. 2a). Jest to efekt wcześniej-
szych obróbek szlifowania i polerowania. W wyniku naświetlania morfo-
logia powierzchni uległa zmianie (rys. 2b). Nie widać rys po szlifowaniu,
zaś cała powierzchnia próbki pokryta jest głównie kraterami. Ich średnica i
głębokość zależy od gatunku stali oraz od rodzaju użytych do modyfikacji
jonów. Ślady wiązek jonów argonu są większe o ok. 20% od śladów wią-
zek azotu dla wszystkich badanych stali.
Porównując różne stale poddane modyfikacji argonem największe zmiany
zaobserwowano na Armco - głębokie kratery, zniszczona powierzchnia,
ujawnione partie porowatego materiału, zaś najmniejsze dla stali 20 - dużo
drobnych śladów i tylko tutaj widoczne były pozostałości po śladach rys
(rys. 2b - argon).
Porównując różne stale poddane modyfikacji azotem największe zmiany
zaobserwowano dla stali 45 - wiele kraterów o różnych średnicach, zaś
najmniejsze dla Armco (rys. 2b - azot).
Rysunek 3 ilustruje efekty przetopienia powierzchni modyfikowanych pró-
bek. Pojedyncze lub zgrupowane kratery mają różne wielkości i kształty.
Oprócz widocznych kraterów zaobserwowano inne obiekty morfologiczne,
które można opisać jako pęknięcia, szczeliny, pory, pustki, „zmarszczki".
Widoczne są „kropelki" - efekty przetopienia i rozbicia/rozpylenia ciekłego
materiału. Stygnięcie z bardzo dużą prędkością spowodowało ich zakrzepnię-
cie bez zmiany kształtu. Rysunek 4 pokazuje przykłady takich miejscowych
zmian powierzchni.

Nie zaobserwowano znaczących zmian twardości HV5 materiału po
naświetlaniu. Grubość zmodyfikowanej naświetleniem warstwy wierzch-
niej wynosi od części do kilku mikrometrów. Przy HV5 wgłębnik wnika w
materiał o wiele głębiej (ok. 16 Jim dla stali 65, ok. 46 um dla Armco)
przechodząc przez warstwę. Dlatego uzyskane wyniki nie są miarodajne
jako wartość twardości warstwy.

Uzyskane na powierzchni próbek pasma zużycia charakteryzują od-
porność materiału na zużycie przez tarcie. Rysunek 5 pokazuje pasma zu-
życia uzyskane po testach odporności na zużycie dla stali 45. Szerokości
pasm zużycia wynoszą 0,8; 0,5 i 0,42 mm odpowiednio dla materiału wyj-
ściowego, próbki naświetlonej argonem i próbki naświetlonej azotem. Te
wartości liczbowe świadczą o wzroście odporności na zużycie omawia-
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nych modyfikowanych próbek. Obserwacja morfologii pasma ujawnia śla-
dy ścierania, rysy, wytarte miejsca i efekty adhezji materiału.

a)

b)

Armco

Argon Azot

20

45

65

Rys. 2. Zmiany morfologii powierzchni wybranych gatunków stali węglowych mody-
fikowanych intensywnymi impulsami plazmy: a) stan wyjściowy, b) po modyfikacji.
Powiększenie x 100.
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Rys. 3. Ilustracja efektów przetopienia powierzchni wybranych gatunków stali węglo-
wych modyfikowanych intensywnymi impulsami plazmy: a) Armco - azot, b) stal 20 -
azot, c) stal 45 - argon, d) stal 65 - argon; powiększenie xlOOO.

a) b) c)
Rys. 4. Przykłady miejscowych zmian morfologii powierzchni wybranych gatunków stali
węglowych modyfikowanych intensywnymi impulsami plazmy: a) Armco - azot, b) stal
45 - azot, c) stal 65 - argon; powiększenie x5000.

a) b) c)
Rys. 5. Pasma zużycia po testach odporności na zużycie przez tarcie metodą kula-tarcza
na stali 45: a) materiał wyjściowy, b) po modyfikacji plazmą argonowa, c) po modyfikacji
plazmą azotową; powiększenie x 1000.
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4. WNIOSKI

W wyniku modyfikacji stali intensywnymi impulsami plazmy argo-
nowej i plazmy azotowej nastąpiła zmiana morfologii i chropowatości po-
wierzchni. Największe zmiany chropowatości zaobserwowano dla stali 65,
najmniejsze dla stali 20. Maksymalne wartości Ra zawierają się w prze-
dziale 0,25-0,6 |j.m, co nie wyklucza praktycznego wykorzystania omawia-
nej metody modyfikacji powierzchni.

Zaobserwowano wyraźną poprawę odporności na zużycie przez tar-
cie próbek poddanych działaniu intensywnych impulsów plazmy.

Dla dalszej oceny wpływu zawartości węgla na rodzaj i stopień mo-
dyfikacji różnych gatunków stali planowane są badania strukturalne meto-
dami spektroskopii Mossbauerowskiej i dyfrakcji promieniowania X oraz
pomiary nanotwardości.
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EPR-DOZYMETRIA W RADIACYJNEJ OBRÓBCE ŻYWNOŚCI

Zofia Peimel-Stuglik, Sławomir Fabisiak
Instytut Chemii i Techniki Jądrowej, Warszawa

Abstract
EPR-DOSIMETRY FOR RADIATION PROCESSING OF FOOD

The usefulness of two, easy accessible alanine-polymer dosimeters to low (D<10
kGy) ionizing radiation dose measurements, were investigated. In both cases (ALANPOL,
from IChTJ and foil dosimeters from Gamma Service, Radeberg, Germany) the results
were positive. EPR-alanine method based on the described dosimeters meets the require-
ments to use it in radiation processing of food. Thin foil dosimeters from Gamma Service
are recommended mainly for dose distribution measurements, ALANPOL - for routine
use. The advantage of ALANPOL is lower price, higher sensitivity and high resistance to
unfavourable environmental conditions, including water.

PL0201676
1. WPROWADZENIE

Problem wyżywienia gwałtownie rosnącej liczby ludności świata jest
jednym z głównych wyzwań współczesności. W chwili obecnej sprowadza
się on nie tyle do intensyfikacji produkcji, co do zapobiegania stratom.
Jednym ze sposobów ograniczania strat żywności jest poddanie jej obróbce
radiacyjnej. Ustalenie górnej granicy energii promieniowania na 10 MeV
dla elektronów i 5 MeV dla fotonów czyni te technologie w pełni bez-
piecznymi. Zalecenie nieprzekraczania dawki 10 kGy wynika nie tyle z
przyczyn fizycznych, co z troski o łatwiejsze uzyskanie akceptacji opinii
publicznej. Minimalizowanie stosowanych dawek promieniowania jest
ważne także z przyczyn ekonomicznych.

Wszystkie technologie radiacyjnej obróbki żywności muszą spełniać
wymagania norm zapewnienia jakości, których ważną składową jest do-
kładny pomiar dawki pochłoniętej [1]. Metoda pomiaru musi być tania i
pewna, a proponowany dozymetr powinien być nietoksyczny i mieć skład
atomowy zbliżony do składu atomowego żywności. Z punktu widzenia
systemu zapewnienia jakości pożądana jest możliwość wielokrotnego po-
miaru sygnału i archiwizacji napromienionych dozymetrów. Dozymetr
powinien więc być niewielki, a sygnał - trwały.

Wstępne oceny wskazywały, że optymalną metodą może być
EPR-dozymetria oparta na dozymetrach alaninowych. Celem niniejszej
pracy było wytypowanie konkretnych dozymetrów nadających się do za-
stosowań praktycznych.
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2. EPR-DOZYMETRIA

Jednym z często obserwowanych rezultatów napromieniania ciał
stałych jest generacja centrów paramagnetycznych. Istnieje szereg substan-
cji, w których centra te (często są to rodniki) są bardzo trwałe a ich stęże-
nie jest liniową lub w przybliżeniu liniową funkcją dawki pochłoniętej.

Selektywną i bardzo czułą metodą badania centrów paramagnetycz-
nych jest elektronowy rezonans paramagnetyczny (EPR). W zastosowa-
niach dozymetrycznych korzysta się z reguły ze spektrometru pracującego
w paśmie X, a za sygnał dozymetryczny przyjmuje się amplitudę najsil-
niejszej linii sygnału EPR. (Sygnałem EPR nazywana jest pierwsza po-
chodna krzywej absorbcji mikrofalowej).

Dla danego spektrometru, zadanych parametrów pomiarowych oraz
typu dozymetru amplituda sygnału jest-proporcjonalna do dawki promie-
niowania jonizującego pochłoniętej w kształtce dozymetrycznej (dozyme-
trze). Rozkład pola w cylindrycznej wnęce rezonansowej sprawia, że naj-
większy udział wnosi obszar centralny. Zasadne jest zatem umieszczanie
małej gabarytowo próbki w środku wnęki lub zapełnianie nią całej wnęki.
Pierwszy sposób zmusza eksperymentatora do precyzyjnego lokowania
próbki w położeniu centralnym (nie dla każdego modelu spektrometru jest
to równie łatwe) i wprowadzania poprawek na masę próbki. W zastosowa-
niach praktycznych znacznie dogodniejsze jest zapełnianie całej wnęki
(oszczędność czasu na pozycjonowanie próbki i ważenie).

Do obliczenia dawki niezbędne jest korzystanie z krzywej kalibracyj-
nej, tj. zależności amplitudy sygnału EPR od dawki pochłoniętej zmierzonej
dozymetrem o charakterze absolutnym lub dozymetrem referencyjnym.

3. APARATURA POMIAROWA

Podstawowym wymogiem stawianym spektrometrom EPR wykorzy-
stywanym jako czytniki dozymetryczne jest powtarzalność. W celu opty-
malizacji tego parametru ogranicza się (często drastycznie) zakres pomia-
rowy, a niekiedy i czułość. Ważne są także rozmiary (z reguły korzysta się
ze spektrometrów opartych na magnesach trwałych) oraz cena. Ten ostat-
ni czynnik jest podstawową przeszkodą w rutynowym wykorzystaniu
EPR-dozymetrii. Cena czytników EPR oferowanych przez monopolizującą
rynek niemiecką firmę Bruker (EMS-104, e-scan) przekracza 3-5 razy cenę
dobrej klasy spektrofotometru UV/VIS, co w wielu przypadkach eliminuje
EPR-dozymetrię już na starcie. Przykładem przeciwdziałania temu zjawi-
sku są próby konstrukcji taniego i łatwego w obsłudze czytnika EPR pod-
jęte ostatnio przez firmę Privatinstitut Galenus GmbH [2].
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Pomiary prezentowane w tej pracy wykonano na spektrometrze EPR-10
MINI firmy Sankt-Petersburg Instruments Ltd. (Rosja), pracującym w pa-
śmie X (generator Ganna, częstość 9,0-9,6 GHz, zakres przemiatania od
500 do 5000 gausów) i wyposażonym w cylindryczną wnękę mikrofalową.
Cena przyrządu zbliżona jest do ceny spektrofotometru UV/VIS.

Zgodnie z niedawno wykonanymi badaniami [3] powtarzalność po-
miarów dozymetrycznych wykonywanych na spektrometrze EPR-10 MINI
jest rzędu 1% (la) przy wielokrotnym pomiarze tej samej próbki bez wyj-
mowania z wnęki, a l ,4% - przy wyjmowaniu i ponownym umieszczaniu
we wnęce. Powtarzalność pomiarów wykonywanych przy tych samych
parametrach, ale w różnych dniach była znacznie gorsza. Rozwiązaniem
problemu było wprowadzenie wzorca roboczego i normalizowanie wyni-
ków otrzymanych w danym dniu w stosunku do sygnału wzorca.

4. DOZYMETRY ALANINOWE

Najszerzej stosowaną w EPR-dozymetrii substancją czujnikową jest
mikrokrystaliczna a-alanina. Zakłada się, że głównym centrum paramagne-
tycznym odpowiedzialnym za wykorzystywany w dozymetrii sygnał EPR
jest rodnik CP^C HCOO", chociaż swój wkład wnoszą prawdopodobnie i
inne rodniki.

Zgodny z normą ASTM [4] sposób mierzenia sygnału dozymetrycz-
nego w dozymetrach alaninowych zaprezentowano na rys. l i 2 (inserty).
Stosowanie się do zaleceń powyższej normy umożliwia pomiar dawki z
niepewnością całkowitą +3% przy 95% poziomie ufności.

Krzywa wzorcowa dla folii, zakres 2-10 kOy
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S p

IE-IS-

Dawka, kGy

Rys. 1. Odpowiedź radiacyjna alaninowo-polimerowego dozymetru foliowego firmy
Gamma Service wraz z sygnałem EPR (insert) wykorzystywanym jako sygnał dozyme-

60rtryczny. Dozymetr napromieniano promieniowaniem gamma Co.
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Możliwe jest wykorzystywanie wszystkich izomerów a-alaniny. W
medycynie najczęściej stosuje się optycznie czynną L-a-alaninę, w tech-
nologii - kilkakrotnie tańszą DL-a-alaninę (racemat). Mimo identycznej
wartości wydajności radiacyjnej powstawania trwałych centrów parama-
gnetycznych [5], forma L-a- jest nieco czulsza (odmienna sieć krystalogra-
ficzna wpływa na kształt widma EPR dając w rezultacie nieco większą
amplitudę linii centralnej.) Generowany w oc-alaninie sygnał dozymetrycz-
ny jest bardzo trwały (lata) i może być wielokrotnie mierzony bez wpływu
na wynik pomiaru. Wartość sygnału jest niezależna od mocy dawki i
identyczna dla promieniowania gamma i wysokoenergetycznych elektro-
nów. Dozymetr alanino wy jest mało wrażliwy na warunki środowiskowe z
wyjątkiem intensywnego naświetlania nadfioletem i wysokiej wilgotności.
Odporność na te czynniki zależy od sposobu wykonania kształtki dozyme-
trycznej.

Krzywa wzorcowa dla ALANPOLU-27, zakres 2-10 kGy

l<

t

Rys. 2. Odpowiedź radiacyjna alaninowo-polimerowego dozymetru ALANPOL wraz z
sygnałem EPR (insert) wykorzystywanym jako sygnał dozymetryczny. Dozymetr napro-

6CVmieniano promieniowaniem gamma Co.

Najbardziej użyteczną w praktyce technologicznej formą dozymetru
alaninowego są kształtki z tworzywa alaninowo-polimerowego (pręciki,
folie, kable). Ich atutem jest duża odporność mechaniczna, łatwość wyko-
nywania operacji manualnych oraz mniejsza wrażliwość na czynniki at-
mosferyczne. Użytkowe właściwości kształtek alaninowo-polimerowych
zależą od ich składu i sposobu wytwarzania.

Celem niniejszej pracy było zbadanie przydatności dwóch rodzajów do-
zymetrów alaninowo-polimerowych do mierzenia dawek promieniowania
jonizującego z zakresu użytecznego w radiacyjnej obróbce żywności. Były to:
opracowany w Instytutcie Chemii i Techniki Jądrowej (IChTJ) dozymetr prę-
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cikowy ALANPOL [6, 7] i dozymetr foliowy oferowany przez niemiecką
firmę Gamma Service z Radebergu [8].

5. WYNIKI I DYSKUSJA

Dozymetry firmy Gamma Service mają kształt cienkich pasków o
wymiarach 140x4x0,14 mm, przy czym warstwa alaninowa pokrywa dolną
część paska o długości 40 mm. Pozostała część ma za zadanie ułatwić ope-
racje manualne oraz procedury dokumentacyjne (firmowo nadrukowany
numer partii, miejsce na zapisanie numeru porządkowego). Dozymetr ten
może być z powodzeniem stosowany do badania rozkładu dawki w fanto-
mie lub produkcie (kwalifikacja urządzenia lub produktu), a także do
większości pomiarów rutynowych. Nie jest jednak polecany do mierzenia
bardzo małych dawek. Pewnym utrudnieniem jest fakt, że dozymetry mu-
szą być starannie pozycjonowane w trakcie pomiaru sygnału EPR i zabez-
pieczone przed wilgocią przez cały czas wykorzystywania. Koszt jednego
dozymetru jest rzędu l zł.

Na rys. l zamieszczono przykładową krzywą wzorcową dozymetru
foliowego oraz sygnał EPR, którego amplituda jest podstawą określenia
dawki.

Dozymetr ALANPOL jest wytwarzany metodą wytłaczania z uprzed-
nio przygotowanej, gorącej masy alaninowo-polimerowej. Charakteryzuje
się on niską zawartością alaniny w masie próbki (<30%) oraz wykorzysta-
niem racemicznej odmiany tego związku (DL-oc-alanina). Oba czynniki
obniżają koszt jednostkowy dozymetru. Niska zawartość alaniny ułatwia
proces formowania kształtek o stałych wymiarach i dobrej homogeniczne-
ści. Oferowane aktualnie (partia próbna) wersje tego dozymetru zawierają
10 i 27% alaniny. Koszt wytwarzania dozymetru ALANPOL jest o rząd
wielkości niższy od kosztu zakupu dozymetru foliowego. Dozymetr ma
formę pręcika o średnicy 3 mm i długości zależnej od modelu spektrome-
tru EPR oraz realizowanej procedury pomiarowej. W niniejszej pracy wy-
korzystywano pręciki o długości 25 mm.
Silnie hydrofobowa powierzchnia ALANPOL-u chroni jego wnętrze przed
wilgocią, a tym samym zapewnia wyjątkowo dobrą trwałość sygnału. Sto-
sunkowo duża masa alaniny zawartej w dozymetrach ALANPOL sprawia,
że są one kilka razy czulsze od folii oferowanych przez Gamma Service.
Dozymetr ALANPOL nie wymaga precyzyjnego pozycjonowania próbek
w trakcie pomiaru EPR ani wielokrotnego, wydłużającego pomiar skano-
wania. Jest szczególnie polecany do rutynowej kontroli dawek. Przykła-
dową krzywą wzorcową dla tego dozymetru wraz z sygnałem EPR (insert)
przedstawiono na rys. 2.
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Odmienny kształt widm EPR (rys. l i 2) wynika z efektów orienta-
cyjnych (różne ustawienie krystalitów w polu magnetycznym) i nie ma
znaczenia przy wykorzystywaniu ich w pomiarach dawek. (Oczywiście,
każdy typ dozymetru może być stosowany wyłącznie samodzielnie, a od-
czyt dawki musi być oparty o własną krzywą kalibracyjną).

Zaprezentowane krzywe wzorcowe są tylko przykładami możliwości
omawianych dozymetrów. Charakterystyczne dla nich zakresy pomiarowe
rozciągają znacznie dalej niż uwidoczniono to w podanych przykładach,
dobieranych z myślą o zastosowaniu w technologiach radiacyjnego utrwala-
nia żywności. Sprawdzona uprzednio [7] identyczność odpowiedzi radiacyj-
nej na promieniowanie gamma i wiązki wysokoenergetycznych elektronów
ułatwia wykazanie spójności pomiarowej w napromienianiach akceleratoro-
wych oraz obliczenie całkowitej niepewności pomiaru dawki.

6. PODSUMOWANIE

Metoda dozymetrii EPR-alaninowej oparta na badanych dozyme-
trach może być z powodzeniem stosowana w technologii radiacyjnego
utrwalania żywności do dokładnego pomiaru dawek pochłoniętych pro-
mieniowania gamma lub elektronowego z zakresu 0,5-10 kGy Cienkie
dozymetry foliowe są szczególnie przydatne do badania rozkładu dawki w
fantomie lub produkcie (kwalifikacja urządzenia lub procesu). Do pomia-
rów rutynowych, mierzenia małych dawek oraz w sytuacjach, gdy przewi-
dujemy możliwość kontaktu z wodą polecany jest ALANPOL.

Autorzy serdecznie dziękują dr Uve Gohs z Gamma Service (Radeberg, Niemcy) za bez-
płatne udostępnienie próbek dozymetrów foliowych.
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\bstract
THE USE OF ELECTRON MICROSCOPY TO STUDY

OF ALANINE-POLYMER DOSIMETERS MICRO-STRUCTURE
Two kinds of alanine-polymer dosimeters: ALANPOL, from IChTJ and foil dosimeters

from Gamma Service (Radeberg, Germany) were investigated by means of electron scanning
microscopy. It was stated that above mentioned method is very useful to understand physical
background of many macroscopic properties of alanine-polymer dosimeters.

1. WPROWADZENIE

Dawki pochłonięte mogą być mierzone metodami absolutnymi lub
porównawczymi (względnymi). Z przyczyn praktycznych większość pomia-
rów dawek technologicznych wykonuje się metodami porównawczymi.
Bezpośrednio mierzonymi wielkościami są wówczas chemiczne lub fizycz-
ne zmiany (sygnały dozymetryczne) generowane w specjalnie dobranych
materiałach czujnikowych zwanych dozymetrami. Dawkę pochłoniętą wyli-
cza się na podstawie uprzednio wyznaczonej krzywej kalibracyjnej, tj. za-
leżności sygnału dozymetrycznego od generującej go dawki pochłoniętej
zmierzonej dobrej klasy dozymetrem referencyjnym lub - rzadziej - dozy-
metrem absolutnym.

Sygnały dozymetryczne są rezultatem całej sekwencji procesów roz-
praszania i pochłaniania energii oraz następujących po nich reakcji chemicz-
nych. Dobra znajomość procesów radiacyjnych zachodzących w materiałach
dozymetrycznych jest więc kluczem do profesjonalnego wykorzystywania
ich jako dozymetrów względnych.
W przypadku dozymetrów będących ciałami stałymi o charakterze hetero-
genicznym musimy brać pod uwagę także ich mikrostrukturę.

Celem tej pracy jest wykazanie użyteczności badań wykonanych
metodą skaningowej mikroskopii elektronowej dla zrozumienia charakte-
rystyk i zachowań dwóch typów dozymetrów alaninowo-polimerowych.
Otrzymane informacje stanowić mogą punkt wyjścia do modyfikacji pro-
cesu wytwarzania kształtek alaninowo-polimerowych w celu uzyskania
produktów o lepszych parametrach.
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2. APARATURA I SPOSÓB BADANIA PRÓBEK

W pracy korzystano ze skaningowego mikroskopu elektronowego
DMS 942 firmy Zeiss-Leo (Niemcy).

Preparaty zostały przygotowane zgodnie ze standardową procedurą
polegającą na przyklejeniu próbki do stolika mikroskopowego przewodzą-
cym klejem srebrnym i pokryciu cienką (-15 nm) warstwą złota. Przekroje
uzyskiwano przecinając próbkę cienkim ostrzem, a przełomy - przez ła-
manie próbek w ciekłym azocie.

3. WYNIKI I DYSKUSJA

Obiektami badań były alaninowo-polimerowe dozymetry foliowe
otrzymane z firmy Gamma-Service (Radeberg, Niemcy) [1] oraz pręciko-
we dozymetry ALANPOL, opracowane i wyprodukowane w Instytucie
Chemii i Techniki Jądrowej (IChTJ) [2, 3].

Folie sporządzano metodą nanoszenia L-a-alaniny wymieszanej z
substancją wiążącą na nośnik poliestrowy. Na uwagę zasługuje bardzo
dobra jednorodność warstwy aktywnej (rys. la). 5000-krotne powiększenie
obrazu (rys. l b) pozwala dostrzec kształt krystalitów (grudki zbliżone do
sześcianów) i oszacować ich rozmiary (pojedyncze mikrony).

Rys. 1. Warstwa aktywna folii dozymetrycznej firmy Gamma-Service: a) powiększenie
500-krotne, b) powiększenie 5000-krotne.

Uwidocznione w badaniach mikroskopowych cechy: drobnoziarnistość
krystalitów oraz ich przypadkowe ułożenie przestrzenne tłumaczą dlaczego
obserwowany w foliach alaninowych sygnał EPR (rys. 2a) jest bardzo po-
dobny do dobrze znanego kwintetu charakterystycznego dla napromienio-
nego proszku mikrokrystalicznej alaniny (rys. 2b).

Kolejne informacje jakich dostarcza rys. Ib to duża koncentracja
alaniny w mieszance oraz wyraźnie widoczna, zwłaszcza na zdjęciach wy-
konanych metodą przełomu, porowatość struktury (rys. 3). Te dane jasno
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tłumaczą dużą wrażliwość alaninowych dozymetrów foliowych na trakto-
wanie wodą. Znaczna koncentracja krystalitów alaniny powoduje, że kry-
stality często stykają się ze sobą. Woda rozpuszcza więc nie tylko warstwę
powierzchniową, ale szybko wchodzi utworzonymi kanałami w głąb po-
rowatej struktury i, jak to opisano w [4], w ciągu 25 minut całkowicie li-
kwiduje wygenerowany sygnał dozymetryczny.

c) ! ALANPOL-27

Rys. 2. Sygnały EPR obserwowane w: a) dozymetrze foliowym firmy Gamma Service, b)
mikrokrystalicznej DL-oc-alaninie be_dącej substratem do produkcji dozymetrów ALANPOL,
c) dozymetrze ALANPOL-27.

Dozymetr ALANPOL otrzymywano metodą wytłaczania pręcika o średni-
cy 3 mm z uprzednio przygotowanej, gorącej masy alaninowo-polietylenowej,
zawierającej 10-27% DL-oc-alaniny. Niska zawartość alaniny ułatwiała proces
formowania kształtek o stałych wymiarach i dobrej homogeniczności.

Badanie otrzymanego produktu ujawniło co najmniej trzy kwestie,
które należało wyjaśnić. Były to: (a) nieadekwatność gęstości dozymetrów
do ich składu, (b) wyjątkowa odporność na kontakt z wodą, (c) odmienny
od zwykle obserwowanego kształt sygnału EPR. Analiza wyników otrzy-
manych metodą mikroskopii elektronowej pozwoliła uzyskać wiarogodne
wyjaśnienie powyższych kwestii.
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Rys. 3. Przełom dozymetru foliowego. Powiększenie 5000-krotne.

Niska i nieproporcjonalna do składu gęstość dozymetrów (ALANPOL-10:
d=0,93 g/cm3, ALANPOL-27: d=0,91 g/cm3) przy gęstości alaniny d=l,4
g/cm3 i polietylenu d~Q,94 g/cm3 tłumaczy się słabym przyleganiem poli-
meru do alaniny i obecnością dużej ilości pustych kawern w pobliżu mi-
krokrystalitów (rys. 4a). Wyjątkowa odporność ALANPOL-u na kontakt z
wodą wynika z małej (w stosunku do całej masy alaniny) ilości krystalitów
ulokowanych bezpośrednio na powierzchni pręcika (rys. 4b) i faktu, że
pojedyncze mikrokrystality są oddzielone od siebie grubą warstwą hydro-
fobowego polimeru (rys. 4a).

*»•»L??i VA-.i-^S

MW?

Rys. 4. Przekrój dozymetru ALANPOL-27: a) powiększenie 500-krotne (widoczne słabe
przyleganie polimeru do powierzchni krys ta l i tu oraz liczne kawerny), b) powiększenie
50-krotne.

Sprawą niecodziennego kształtu sygnału EPR obserwowanego w
ALANPOL-u autorzy zajmowali się już wcześniej [5]. Bazując na wyni-
kach otrzymanych metodą skaningowej mikroskopii elektronowej (duże
rozmiary krystalitów, słabe przyleganie do matrycy) odrzucili hipotezę
przypisującą wzrost intensywności linii satelitarnych oddziaływaniom rod-
ników alaninowych z atomami wodoru otaczającego go polietylenu.

Analiza kształtów i rozmiarów krystalitów DL-a-alaniny pobranej z
partii wykorzystywanej do produkcji dozymetrów ALANPOL (rys. 5) wy-
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kazała, że są to twory cylindryczne o długości rzędu 100-300 |im i średnicy
rzędu 20-80 |im. Zestawienie tej informacji z rozmiarami krystalitów wi-
docznych na przekroju pręcika (rys. 4a, 0 20-50 |0,m) prowadzi do wniosku,
że w procesie wytwórczym cylindryczne krystality alaniny ustawiały się

Rys. 5. Mikrokrystaliczna DL-a-alanina pobrana z partii wykorzystywanej do produkcji
dozymetrów ALANPOL. Powiększenie 100-krotne.

równolegle do osi pręcika. Trwałe uporządkowanie mikrostruktury jest
najbardziej prawdopodobnym wytłumaczeniem faktu, że sygnał EPR (rys. 2c)
wyraźnie odbiega od klasycznego kwintetu obserwowanego w substracie
używanym do jego produkcji (rys. 2b), co jednak w niczym nie umniejsza
wartości użytkowych dozymetru ALANPOL.

4. PODSUMOWANIE

Badania wykonane metodą skaningowej mikroskopii elektronowej
pozwoliły na ustalenie fizycznego podłoża wielu składowych dozyme-
trycznej charakterystyki kształtek alaninowo-polimerowych. Otrzymane
wyniki zostaną w przyszłości wykorzystane do projektowania kompozycji
alaninowo-polimerowych o ściśle określonych właściwościach.

Autorzy serdecznie dziękują dr Uve Gohs z Gamma-Service (Radeberg, Niemcy) za bez-
płatne udostępnienie próbek dozymetrów foliowych.
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Abstract
The effects of high-energy radiation on four ethers of cellulose: carboxymethyl

(CMC), hydroxypropyl (HPC), hydroxyethyl (HEC) and methylcellulose (MC) were
investigated. Polymers were irradiated in solid state and in aqueous solutions at various
concentrations. Degree of substitution (DS) of the derivatives, the concentration of their
aqueous solutions and irradiation conditions had a significant impact on the obtained
products. Irradiation of polymers in solid state or in diluted aqueous solutions resulted in
their degradation. However, it was found that for concentrated solutions gel formation
occurred. Paste-like form of the init ia l material, when water plasticizes the bulk of
polymer as well as the high dose rate, what prevents oxygen penetration to the polymer
during irradiation, have been found favorable for hydrogel formation. Up to 95% of gel
fraction was obtained from solutions of CMC with concentration over 50% irradiated by
y-rays or electron beam. It was pointed out that the ability to the formation of the three-di-
mensional network is related to the DS of anhydroglucose units and a type of chemical
group introduced to main chain of cellulose. Produced hydrogels swelled markedly in
water. Despite of the crosslinked structure they underwent degradation by the action of
cellulase enzyme or microorganisms from compost, and can be included into the group of
biodegradable materials.

1. INTRODUCTION

Cellulose is a main component of plant mass of the most widely
encountered natural biological material. The reactivity of the three
hydroxyl groups at positions 2, 3 and 6 of the glucosyl unit offers a variety
of possibilities for making useful derivatives of this raw material. Among
them cellulose ethers are used extensively. In these derivatives the
hydrogen atoms of the hydroxyl groups of cellulose are partially replaced
by alkyl or substituted-alkyl groups [1].

It is well known that water-soluble synthetic polymers at a certain
range of concentration in solution can be crosslinked by high-energy
radiation to the form of hydrogels [2]. The polymeric network which
exhibits the ability to absorb and retain a significant amount of water
within its structure, but which does not dissolve is defined as hydrogel.
One can regard hydrogels as material possessing both liquid like and solid
like properties. The former one results from the fact that the main
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component of hydrogels is water. The later one is due to some elastic
strength of the network, which maintains the shape of the gel but allows for
increasing its dimensions. Thus, penetration of another solvent or low
molecular weight solutes throughout the bulk of gel is possible. An
important impact on the results of irradiation of polymers in aqueous
solution has such factors as: concentration of polymer in solution, dose and
dose rate, presence of oxygen, chemically active additives and others.
Hydrogels formed by irradiation techniques found applications in many
fields of our daily life for example in biomedical devices [3,4].

Polysaccharides including cellulose derivatives, are biodegradable and
harmless to the environment. However, they were generally found to degrade
under ionizing radiation [5, 6]. Only few evidences of their radiation-initiated
crosslinking at special conditions have been reported [7, 8]. In our
preliminary study, it was found that one of the ether of cellulose -
carboxymethylcellulose (CMC) of high degree of substitution (DS) and at
high concentration in water solution can be effectively crosslinked to the
form of hydrogel [9, 10]. The aim of this study was to examine the effect of
some factors on crosslinking of cellulose ethers in aqueous solutions under
ionizing radiation. Radiation yield, swelling behavior and biodegradability
of hydrogels were evaluated.

2. EXPERIMENTAL

Four ethers of cellulose were used in our investigations: carboxymethyl-
cellulose (CMC) obtained from Daicel, Japan, hydroxypropylcellulose (HPC)
from Nippon Soda Japan, methylcellulose (MC) from Shin Etsu Japan and
hydroxyethylcellulose (HEC) from Sumitomo Seika Japan. Some properties
of these polymers are summarized in Table. Cellulase C-0901 enzyme
(penicillium funiculosum) was obtained from Sigma Chemical Co., USA. All
chemicals were analytical grade.

In order to prepare samples, distilled water was mixed homogeneously
with an appropriate amount of polymer. Material was kept for 7 days at room
temperature to ensure completely dissolution and to form homogeneous
mixture. Higher concentrated solutions had paste-like consistancy. Mixtures
were sealed in polyethylene bags or, those intended for irradiation without
access oxygen, in poly(vinylidene chloride) packages. Solid samples were
sealed prior to irradiation into glass vials after elimination of air.
Concentrations were calculated as polymer/water [wt/wt] x 100% ratio.

Irradiation was carried out using gamma 60Co source at a dose rate of
10 or 1 kGy/h at ambient temperature. Alternatively, EB accelerator was
applied with current 1 mA, voltage 1 MeV.
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Table. Cellulose ethers; [r\] - intrinsic viscosity, Mw - weight average molecular weight.

Sample

CMC 2.2
CMC 1.29
CMC 0.86
HPC1
HPC2
MC5
MC6
HEC7
HEC8
HEC9

(DS)a

2.2
1.29
0.86
3.0
3.0
1.8
1.8
2.0
2.0
2.0

[Til / [dL./g]
5.59
7.38
6.79
4.49
7.98
1.96
7.58
3.72
5.39
9.35

M w / x 10~5 [Da]

5.22
5.39
4.22
6.60
12.5
1.20
14.0
2.02
3.09
5.82

a molecular substitution (MS) for HPC and HEC.

Initial weight-average molecular weights of the polymers were
determined from intrinsic viscosity on the basis of the Mark-Houwink
equation [r\] = K x DPa (for CMC, HPC and HEC) and [r|] = K x Mw

a (for
MC), where K and a are constants, DP is the weight-average degree of
polymerization. To calculate molecular weight, the obtained DP was
multiplied by the mass of the substituted anhydroglucose unit. The
viscosity was measured by an Ubbelohde viscometer in water or in 0.1 M
NaCl aqueous solution, in the case of CMC, at 25°C. For these polymers
constant K and a are equal to 1.8 x 10"2, 0.97 for CMC [11], respectively;
7.2 xlO"3 , 0.915 for HPC [12]; 1.1 x 10"2, 0.87 for HEC [13] and
3.16xlO"3 , 0.55 for MC [14]. Viscosity of degraded samples was
examined with a rotary viscometer made by Tokyo Keiki Co. Ltd., Japan,
after dilution to the concentration of 1%.

Amount of gel fraction and swelling properties of CMC hydrogel
were determined gravimetrically. Gel content in the dried hydrogels was
estimated by measuring insoluble part after extraction in deionised water
for 7 days at room temperature. Gel fraction was calculated as follows:

Gel fraction [%] = (Gd / Gi) x 100 (1)
where: Gi is the initial weight of polymer, Gd is the weight of the dried
insoluble part after extraction.

Degree of swelling was estimated after the gel placed in deionised
water reached equilibrium. When Gs is the weight of hydrogel in swollen
state, swelling was calculated as follows:

Swelling [grams of water / 1 g of dried gel] = (Gs - Gd) / Gd (2)
Radiation yields of crosslinking and scission were calculated on the

basis of Charlesby-Rosiak equation by sol-gel analysis [15].'
Enzymatic degradation was carried out in an acetic acid - NaOH

Buffer, at pH5.0, by cellulase enzyme. About 10 mg of dried film of gel
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part, with a thickness about 0.3 mm, were immersed in the enzyme solution
of volume of 2.5 ml at 35°C, for given time. The concentration of the
enzyme was 0.1 mg ml"1. After incubation, the samples were kept in distilled
water to wash away the degraded polymer then, dried at 35°C under vacuum.
Result of degradation is expressed as remained sample weight:

Sample weight [%] = Ge / Gd x 100% (3)
where Ge and Gd are the weights of film after and before enzymatic tests,
respectively.

The microbial degradability of polymer in composted soil was
evaluated on the base of the production of COi. Microbial Oxidative
Degradation Analyzer [16], comprised of 4 independent measurement
lines, was used. Sample mixed with sand and compost was placed in
heated reaction columns. Produced COi was collected quantitatively. Pure
compost as well as contained cellulose was used as reference.

3. RESULTS AND DISCUSSION

All examined polymers exposed to y-rays in solid state and in diluted
aqueous solution undergo mainly degradation. In Fig. 1 there is presented a
degradation of HPC2. The viscosity of solutions was measured after their
dilution to the concentration of 1%. The most significant decrease of
viscosity has been observed at the early stages of irradiation, at low doses.
The rate of viscosity reduction is lower for solid than for solution. It proves
that the presence of water accelerates radiation-induced reactions by
indirect effect, through intermediate products of water radiolysis. It seems

Irradiation in
D 1% solution
O 2% solution
A 5% solution
• Solid state

15 205 10

Dose [kGy]
Fig. 1. Degradation of HPC2 irradiated in solid and diluted aqueous solution. Viscosity of
solutions after dilution to 1% concentration: Virr - the viscosity of polymer solution after
irradiation, V0 - initial viscosity of the polymer.
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CMC 2.2
CMC 1.29
CMC 0.86
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Dose [kGy]
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Fig. 2. Crosslinking of CMC of different degree of substitution in aqueous solutions.

that in this case the reduction of the solution viscosity is directly related to
the diminishing of molecular weight of the HPC. The cleavage of main
chain bonds occurs randomly, thus the longest chains undergo the most
frequent breaks. It was postulated that cellulose and its derivatives degrade
by the rupture of glycosidic bonds, which are the weakest in the main chain
of such macromolecules [17, 18]. HPC1, the lower molecular fraction of
the same polymer, CMC, HEC and MC, when irradiated in solid state or in
diluted aqueous solution, degrade at the same manner under the ionizing
radiation.
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60

40
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Concentration
• 60% T 30%.
O 50% D 20%
A 40% + 10%

20 40 60

Dose [kGy]
80 100

Fig. 3. Crosslinking of CMC 2.2 irradiated by EB in deoxygenated aqueous solution.

Crosslinking successfully competes with the glycoside bone cleavage
as the concentration of cellulose derivatives in solution oversteps some
critical value. Gelation occurrence depends on the molecular weight, the
degree of substitution of cellulose and irradiation conditions. CMC with

134



higher DS form gel easier and more efficiently than that with lower DS as
presented in Fig. 2 for 20% solutions. CMC with a DS of 2.2 gives the
highest gel content among the three samples. Hence, it can be concluded
that intermolecular linkages are a result of ionizing of side groups. In Fig. 3
the formation of gel is showed for CMC 2.2 irradiated by EB at high
concentrations. These results do not differ much from those got for y-rays
irradiation. For this polymer irradiated with a dose of 100 kGy at
concentrations 50 and 60% the amount of gel fraction equals to about 95%.
The maximum of gel fraction obtained for the same dose in 10% aqueous
solution is less than 50%.

The summary of results obtained for radiation processing of CMC is
presented in Fig. 4. The two areas are distinguished. Crosslinking of CMC
with a high DS occurs even at a relatively low concentration, whereas for
CMC with a low DS a high concentration of solution is required to achieve
insoluble gel. Thus, crucial for gel production is application of cellulose
derivative with a high DS and irradiation of the derivative on aqueous
solution at high concentration.

2.5
c
g 2.0

W 1 Kj l .O

V)

1.0

I
g>0.5
Q

0
Degradation area

0 3010 20

Concentration (%)

Fig. 4. Influence of degree of substitution and concentration of CMC in aqueous solution
on formation of gel under action of ioni/.ing radiation.

Estimation of radiation yield of crosslinking and scission delivers the
information, which characterize behavior of polymers under the influence
of high-energy radiation. The absolute values of the radiation yields of
crosslinking and scission for solutions of CMC with a DS of 2.2 treated by
EB are presented in Fig. 5. The radiation yield of scission, G(s) remains at
the same level, on the other hand the radiation yield of crosslinking grows
progressively throughout all examined concentrations. This is the reason of
increasing ability to formation of gel for more concentrated solutions
(compare Fig. 2).
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Fig. 5. Values of radiation yield of crosslinking, G(x) and degradation, G(s) of CMC with
a DS of 2.2 irradiated by an EB in aqueous solutions.

Opposite to CMC, the formation of gel at solutions of HEC and HPC
differs considerably due to the type of irradiation. The gel fraction is
significantly higher for irradiation with higher dose rate as presented in
Fig. 6. EB irradiation results in the formation of gel fraction as high as 85%.

100

0)
O 20

O 20 40 60 80 100 120 140 160 180 200

Dose [kGy]

Fig. 6. Crosslinking of HPC2 irradiated with different conditions at 20% aqueous solution.

Gamma processing with the dose rate 10 and 1 kGy/h gives maximum of
gel fraction less than 60 and 30%, respectively. It seems that the temporal
concentration of free radicals in the system, determined by the dose rate, is
the important factor influencing the formation of gel. To the intermolecular
recombination it is required the existence of two active species on
neighboring chains at the same time. The probability of such situation is
higher as higher is the dose rate. Under the chosen conditions of irradiation
the concentration of radicals in the system varied ca. 500 (or 5000 for
1 kGy/h) times. It is due to the fact that EB irradiation gives more than
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several hundreds times higher dose rate comparing to y-irradiation. In the
HPC solution irradiated by y-rays with increasing doses glycosidic bond
cleavage prevails over crosslinking and the created network again becomes
soluble. The presence of oxygen in the system, during gamma irradiation,
drastically diminishes the maximum gel fraction. It was observed also for
CMC, HEC and MC. It is due to the reaction of oxygen with macroradicals,
which transform into peroxy-macroradicals, and subsequently decompose
with rupture of main chain of the macromolecule [19].

Concentration and length of the initial polymer chains affect the results
of irradiation, what is depicted in Fig. 7. Higher initial average molecular
weight of the polymer enhances the share of gel in the produced hydrogel.
Comparable results, with a strong dependence on the initial molecular
weight and irradiation conditions were obtained for all examined polymers.
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• HEC8 20%
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D HEC915%
O HEC9 20%
A

20 40 60 80 100 120 140 160 180 200
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Fig. 7. EB irradiation of HEC of various molecular weight in deoxygenated aqueous
solution.

Hydrogel s of CMC with a D S of 2.2, as well as those formed from
other cellulose ethers, exhibit swelling properties related to an initial
concentration of polymer in solution and to applied dose. It is presented in
Fig. 8. Swelling ability is the highest for hydrogels at low doses and
drastically reduces with dose increasing. For formation of gel from linear
polymer statistically one crosslink bond per chain is necessary. Such
network is weak and susceptible for breaking but, because of relatively low
number of intermolecular bonds, is able to high expansion by holding the
water into its voids. With subsequent increasing the density of crosslinks,
due to additional irradiation, the absorption ability of the gel decreases.
The hydrogel structure becomes more tightly connected and rigid.

Hydrogels of cellulose derivatives undergo degradation by cellulase
enzyme. The results for CMC with a DS of 2.2 prepared by y-irradiation at
from 50% aqueous solutions are shown in Fig. 9. Hydrogels with lower
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density of crosslinks (formed by lower dose) degrade faster than that
crosslinked more tightly (higher dose). Samples formed by absorption of the
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Concentration
+ 10%
D 20%
T 30%
o 50%
• 60%

20 80 10040 60

Dose [kGy]

Fig. 8. Swelling in water of CMC 2.2 hydrogels formed by EB irradiation of deoxygenated
aqueous solutions.

energy of 20 kGy disintegrate completely after 95 hours. For gels
irradiated with a dose of 40 kGy and above the degree of degradation does
not exceed 60% after 96 hours of incubation.

40 60

Time [h]

so 100

Fig. 9. Enzymatic degradation of CMC 2.2 hydrogel formed in 50% y-rays; cellulase
enzyme in acetic acid - NaOH buffer, pH 5.0, at temperature 37°C.

Microbial degradability was evaluated by measuring of carbon
dioxide produced from decomposed polymeric material. Samples of CMC
with DS of 1.29 and 2.2, also cellulose as a reference material, were used
in these experiments. The results are presented in Fig. 10. Cellulose
undergoes the fastest degradation, which reaches ca. 80% after 1 month
(after subtraction of CO? produced by pure compost). CMC decomposes
much slower. CMC with a DS of 2.2 degrades after 1 month in 3.8% -
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unirradiated and 8.4% - irradiated and CMC with a DS of 1.29 degrades in
12.3 and 18.7%, respectively. The derivative with a higher DS
disintegrates slower. Side chains prevent the destruction of backbone by
making the access of microorganisms to the vicinity of glycosidic bond
difficult. Radiation treatment of the polymer improves its susceptibility for

o.
200 800 1000400 600

Time [h]

Fig. 10. Microbial oxidative degradation in compost soil of CMC 2.2 and 1.29, unirradiated
and irradiated.

bacterial digestion. CMC with DS of 2.2 and 1.29 irradiated in 20%
aqueous solution with dose 10 and 20 kGy, undergoes faster decomposition
despite some crosslinks were introduced. The gel fraction of examined
hydrogels was 15% for CMC with a DS of 2.2 and 47% for CMC with a
DS of 1.29. At the base of these results we can state that hydrogels made
from cellulose ethers by irradiation are degradable.

4. CONCLUSIONS

On the basis of our experimental work it can be concluded:
• Cellulose ethers in concentrated aqueous solutions undergo crosslinking

initiated by ionizing radiation.
• Resulted material exhibits typical properties of hydrogels, such as

relation of crosslinking degree on absorbed dose, ability to swell to
equilibrium state, an increase of the mechanical properties, etc.

• Domination of radiation crosslinking over degradation is possible only
for cellulose ethers characterized by high degree of substitution and
irradiated in very concentrated solutions.

• Domination of crosslinking over scission for cellulose ethers can be
explained as a result of the increase of the probability of intermolecular bonds
formation via radicals localized on side groups of cellulose main chain.

• Resulted hydrogels, similar to their origin polymers undergo biodegradation.
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APLIKATORY OFTALMICZNE JODU-125
Z MONOLITYCZNYM RDZENIEM AKTYWNYM

Izabela Puchalska, Andrzej Piasecki, Tadeusz Barcikowski,
Mieczysław Mielcarski

Ośrodek Badawczo-Rozwojowy POLA TOM, Otwock-Swierk

IODINE-125 OPHTHALMIC APPLICATORS
WITH MONOLITHIC ACTIVE INSERT

A prototype ophthalmic applicator for conservative treatment of intraocular tumors
was designed in 1985 by Klemp et al. (A reusable iodine-125 seed ophthalmic applicator.
Aust. Phys. Eng. Sci. Med., 8, 178, 1985). This served to retain a number of „seed-type"
sources of iodinc-125. Such applicator consists of two major parts: a seed-holding acrylic
insert, spherically shaped, with drilled trenches on the convex side to accomodate the
seeds, and a stainless steel shell capsule serving as radiation shield.

This design proved to be difficult and hazardous to assemble and dismantle after
usage. As these problems appeared l ikely to persist if not attended to, development of the
applicator was undertaken in order to eliminate the necessity of using iodine seeds. The
investigations performed comprised uniform adsorption of iodine-125 on the concave
surface of the s i lver shell and its hermetic sealing inside spherically shaped acrylic insert.

The method of f i x ing iodine-125 on silver as well as the technique of its sealing in
acryl is described. The results of the classification testing for performance requirements of
the assembled applicator are quoted. Comparative measurements of the energy spectra of
the radiation emitted by both the seed-less and seed-containing applicators are presented.

From the results of the depth dose rate measurements it follows that the total ac-
tivity incorporated in a seed-less applicator can be much lower than in seed-containing
one without decrease in the dose rate value.

1. WSTĘP

Prototypowy aplikator przeznaczony do radioterapii nowotworów
gałki ocznej, w którym wykorzystano promieniowanie emitowane przez
jod-125 został skonstruowany w 1985 roku [1]. Zastosowano w nim zamknięte
źródła promieniotwórcze jodu-125 określane potocznie mianem „ziaren
jodowych". Aplikator taki składał się z dwóch zasadniczych elementów:
sferycznie ukształtowanej wkładki akrylowej, posiadającej na wypukłej
stronie czaszy wybrania na ziarna jodowe, oraz płytkiej kapsuły metalowej
mieszczącej wkładkę akrylową i stanowiącej jednocześnie osłonę przed
promieniowaniem wstecznym. Jod-125 w opisywanym ziarnie zaadsorbo-
wany był na srebrnym pręciku, umieszczonym w kapsule tytanowej, obu-
stronnie zaspawanej laserowo.

143



W aplikatorach wykorzystujących ziarna konieczna jest ich okre-
sowa wymiana. Wymaga to żmudnego w praktyce usunięcia z metalowej
kapsuły wkładki akrylowej, ziaren i oczyszczenia kanalików. Podczas
tych operacji łatwo uszkodzić wkładkę akrylową, dlatego podjęto prace
nad nowym typem aplikatora jodowego, w którym ziarna jodowe zastą-
piono monolitycznym rdzeniem aktywnym. Rdzeń taki zawiera jod-125
równomiernie zaadsorbowany na wklęsłej powierzchni czaszy srebrnej
[2]. Czasza jest hermetycznie zamknięta w tworzywie akrylowym, takim
samym jak ziarna jodowe używane w dotychczas znanym rozwiązaniu.
Tak skonstruowany rdzeń aktywny jest jednorazowego użytku i po okre-
sie wynikającym z czasu półtrwania radionuklidu zostaje zastąpiony no-
wym. Wykonanie nowej wkładki i jej wymiana są mniej skomplikowane
niż wymiana ziaren jodowych. Koszt wykonania monolitycznego rdzenia
aktywnego jest znacznie niższy od kosztu wkładek frezowanych i ziaren
jodowych.

2. TECHNIKA DOŚWIADCZALNA

Do wiązania jodu na powierzchni srebra wykorzystano metodę elek-
trolizy wewnętrznej [3,4].

W celu doboru optymalnych warunków utrwalania jodu na srebrze
przeprowadzono badania charakterystyki prądowo-napięciowej ogniwa
Ag l Nalaq, NaOHaq l Pt. Ogniwa zbudowane były ze srebrnej anody o po-
wierzchni 8 cm oraz katody wykonanej z siatki platynowej. Objętość
elektrolitu wynosiła 30 ml. Charakterystyki prądowo-napięciowe mierzono
dla elektrolitów o różnych stężeniach Nal (od 1,6-10~4 do 6,7-10~3 M) w
roztworach NaOH o stężeniach od 0,01 do 0,1 M. Elektrody połączone
były ze sobą na zewnątrz naczynia elektrolitycznego poprzez przyrządy
pomiarowe wskazujące wartości napięcia i natężenia prądu płynącego
przez ogniwo. Proces elektrolizy prowadzono przez 24 godz. Przyrost ma-
sy anody srebrnej oznaczano wagowo.

Wiązanie jodu-125 na wklęsłej powierzchni czaszy srebrnej prowa-
dzono tą samą metodą. Objętość elektrolitu wynosiła 7 ml, a w jego skład
obok jodu-125 wchodził również nośnik w postaci Nal o stężeniu l,6-10"4

M. Stopień wiązania jodu-125 na elektrodzie srebrnej oznaczano radiome-
trycznie poprzez pomiar ubytku aktywności w elektrolicie. Po upływie
70-^90 godz., 97^98% jodu-125 znajdującego się początkowo w elektroli-
cie uległo związaniu na srebrze.
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Do hermetyzacji srebra ze związanym na jego powierzchni jodem-125
używano bezbarwnego akrylu dentystycznego. Polimeryzację prowadzono
metodą ciśnieniową.

3. WYNIKI I ICH OMÓWIENIE

3.1. Charakterystyka prądowo-napięciowa

Charakter przebiegu krzywych zarówno napięcia, jak i natężenia
prądu w czasie dla ogniw o różnych stężeniach Nal i NaOH jest w zasadzie
podobny.

W ciągu pierwszych 30 min od chwili krótkiego zwarcia elektrod
ogniwa, następuje duży spadek natężenia prądu. Można przypuszczać, że
w tym czasie występuje intensywne wydzielanie się jodu na srebrze, a co
za tym idzie znaczny spadek jego stężenia w elektrolicie. Dalsze wydziela-
nie jodu ulega spowolnieniu prawdopodobnie na skutek pasywacji anody
srebrnej i wzrostu oporu elektrycznego (rys. 1).
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Rys. 1. Zależność natężenia prądu od czasu osadzania dla elektrolitu zawierającego 0,01 M
NaOH z uwzględnieniem czasu początkowego.

Stwierdzono, że stężenie Nal w elektrolicie ma również wyraźny
wpływ na przyrost masy anody srebrnej, natomiast stężenie NaOH nie
wpływa jednoznacznie ani na ilość masy osadzanej na anodzie, ani też na
warunki prądowo-napięciowe badanych ogniw (rys. 2).
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Stężenie Nal w elektrolicie [mol/dm!]

Rys. 2. Zależność przyrostu masy anody srebrnej od stężenia Nal w elektrolicie po 24 godz.

3.2. Aplikatory prototypowe

W celu przeprowadzenia badań klasyfikacyjnych oraz porównania
mocy dawek pochłoniętych, a także widm energetycznych emitowanego
promieniowania wykonano aplikatory prototypowe.
Sumaryczna aktywność ziaren jodowych zamontowanych w aplikatorze
14-ziarnowym wynosi 280 mCi. W związku z tym, w pierwszym aplikato-
rze monolitycznym związano na srebrze podobną ilość jodu-125. Porów-
nanie wartości mocy dawek w obu aplikatorach przedstawia tabela.

Tabela. Dawki pochłonięte w wodzie w funkcji odległości od punktu centralnego.

Odległość
[mm]

0
1
2

Moc dawki pochłoniętej zmierzona
dla aplikatora ziarnowego

[cGy/h]
1119
1043
914

Moc dawki pochłoniętej zmierzona dla
aplikatora z monolitycznym rdzeniem

[cGy/h]
3250
2610
2160

Pomiary mocy dawek wykonano w Zakładzie Fizyki Osłon Radiacyjnych i Dozymetrii
IPJ za pomocą miniaturowej komory jonizacyjnej.

Jak widać, pomimo podobnej aktywności wbudowanej, moce dawek od
aplikatora z monolitycznym rdzeniem aktywnym są ok. 3 razy większe niż
aplikatora ziarnowego. Wpływa na to bardziej równomierne rozłożenie aktyw-
ności na powierzchni czaszy srebrnej, co potwierdziły pomiary wykonane za
pomocą detektora scyntylacyjnego o średnicy 2 mm, oraz mniejsze pochłania-
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nie w akrylu niż w tytanie stanowiącym obudowę źródeł jodowych. W związku
z tym w aplikatorze z monolitycznym rdzeniem wymagane moce dawek można
uzyskać przy prawie dwukrotnie mniejszej aktywności wbudowanej.
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Rys. 3. Znormalizowane widmo X-ray aplikatorów 1-125 (ziarna, continum).

Porównawcze pomiary widm promieniowania emitowanego przez apli-
kator zawierający ziarna jodowe oraz z monolitycznym rdzeniem aktywnym
przedstawiono na rys. 3 i 4. Widma obrazujące emisję podstawowych fotonów
o energiach 27,4 i 31,4 keV promieniowania X oraz 35,5 keV promieniowania
gamma są dla obydwu aplikatorów prawie identyczne. Nieco większa emisja
fluorescencyjnego promieniowania X o energii 22,1 keV, będącego rezultatem
oddziaływania ze srebrem, charakteryzuje aplikator monolityczny. Ten efekt
jest zrozumiały zważywszy, że radionuklid w aplikatorze monolitycznym jest
równomiernie rozłożony na całej powierzchni czaszy srebrnej.
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Rys. ,4. Widmo beta aplikatorów 1-125 (ziarna, continum).
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Emisja elektronów jest nieznacznie większa w przypadku aplikatora
monolitycznego. Wynika stąd, że ich absorpcja w tytanie o grubości 0,05
mm jest nieco większa niż w akrylu o grubości l mm.

3.3. Badania klasyfikacyjne

Badaniom poddane zostały zmontowane aplikatory zawierające mo-
nolityczny rdzeń aktywny w kapsule metalowej. Wyrób taki, zgodnie z
PN-86/J-02000 odpowiadającą ISO 2919-1980, został uznany jako „źródło
osłonięte". Opracowany typ aplikatora oftalmicznego jodu-125 uzyskał kla-
sę C33222.

4. WNIOSKI

„Bezprądowa" metoda wiązania jodu-125 na powierzchni srebra za-
pewnia uzyskanie żądanych aktywności oraz dużą równomierność
rozkładu na powierzchni czaszy srebrnej.
Hermetyzacja wykonana metodą ciśnieniową zapewnia szczelne
zamknięcie aktywnej czaszy srebrnej między dwiema warstwami
akrylu.
Parametry radiacyjne aplikatora z monolitycznym rdzeniem aktyw-
nym nie różnią się w sposób zasadniczy od aplikatorów ziarnowych.
Korzystną stroną stosowania aplikatorów monolitycznych jest mniej-
sze zużycie izotopu bez uszczerbku dla mocy dawek, uproszczony
montaż i demontaż wkładki aktywnej aplikatora oraz rezygnacja z
okresowej wymiany wkładek akrylowych frezowanych pod ziarna.
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! Abstract
OBTAINING OF RADIOACTIVE ISOTOPES IN THE AIC-144 CYCLOTRON

IN KRAKÓW
The AIC-144 isochronous cyclotron has been constructed and put into operation in

the Institute of Nuclear Physics. The first experiment, in which "C was produced in the
nB(p,n)MC reaction, took place on 18.12.1998. In further experiments, more radioactive
isotopes were obtained in the following nuclear reactions: "B(p,n)nC, "atNi(p,xn)3657Co,
natRbfp.xn)8-185Sr, na'Ru(P,xn)"- |02Rh, na'Cd(P,xn)'"ln, nalTa(p,xn)178J8lW.

Targets of natural isotopic abundance were bombarded with the internal proton beam
at energies varying from 10 to 30 MeV. Projectile energy was selected by placing targets at
the appropriate acceleration radius. The applied beam currents never exceeded 5 |iA.

The boron targets were prepared from molten B2O3 or as ionically implanted mate-
rial. The rubidium was used in the form of powdered RbCl compressed on a metallic
support, and other targets were pure metals. All targets were fixed in an aluminium frame
attached to the water-cooled copper head of the probe, which in principle serves to beam
current monitoring and w i l l be replaced soon by a remotely-controlled dedicated target
assembly.

The qualitative and quantitative analysis of activation products was performed by
gamma spectrometry. Irradiation products were separated from targets or not, depending
on further application. Obtaining of 2 l l A t and other isotopes is planned for the future.

1. WSTĘP

Od końca 1998 roku w Instytucie Fizyki Jądrowej (IFJ) działa izo-
chroniczny cyklotron AIC-144. Cyklotron ten jest nadal modernizowany, z
czym wiąże się m.in. dalece zaawansowana budowa zautomatyzowanego
dedykowanego urządzenia do otrzymywania radioizotopów.

Pierwszym izotopem promieniotwórczym otrzymanym w nowym
cyklotronie był węgiel "C [1]. Reakcję "B(p,n)"C przeprowadzono 18
grudnia 1998 roku na prowizorycznym urządzeniu do aktywacji tarcz, tj. na
zaadaptowanej głowicy próbnika, służącego w zasadzie do pomiaru para-
metrów wiązki. Do dziś w ten sam sposób otrzymano kolejne izotopy pro-
mieniotwórcze. Energię wewnętrznej wiązki protonów, w zakresie 10-30
MeV. określano przez wybór odpowiedniej orbity akceleracji. Natężenie
wiązki nigdy nie przekraczało 5 U.A.
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2. OTRZYMANIE 56'57Co, " 102Rh i mln

Izotopy otrzymane w reakcjach natNi(p,xn)56'57Co, natRu(p,xn)"-|02Rh
i natCd(p,xn)niIn nie były wydzielane z tarcz. Po identyfikacji produktów
metodą spektrometrii y przekazano tarcze różnym grupom badawczym w IFJ.

3. OTRZYMANIE 1!C

Izotop "C otrzymano z tarczy 6203. Reakcję HB(p,n)"C próbowano
także wykorzystać w aktywacyjnej metodzie badania próbek implantowa-
nych borem, którego nie można było oznaczyć innymi metodami. Celem
pracy był pomiar gęstości powierzchniowej boru implantowanego jonowo
do materiałów diamentopodobnych, które wytworzono w Instytucie jako
potencjalne miniaturowe detektory promieniowania jonizującego.

Gęstość powierzchniową boru szacowano na podstawie pomiaru ła-
dunku deponowanego w warunkach implantacji na masce aluminiowej, a
rzeczywistą zawartość "B w warstwie modyfikowanej jonowo próbowano
określić mierząc aktywność węgla "C powstającego w implantowanych
płytach pod wpływem bombardowania wewnętrzną wiązką protonów o
energii 14 MeV. Jako wewnętrzny wzorzec aktywacji protonowej stoso-
wano folię tytanową, w której powstawały promieniotwórcze izotopy wa-
nadu i skandu. Produkty aktywacji badano metodą spektrometrii y.

4. OTRZYMANIE 178181W

Próby otrzymania radioizotopów wolframu i wydzielenia ich z tarczy
tan talowej podjęto w związku z prowadzonymi w IFJ modelowymi badaniami
nad chemią pierwiastków transaktynowcowych (wolfram jest lżejszym ho-
mologiem pierwiastka 106 - Seaborgium). Ze względu na charakter badań nie
było wskazane zastosowanie metody wydzielania wymagającej użycia stężo-
nych kwasów (HF z dodatkiem HNO3 jak zaproponowano w pracy [2]).

Folię z bardzo czystego tantalu o naturalnym składzie izotopowym
(grubość 100 \im; 0,012% l80Ta, 99,998% 18 lTa) aktywowano w ciągu 2
godzin wiązką protonów o energii ok. 30 MeV i natężeniu ok. l |iA.

Przy tej energii protonów mogą zachodzić następujące reakcje ją-
drowe [3]:
(a) l 8 1Ta(p,n) 1 8 1W(121,2d),
(b) 181Ta(p,pn)180gTa(8,15h),
(c) l 8 lTa(p,3n)1 7 9 mW(6,7min),
(d) 1 8 lTa(p,3n)1 7 9 gW(38min),
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i'e.) - 6 l T a i p , 4 n j ' 8W (22 d > ̂  : "Ta (9,25 mm),
.'f) ;8°Tai'p.3nr7SW u2 d) ~ :78Ta (9,25 mm),
: gj : 8 'Ta(n.yr5"gTa (114 a; reakcja z neutronami wtórnymi).

Produkty reakcji jądrowych identyfikowano metodą spektrometrii y.
Pierwszy pomiar widma wykonano po 16 godzinach od zakończenia aktywa-
cji, tj. po wygaśnięciu izotopów "'9mW i 1/9gW. Izotop 178W identyfikowano
pośrednio, poprzez linie y 93.3 keV jego nuklidu potomnego :78Ta. Wydaj-
ność otrzymywania 1 / 8W. wyznaczona z pomiarów y-spektrometrycznych
oraz Dodanych parametrów wiązki bombardującej, wyniosła 39 jlCi/uAh
: i.44MBa/uAh).

arcza Ta zmierzona po 6 miesiącach

£00

Energia [keV]

Rys. i . Widmo tarczy tantaiowej po 6 miesiącach od zakończenia aktywacji. Czas pomia-
ru-4180 s. Odległość od detektora- 0.7 cm.

W pomiarach powtórzonych po 6 miesiącach od zakończenia akty-
wacji w tarczy wykryto bardzo małe ilości tantalu 182gTa (linie 100, 1189,
1121. 121 keV). Identyfikacja i pomiar ilościowy wolframu 1 8 IW były
utrudnione z powodu nakładania się w tym zakresie pomiarowym jego
widma (linie K a i Kp, 56-65 keV) z widmami izotopów 178Ta i 182gTa.

Radioizotopy wolframu wydzielano z tarczy termochromatograficznie w
strumieniu pary wodnej (pH20=390 mmHg, Vpowietrza=19 ml/min, T=1160°C).

W tych warunkach wolfram, metal o bardzo wysokiej temperaturze topnienia
(3410°C) i wrzenia (5660°C), przechodzi w bardziej lotne formy tlenkowe,
głównie WO2(OH)2. Warunki wydzielania zaczerpnięto z pracy [4].

Wydajność wydzielania wolframu wyniosła ok. 15%. Taką niską
wydajność można wytłumaczyć niekorzystnymi warunkami dyfuzji wol-
framu w tantalu i odpornością chemiczną obu metali. Wydajność tę można
nieznacznie zwiększyć stosując tarcze z cieńszej folii [4].
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5. OTRZYMANIE 85Sr

85 cIzotop strontu MSr (64,9 d; E.C. y 5S4 keV, 99%: jest ważnym
składnikiem źródeł kalibracyjnych i wygodnym wzorcem wewnętrznym w
radiochemicznych procedurach oznaczania izotopów 89Sr ' y°Sr, nie emi-
tujących promieniowania gamma. W związku z realizowanym w IFJ sze-

90rokim programem pomiarów S r w próbkach środowiskowych podjęto
próbę otrzymania znacznika 85Sr w reakcj; 8 5Rb(p.n).

750-
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8: j

1 ] _7™teMM

200 400

Sr

i 1- ' p — ' — ' T • — i 1 — ' 1 1
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Rys. 2. Widmo jednej z próbek eluatu zawierającego ^Sr. Czas pomiaru - 699 s.

Tarcze ze sprasowanego chlorku rubidu RbCl o naturalnym składzie
izotopowym (150-180 mg, 72,17% 85Rb, 27,83% 87Rb) bombardowano w
ciągu l godz. wiązką protonów o energii ok. 30 MeV i prądzie ok. l |j,A.

Przy tej energii protonów mogą zachodzić następujące reakcje [3]:
85 83T(a) "Rb(p,p2nrRb (86,2 d),
85T

\84in(b) 8:iRb(p,pnrmRb (20,5 min),
(c) 85Rb(p,pn)84gRb (32,8 d),
(d) 85Rb(p,n)85Sr (64,8 d),

N 83 83T(e) s-m(p,3nrSr (32,4 h) -> "Rb (86,2 d),
85 85 c(f) 8' Rb(p,n)8riSr (64,8 d),

(g) 87Rb(p,3n)85Sr.
Skład tarcz analizowano stosując metodę spektrometrii y. Po trzech

dniach od zakończenia aktywacji w tarczach wykryto 83Rb, 83Sr, 85Sr, 131Ba
i 133Ba. Izotopy baru najprawdopodobniej pochodziły z reakcji 133Cs(p,n) i
133Cs(p,3n) na śladowych zanieczyszczeniach tarczy stabilnym izotopowe
cezem.

Po pierwszej serii pomiarów tarcze studzono dalej przez 6-8 tygodni,
w celu pozbycia się strontu 83Sr. Następnie rozpuszczano je w wodzie, odpa-
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rowy w ano do sucha i zadawano 5 M HNOa. Roztwór ponownie odparowy-
wano do sucha i zadawano mieszaniną 3 M HNO3+0,1 M (COOH)2. Otrzy-
many roztwór naniesiono na kolumnę chromatograficzną wypełnioną żywi-
cą bis-t-Butyl-cis-Dicyclohexano-18-Crown-6 (EIChroM, USA).

Rubid stabilny i 83Rb eluowano z kolumny mieszaniną 3 M HNC^+O, l
M (COOH)2. Równocześnie wymywały się też beznośnikowe radioizotopy
baru. Beznośnikowy 85Sr eluowano wodą podwójnie destylowaną. Wydajność
chemiczna procedury wyniosła ok. 97%.

6. PLANY NA NAJBLIŻSZĄ PRZYSZŁOŚĆ: OTRZYMANIE 211At

Preparaty znakowane astatem 2 l l A t znajdują zastosowanie m.in. do
leczenia nowotworów gałki ocznej in situ. Schemat rozpadu promienio-
twórczego astatu 2 I 1 At jest następujący:

E.C

211 209T s 2 1 1Nuklid At powstaje w reakcji jądrowej Bi(a,2n) At. Do po-
7 1 1czątku lat dziewięćdziesiątych niewielkie ilości astatu At otrzymywano

w IFJ z tlenku bizmutu BiiC^ (7t0pn=8250C), bombardowanego w cyklotro-
nie U- 1 20 wyprowadzoną wiązką cząstek a o energii 26-27 MeV [5].
Obecnie praca z wiązką wewnętrzną w nowym cyklotronie i zmiana wa-
runków chłodzenia spowodowały konieczność zastąpienia tlenku BioO3
tarczą z metalicznego bizmutu (100% 209Bi, rtopn=2710C), a podkładki pla-
tynowej miedzianą, która lepiej odprowadza ciepło. Po wielu próbach
udało się autorom dobrać warunki, w których warstwa bizmutu o grubości
ok. 30 |im (ok. 30 mg cm"2) dobrze przylega do miedzianej podkładki.

Miedziana podkładka o grubości 0,1 mm była mocowana w uchwycie
aluminiowym przytwierdzonym do miedzianej rury chłodzonej od wewnątrz
wodą. Tarczę testowano przez bombardowanie jej w ciągu l godziny wiązką
protonów o energii 30 MeV i natężeniu l (J.A. W tych warunkach zachodziła
konieczności odprowadzenia 30 W strumienia ciepła z powierzchni 0,8 cnr.
Test wypadł pomyślnie, tzn. na tarczy i wokół niej nie było śladów spływa-
nia stopionego bizmutu (tarczę z izotopami polonu " Po i 207Po, powstałymi
w reakcjach 209Bi(p,xn), wykorzystano w innych eksperymentach).

W celu wyeliminowania niektórych mankamentów metody stosowanej
dawniej przeprojektowano i wykonano nową aparaturę do wydzielania 2 1 l At
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z tarczy. Najistotniejszą zmianą była zmiana parametrów pracy pieca z
wkładem kwarcowym oraz zastosowanie pułapki kriogenicznej do sorpcji
wydzielanego 2 l l At w temperaturze ok. -50°C [6]. Dzięki tym zmianom uda
się zapewne uzyskać większą koncentrację astatu w dobrze określonym i
łatwo dostępnym odcinku aparatury (rurka polipropylenowa), co ułatwi ilo-
ściowe wydzielenie znacznika i wykorzystanie go do dalszych syntez.

7. PODSUMOWANIE

Mimo prowizorycznych warunków aktywacji otrzymano ostatnio
kilka ważnych znaczników izotopowych powstających w reakcjach z pro-
tonami. Szczególnie użyteczne było otrzymanie bardzo czystego izotopu
strontu 85Sr. Prace będą kontynuowane.

Autorzy dziękuj ą Załodze cyklotronu AIC-144 za stalą współpracę i aktywacje tarcz.
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Abstract
EXPERIMENTAL ASSESSMENT OF RADIONUCLIDE PRODUCTION

IN MATERIALS IRRADIATED NEAR TO THE SPALLATION TARGET
Designing of an Accelerator Driven System needs a thorough evaluation of build-up

of long-lived radioactivity and changes in elemental composition of construction materials.
It can be calculated with the use of experimentally validated computer codes and data
libraries. The experiment presented here contributes to such validation. The samples of
Mg. Ai. Cr, Mn, Fe, Ni, Cu, Nb, W, Bi, Pb placed in front of a Pb target were irradiated
direct!}1 in the 650 MeV proton beam. Gamma spectra were counted and analysed. From 2
(for Mg; to 65 (for Bi) radionuclides were identified. The determined activities of some
radionuclides were compared with those calculated using LAHET code.

1. WSTĘP

W ciągu ostatnich kilku lat w świecie dokonał się istotny postęp w
rozwoju technologii transmutacji odpadów jądrowych, a także - należy
podkreślić, nastąpił przełomowy wzrost zainteresowania metodą bazującą
na systemie składającym się z podkrytycznego układu ze spalacyjnym źró-
dłem neutronów (Accelerator Driven System - ADS). Tego rodzaju system
w sposób zasadniczy zmniejsza prawdopodobieństwo zaistnienia niekon-
trolowanej nadkrytyczności, minimalizuje zagrożenia dla ludzkiego zdro-
wia i życia w przypadku poważnych awarii oraz redukuje ilość radioak-
tywnych odpadów z całej energetyki jądrowej. Pozwala także na bardziej
efektywne wykorzystanie energii paliw jądrowych (U i Th) oraz, co należy
podkreślić, na skuteczne wypalanie plutonu z jednoczesną produkcją elek-
tryczności [l, 2].

W większości projektów ADS składa się z akceleratora protonów (~1
GeV, 10-100 m A), tarczy z ciężkiego metalu (np. W, Pb, Pb-Bi) jako źró-
dła neutronów [3] oraz układu podkrytycznego otaczającego tarczę i za-
wierającego materiały rozszczepialne (235U, 239Pu, 24lPu), paliworodne
(238U, 232Th) i odpady (transuranowce: 237Np, 240Pu, 242Pu, 241Am i inne), te
ostatnie do zniszczenia poprzez rozszczepienie. Jako chłodziwo przewiduje
się ciekły ołów, stop Bi-Pb lub gazowy hel. Poza tym do zamknięcia cyklu
paliwowego konieczny jest także zakład przeróbki radiochemicznej sepa-
rujący produkty rozszczepienia, materiał paliworodny i niewypalony mate-
riał rozszczepialny oraz odpady w celu poddania ich dalszej transmutacji.
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Proces projektowania systemu ADS wymaga wielu dokładnych obli-
czeń transportu protonów i neutronów. W związku z tym należy doświad-
czalnie zweryfikować istniejące kody transportowe i poddać je ewentual-
nym modyfikacjom. Taka weryfikacja może być przeprowadzona na
urządzeniach małych w porównaniu z układami zrealizowanymi na skalę
przemysłową. Przedstawiony poniżej eksperyment służy tego rodzaju we-
ryfikacji, szczególnie w odniesieniu do obliczeń transmutacji i wzbudzonej
radioaktywności w materiałach konstrukcyjnych. Jest częścią większego
projektu, tzw. SAD (Subcritical Assembly in Dubna) [4]. W artykule po-
kazano niektóre wyniki otrzymane w czasie pierwszych pomiarów prze-
prowadzonych w Dubnej według następującego planu:
a) Naświetlenie pojedynczych próbek Mg, Al, Cr, Mn, Fe, Ni, Cu. Nb, W,

Bi, Pb głównie protonami. Można to osiągnąć umieszczając próbki
bezpośrednio w wiązce protonów na czołowei powierzchni tarczy spa-
lacyjnej.

b) Naświetlenie takich samych próbek głównie neutronami umieściwszy
je na tylnej powierzchni tarczy.

c) Pomiar widm gamma naświetlonych próbek z wykorzystaniem detek-
tora półprzewodnikowego.

d) Analiza widm gamma w celu identyfikacji radioizotopów i określenia
ich aktywności.

e) Porównanie tych aktywności z odpowiednimi wartościami obliczonymi
przy pomocy programów transportowych LAHET i MCNP.

2. WARUNKI DOŚWIADCZALNE I APARATURA

Wykorzystano:
- Akcelerator protonów 660 MeV (Fazotron, maksymalny prąd wiązki

3,2 |iA (2-10'3 protonów/s), maksymalna energia protonów po ekstrak-
cji 659 ±0,6 MeV, rozmycie energii protonów 3,1 ±0,8 MeV), na udo-
stępnionym stanowisku prąd maksymalny wynosił 2-1010 protonów/s, a
energia protonów 650 ±4 MeV;

- Tarczę z ołowiu;
- Dwa rodzaje detektorów promieniowania gamma HPGe: koaksjalny do

zakresu energii gamma 100 keV-3 MeV i epitaksjalny LEPS do zakre-
su energii 20-100 keV.

Tarcza spalacyjna będąca źródłem neutronów została wykonana z
naturalnego ołowiu w postaci czterech cylindrycznych części (rys. 1), o
średnicy 82 mm, w osłonie ze stali nierdzewnej o grubości 1,5 mm.

Próbki i ich indywidualne aluminiowe monitory protonów umiesz-
czone zostały w specjalnie przygotowanych uchwytach pozwalających na
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zamontowanie zarówno z przodu jak i z tyłu tarczy. Uchwyt wraz z prób-
kami przedstawiono na fotografii.

125

5C

125

0

125
4 "5 Ł

protony

Rys. l . Tarcza spalacyjna Pb wykorzystana w eksperymencie (c))85/82 mm).

Promieniowanie gamma naświetlonych próbek było mierzone w ty-
powej geometrii. Ponieważ wzbudzone aktywności były raczej małe więk-
szość pomiarów przeprowadzono umieszczając próbki na powierzchni de-
tektora. Tylko w nielicznych przypadkach pomiar przeprowadzono na
wysokości 5 cm.

Fot. Polietylenowy uchwyt z próbkami (ponumerowane). Za każdą z próbek umieszczono
indywidualny monitor AL

3. POMIARY I MONITOROWANIE FLUENCJI PROTONÓW

Przeprowadzono naświetlanie czterech zestawów, każdy w trochę
różnej geometrii, jak pokazano na rys. 2. Czas naświetlania wahał się od
10 minut do 3 godzin.

Monitory Al zostały zastosowane w celu pomiaru bezwzględnej liczby
protonów indywidualnie dla każdej próbki i dla całej wiązki protonów. Dla
protonów wykorzystano reakcje 27Al(p,x)22Na i 27Al(p,x)24Na. Do monitorowania
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1)
uchwyt
próbek--^

Rura A l uchwyt
próbek-

2)

monitory
próbki (Al, Fe, Cu, Nb, Pb)

monitory
próbki (Mg, Cr, Mn, Ta, W)

3)

tarcza
próbki (Mg, Cr, Mn, Ta, W

Al, Fe, Cu, Nb, Pb)

uchw. próbek monitory

Rys. 2. Geometria naświetlania.

/ monitory
próbki (Ni, Bi)

profilometr

całej wiązki wykorzystano folię Al (8,41 mg/cm2) o średnicy 85 mm. Mo-
nitory użyto we wszystkich naświetlaniach z wyjątkiem monitora całej
wiązki w pierwszym naświetlaniu. Monitory indywidualne o powierzchni i
kształcie takim jak odpowiednie próbki (kwadrat 1x1 cm lub kiążek o
średnicy 1,8 cm) wykonano z blachy Al o grubości 0,5 mm. Do pomiaru
całkowitej fluencji protonów używano także komory jonizacyjnej reje-
strującej w sposób ciągły całkowity prąd wiązki. Komora była wykalibro-
wana przy pomocy monitorów węglowych z wykorzystaniem reakcji
12C(p,x)"C.
Stosowanie reakcji 27Al(p,x)22Na jest prostsze za przyczyną wysokiego pro-
gu (>23,4 MeV) odpowiedniej reakcji z neutronami prowadzącymi również
do 22Na. Większość neutronów na czołowej powierzchni tarczy ma energię
niższą od progowej, a poprawka uwzględniająca wpływ cząstek wtórnych
obliczona programem LAHET, zawiera się w granicach 0,922-0,965. Trud-
niejszą sytuację mamy w przypadku wykorzystywania 24Na. Izotop ten
może być efektywnie wytwarzany, także przez neutrony, w reakcji
27Al(n,oc)24Na (o progu 3,25 MeV). Neutronów o energiach większych od
progu tej reakcji jest w otoczeniu tarczy dużo. Dla umożliwienia wykorzy-
stania i tej reakcji do monitorowania liczby protonów obliczono odpo-
wiednie wydajności produkcji 24Na programami LAHET i MCNP-4B.
Wyniki monitoringu całej wiązki przedstawiono w tabeli 1.
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Tabela 1. Wyniki monitorowania wiązki.

Naświetlanie
nr

1
9

3
4

Liczba protonów [10° p]

Z pomiaru
komorą

jonizacyjną

1.96
2.20
3.85
1.45

Folia Al 22Na
Obliczona

na podstawie
przekroju

czynnego [5]
-

2, 12 ±0,24
-

1,93+0,41

Obliczona LAHETem
na podstawie

wydajności produkcji
22Na/proton

-
2, 16 ±0,24

-
1 ,90 ±0.40

Folia Al 24Na

Na podstawie
przekroju czynnego

[5] + obliczenia*

-
2,00 ±0,08

-
1 ,06 ±0.03

* obliczenia LAHET i MCNP-4B proporcji produkcji "Na i " N a protonami i cząstkami
wtórnymi.

Znajomość przestrzennego rozkładu wiązki protonów jest bardzo
ważna dla określenia liczby protonów przechodzących przez każdą próbkę.
Dzięki pomiarom wykorzystującym matrycę detektorów TLD stwierdzono,

Naświetlanie nr l

Reakcja ' Al(p,x) '

Naśw ietlanie nr 2

[cm]

Reakcja

protony

y [cm]

protony

Rys. 3. Rozkład wiązki protonów na czołowej powierzchni tarczy z pomiaru monitorów Al.

że wiązka ma dwuwymiarowy rozkład Gaussa z niewielkim odchyleniem od
symetrii. Oszacowane odchylenia standardowe w kierunku x i y na płasz-
czyźnie prostopadłej do kierunku wiązki protonów są odpowiednio równe:
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Tabela 2. Radioizotopy zidentyfikowane w próbkach umieszczonych na powierzchni
czołowej tarczy Pb.

Naświetlony

materiał

Mg
Al
Cr

Mn

Fe

Ni

Cu

Nb

Ta

W

Pb

Bi

Radioizotopy (T]/:)

2 2Na(2,602y),2 4Na(15,02h)
7Bc(53.29d),22Na,24Na
24Na,'sCl(37,24m),wCl(55,6m),4lAr(l,827h),42K(12,36h),43K(22,3h),
43Sc(3.891h),44Sc(3,927h),44n'Sc(58,6h),46Sc(83,79d), 47Sc(3,349d), 4SSc(43,7h),
48V(15,97d),48Cr(21,56h),49Cr(42,09m),slCr(27,7d),52Mn(5,591d)
24Na,41 Ar ̂ K^K^Sc^'Sc^Sc^Sc^Sc ,4SV,4KCr,49Cr,51Cr, 52+52'"Mn, 54Mn(3 1 2,3d),
wMn(2,578h),52Fe(8,275h)
24Na, 34mCl(32,OOm), 3*S(2,84h), 38C1, 39C1, 4 l A r , 4 2K, 43K, 43Sc, 44+44mSc, 46Sc, 47Sc,
48Sc, 4SV,4SCr. 4"Cr, s lCr, 52+52mMn, 52Fe, S4Mn, " Co(17,53h), " 6Mn, 5r'Co(77,27d),
24Na, MC1, 4 l Ar, 42K, 43K, 43Sc, 44+44mSc. 4('Sc. 47Sc, 48Se, 4 8V,5 1Cr, 52Mn, 52Fe, 54Mn,
55Co, %Mn,56Co,57Ni(36,08h), 5SCo(70,916d), 6lCu(3,408h)
24Na, 3"C1, 39C1, 4 'Ar , 42K, 4-'K, 4-\Sc.44+44l"Sc, 46Sc, 47Sc, 4sSc, 4xV,48Cr, 49Cr, 5 lCr,
52+52mMn, 52Fe, "Co, 56Mn, wCo, 57Co(270,9d), 57Ni, 58Co, f'"Cu(23,2m), 6 lCu,
HZn(9,26h), MCu( 1 2,70h), ''•':•: , 2.520H)
67Ga(3,261d), 7 1As(62h), 7:Zn(46,5h), 7JSc(7,15h), 74As(17 ,78d), 74mBr(41,5m),
75Se(119,77d), 75Br(97m), 7 6As(l,0778d), 76Br(16,2h), 77Br(57,04h), 77Kr(74,4m),
79Kr(35,04h), 8lRb(4.58h), S2Br(35,30h), S5mKr(4,480h), 85mSr(67,66m), 82mRb(6,2h),
83Rb(86,2d), 8'Sr(32,41h), 84Rb(32,87d), s4n'Y(39,5m), 85Y(2,68h), WmY(4,86h),
86Rb(18,63d), 86Y(14,74h), 86mY(48m), 86Zr(16,5h), 87"'Sr(2,81h), "¥(80,311),
K7mY(12,9h), 87Zr(1,73h), 8!iY(106,64d), s8Zr(83,4d), MmY(16,06s), K9Zr(78,41h),
8l'Nb(l ,9h), K9mNb( 1 . 1 8h), 9I""Y(3, 1 9h), 9°Nb( 14,60h), 90Mo(5,67h)
146Eu(4,61d), 146Gd(48,3d), 15lGd(120d), l51Tb(17,6h), l54Tb(22,7h), 15SDy(9,9h),
IH""Ho(5h), l f i lEr(3,21h), l wTm(l ,81h), l64Yb(75,8m), K '5Tm(30,lh), 16f'Tni(7,7h),

"'9Lu( 1 ,42d), !MYb(32d), 17"Hi'(]6,Oh), 17l>Lu(2,Od), 1 7 l Hf(12 , lh ) , 171Lu(8,24d),
l72Lu(6,7d), 173Hf(23,6h), l 73Lu(l,37y), 175Ta(10,5h), l75Hf(70d), l 7 f 'Ta(8,lh),
178l"Ta(2,36h),'7Sm2Hf(31y), l82Ta(l 14,43d)
n"Ag(249,79d), l2lmTe(154d), '3<;Ce(137,64d),'49Tb(4,13h), l51Tb, 152Tb(17,5h),
l53Tb(2,34d), 153Dy(6,29h), 15sHo(l l,3m), l5KEr(2,25h), 1(S(lmHo, 16lEr, lri3Tm, l65Tm,
16fTm, lwLu. l7"Lu, 17"Hf, 17lHf, 171Lu, 173Hf. l75Ta, 17fvTa, IV7Lu(6,71d), 177mLu(160,9d),
177Ta(56,6h),17Hm2Hf,177W(135m), 178Ta(9,31m), l7SmTa, 17Sm2Hf, l84Ta(8,7h)
75Se(119,77d), 83Rb(86,2d), 85Sr(64,84d), 86Rb, 88Y(106,64d), 9SNb(34,97d),
95Zr(64,02d), "'2mRh(2,9y), ">3Ru(39,35d), 12lTe(16,78d), I Y I L u , 172Lu, 1 7 3Lu(l,37y),

'"Hf, l82Ta, l83Re(70,Od), 1S5Os(94d), IK8Pt(10,2d), 188Ir(41,5h), I89lr(13,3d),
95Au(183d),2"2Tl(12,23d),203Hg(46,60d),2WPb(51,88hX205Bi(15,31d),2"6Bi(6,24d)

74As, K3Rb, 86Y, 8SY, 9SNb, 95Zr, l21Xc(40,lm), lwYb, 17lLu, 173Ta, 176Ta, I77W,
178Yb(74m), 181Re, 182Ta, 182mRe, '"3mOs, I 8 4 lr , l94Au, 185OS, 185Ir, 186Re(90,64h),
lW , . l«„m I r > 188pt> I88,ri 189,r> l8->p t> l90mRe] 191 AUf 192,^ 192™,^, A5m)W^ "»™AUi

m •''•)3mHe, '94Au, IWT1, 1%Au, 1%mTl, '97mHg, l97Tl(2,84h), '97mPb, 19SAu, 198T1,
198mTI, 198Pb, IWT1, 199mTl(28,4ms), 199Pb, 20<1TI, 2(I1T1, 20lmTl(2,035ms), 20lPb, 202T1,
202l"Pb, 2"2Bi, 203Hg, 203Bi, 2<)4mPb(66,9m), 2"4Bi, 205nlPb(5,54ms), 2ll5Bi, 206Po(8,8d),
2„6Bi
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ax=4,0 mm and ay=4,3 mm. Przybliżony rozkład wiązki można było
otrzymać z pomiaru aktywności 22Na i 24Na indywidualnych monitorów
Al. Z przedstawionych na rys. 3 rozkładów widać, że kształt wiązki nie jest
stabilny i różnice pomiędzy poszczególnymi naświetlaniami są znaczące.

4. WYNIKI JAKOŚCIOWE

Po naświetleniu przeprowadzono szereg pomiarów widm promie-
niowania gamma detektorami HPGe i poddano je analizie w celu identyfi-
kacji radioizotopów obecnych w próbkach. Wyniki przedstawia tabela 2.

5. PRZYKŁAD WYNIKÓW ILOŚCIOWYCH

Na rys. 4 przedstawiono graficznie wyniki analizy ilościowej kilku
radionuklidów o masie atomowej 146 i 172 w próbce wolframu. Pokazane
radioizotopy mogą być wytwarzane z W nie tylko przez protony, ale też
przez neutrony o energiach powyżej 20 MeV. Dlatego można przyjąć, że
ich produkcja (na proton) jest dobrze obliczona przez LAHET i nie wyma-
ga wykorzystania MCNP. Wydajności otrzymane z LAHET'a przemnożo-
ne przez liczbę protonów padających na próbkę dają w wyniku odpowied-
nie częstości reakcji. Przy założeniu, że pozostają one stałe w czasie całego
naświetlania możemy obliczyć rozwój ich populacji według równań
W czasie naświetlania:

l - A A r ) t f r + c A r / r

Naah (t + Ar = Naah (t)+ csml,At / t!rr + Nmh^ ( / j l B f c _ , Ma „„,,_,

Po naświetlaniu:

N, (t + A/ = (l - A,

N„ah (t + Ar) = Ns:a

gdzie: N - liczba jąder w próbce, c - wydajność produkcji na proton, A, -
stała rozpadu, A/ - krok czasowy równy l ms w czasie naświetlania i l s
po naświetlaniu.
Wyniki tych obliczeń przedstawia rys. 4, z naniesionymi wynikami pomia-
rów aktywności.
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Rys. 4. Krzywe przedstawiające ewolucję aktywności radioizotopów o A=172 i A=146 w
próbce W naświetlonej na czołowej powierzchni tarczy Pb i odpowiednie wyniki pomia-
rów.

6. WNIOSKI

a) Aktywności wzbudzone w próbkach na czołowej powierzchni tarczy
Pb są wystarczające nawet dla małych próbek.

b) Za tarczą aktywności są o 3 rzędy wielkości mniejsze. W przyszłości
należałoby zastosować krótszą tarczę i maksymalny prąd wiązki.

c) Monitory Al mają pewne wady (niska aktywność 22Na, generacja 24Na tak-
że przez neutrony). W przyszłych eksperymentach należałoby wykorzysty-
wać także inne monitory, np. węglowe. Monitory Al rejestrujące fluencję w
czasie naświetlania należy umieszczać co najmniej 5 cm przed tarczą w celu
uniknięcia wpływu cząstek wtórnych emitowanych z tarczy. W związku ze
zmiennością przestrzennego rozkładu wiązki protonów każdemu naświetla-
niu powinien towarzyszyć jednoczesny pomiar jego parametrów.
Porównanie wyników pomiarów z wynikami obliczeń aktywności ra-
dioizotopów wzbudzonych w różnych materiałach w otoczeniu tarczy
spalacyjnej wykazały duże rozbieżności. Dalsze prace powinny iść w
kierunku doboru w programach LAHET, MCNPX odpowiednich mo-
deli oddziaływań jądrowych i ich parametrów w celu jak najlepszego
dopasowania wyników obliczeń i pomiarów.

Praca była częściowo wspierana finansowo przez Komitet Badań Naukowych w ramach
projektu SPUB-M/5 PR UE IDŹ 19/2001-2003 .
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NOWA GENERACJA METOD STANDARYZACJI
RADIONUKLIDÓW 22Na, "Mo, 65Zn i 169Yb

Andrzej Chyliński, Tomasz Radoszewski, Teresa Terlikowska
Ośrodek Badawczo-Rozwojowy Izotopów POLA TOM, Otwock-Świerk

Abstract
NEW GENERATION METHODS

OF 22Na, "Mo, 65Zn AND l 6 9Yb RADIONUCLIDES STANDARDIZATION
Technology and standardization of the new generation 22Na, 99Mo, 6:>Zn and 169Yb

radionuclides has been presented in the paper.
The new method generation is based on the system of parallel application of several
measuring methods to determine activity of a radionuclide.
The following worked out measuring methods as 47i(LS)-y coincidence and anti-
coincidence, as well as 47i(LS)-y multiparameter coincidence of two y measurements create
the system.
The multiparametric system is realised by the criterion of Figure of Merit.
The measuring uncertainty on the confidence level of 0.95 has been taken in analysis of
all components of a result of measurements.
The basic principles of the measuring methods composed the system, as well as ideal
schemes of the detection arrangements are presented in the paper.
The results of activity measurements of 22Na, 99Mo, 65Zn and l69Yb obtained by the
methods given above has been related to the hierarchic system of the State Standard
Activity Unit of Radionuclides.

1. WSTĘP PL0201682

Jakość standardu promieniotwórczego radionuklidu determinuje do-
kładność („błąd") określenia jego stężenia promieniotwórczego oraz sto-
pień zaufania do tych parametrów. Stosowanie radioizotopów w badaniach
naukowych, przemyśle, medycynie i rolnictwie wymaga aparatury izoto-
powej należycie wyskalowanej wzorcami promieniotwórczości. Wytwa-
rzanie standardów radionuklidów oparte jest na bezwzględnych metodach
pomiaru aktywności promieniotwórczej zapewniających dużą dokładność i
precyzję wyniku pomiaru. Metody koincydencyjne i antykoincydencyjne
spełniają ten wymóg. W celu uzyskania najwyższej dokładności pomiaru i
weryfikacji wyniku pomiaru stosuje się równoległy pomiar aktywności
promieniotwórczej kilkoma metodami, czyli tzw. system multimetodycz-
ny. System ten oparty jest na następujących bezwzględnych metodach po-
miaru aktywności promieniotwórczej:
a) metoda koincydencji 47t(LS)-y w parametrze I,
b) metoda antykoincydencji 47i(LS)-y w parametrze I,
c) metoda koincydencji 47i(LS)-y w parametrze II,
d) metoda antykoincydencji 47i(LS)-y w parametrze II.
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Równoległe stosowanie tych metod pomiarowych w jednym akcie pomia-
rowym można nazwać nową generacją standaryzacji radionuklidów.

2. WIELOMETODYCZNY UKŁAD POMIAROWY

Układ pomiarowy 47t(LS)-y przedstawiony na rys. l składa się z
głowicy detekcyjnej i aparatury elektronicznej.

UKLADSTEROWAmAIPRZETWARZANIADANYCH

- analizator j e dnokanałowy

tWO - analizator wielokanałowy

LS - s cyntylator ciekły
\/ - wzmacniacz

m - układ czasu martwego

N - częstość zliczeń

Rys. 1. Schemat układu pomiarowego 4Tt(LS)-y koincydencji i antykoincydencji.

Głowica detekcyjna zawiera scyntylator ciekły zaopatrzony w dwa foto-
powielacze oraz dwa kryształy Nal z fotopowielaczami. Scyntylator ciekły
służy do detekcji a, (3, x i eA, a kryształy Nal do rejestracji y. Taki układ
detektorów umożliwia stosowanie metod koincydencji i antykoincydencji.
W kanale detekcyjnym LS (scyntylator ciekły) są zainstalowane dwa tory
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detekcyjne dla zwiększenia wydajności rejestracji oraz układ koincydencji
między innymi dla obniżenia tła. Jest to pierwszy stopień koincydencji.
Kanał detekcyjny y składa się dwóch detektorów Nal(Tl).
Drugi właściwy stopień koincydencji między pierwszą koincydencją LS i
sumą y oraz antykoincydencją między nimi spełniają wymogi dla wielo-
metodycznych systemów pomiarowych.

3. WIELOMETODYCZNY SYSTEM STANDARYZACJI

Na wyjściu układu elektronicznego rejestrowano impulsy z kanału
LS nazwanego kanałem l, impulsy z kanału y nazwanego kanałem 2 w
parametrze I oraz w parametrze II, a także impulsy koincydencji i an ty ko-
incydencji.
Parametrem kanału y nazywano zakres widma y wzięty do systemu koin-
cydencji i antykoincydencji.
Zgodnie z powyższym wprowadzano następujące oznaczenia:
NI - liczba zliczeń w kanale l (LS),
A^2i - liczba zliczeń w kanale 2 w parametrze I,
A/2H - liczba zliczeń w kanale 2 w parametrze II,
A^o- liczba rozpadów w źródle [Bq],
AO - aktywność promieniotwórcza na gram roztworu (stężenie promie-

niotwórcze) [kBq/g],
NC\ - liczba zarejestrowanych koincydencji w parametrze I y,
7VCn - liczba zarejestrowanych koincydencji w parametrze II y,
NACI - liczba zarejestrowanych antykoincydencji w parametrze I y,
NACII - liczba zarejestrowanych antykoincydencji w parametrze II y,
£\ - wydajność rejestracji w kanale y (kanał 1),
6yi.ii - wydajność rejestracji w kanale y (kanał 2) w parametrze I lub II,
<j?iji - nachylenie krzywej ekstrapolacji w parametrze I lub II.
Zależności dla rejestracji w poszczególnych kanałach detekcyjnych w pa-
rametrze I można przedstawić:

AT, =A/0[e, +(!-£>,] (D
N2l = Af0eYl (2)
NCI = A^e^i (3)

Z równań (1), (2) i (3) otrzymamy

N, N.uL = yv0
'vci

a z równań (2) i (3)

1-e,

EI
(4)
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l\2l

Po ekstrapolacji —'——w funkcji do e, =1 otrzymano liczbę rozpa-

dów 7V0 w źródle promieniotwórczym

NO = -^ (6)

Krzywą ekstrapolacji NQ do pełnej wydajności kanału LS gdy ei=l otrzy-
mano przez zmianę wydajności s\ realizowaną zmianą wysokiego napięcia
fotopowielaczy w kanale LS.
Dla metody antykoincydencji realizowanej wg [1] zachodzi zależność
N.\c=^2 - We, a wtedy dla metody antykoincydencji zależność (6) przyj-
muje postać:

N () = !—^— (7)

Analogicznie określamy zależność (1) do (7) dla pomiaru aktywności pro-
mieniotwórczej w parametrze II [2].
Stężenie promieniotwórcze, czyli aktywność promieniotwórcza na gram
roztworu promieniotwórczego, ma postać:

A0=^ (8)
m

Złożoną niedokładność pomiaru Uc(Ao) składającą się z niedokładności
statystycznej oraz sumy niedokładności aparaturowych, takich jak np. nie-
dokładności określenia masy źródła, czasu pomiaru, czasu martwego, cza-
su rozdzielczego koincydencji, bramki antykoincydencji, schematu rozpa-
du, określono na poziomie ufności 0,95 zgodnie z ISO „Guide to the
Expression of Uncertainty in Measurement".
Wyniki pomiarów metodami wchodzącymi w skład wielometodycznego
systemu analizowano za pomocą Figure of Merit [3] w postaci E„.

E„= , ^"^ (9)

gdzie: AQ - stężenie promieniotwórcze danej metody, AQM - stężenie pro-
mieniotwórcze średniej metod w systemie, UCAn - niedokładność złożona

danej metody, Uc^ - niedokładność złożona systemu metod.

Wielkość Figure of Merit (£„) powinna być mniejsza niż 1. Dla wyników
£„> l pomiary należy powtórzyć lub zweryfikować metodę.
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4. WYNIKI STANDARYZACJI Z ZASTOSOWANIEM
WIELOMETODYCZNEGO SYSTEMU

Wykonano pomiary stężeń promieniotwórczych 65Zn, 22Na, 99Mo i
l69Yb systemem wielometodycznym. Wyniki i ich niedokładności oraz
Figure of Merit przedstawiono w tabelach 1-4.

Tabela 1. Wyniki pomiaru stężenia promieniotwórczego 65Zn.

Metoda

4rt(LS)-y koincydencji I par.
47t(LS)-y antykoincydencji I par.
4n(LS)-y koincydencji II par.
4n:(LS)-y antykoincydencji II par.

Liczba
źródeł

6
6
6
6

e/j
max

0,445
0,445
0,490
0,490

—
9

0,035
0,035
-0,040
-0,040

^0[kBq/g]

453,4
451,2
450,4
448,5

Uc

1,83
1 , 1 1
0,43
0,50

i„

0,27
0,05
0,10
0,48

A0M=45(),9|kBq/g] ±0,97%
Parametr 1620-1 500 kcV
Parametr II 400-1 500 keV

Tabela 2. Wyniki pomiaru stężenia promieniotwórczego ""Na.

Metoda

47i(LS)-y koincydencji I par.
4Tt(LS)-y antykoincydencji I par.
47i(LS)-y koincydencji II par.
47t(LS)-y antykoincydencji II par.

Liczba
źródeł

8
8
8
8

£

max
0,965
0,965
0,898
0,898

—
9

0,042
0,042
0,034
0,034

A

[kBq/g]

4 1 1 , 1
414,7
411,2
414,2

Ur

0,55
0,62
0,47
0,36

E„

0,56
0,75
0,84
0,97

AOM=412,8 [kBq/g] ±0,51%
Parametr I 320-600 keV
ParametrII 1 100-1 550 keV

Tabela 3. Wyniki pomiaru stężenia promieniotwórczego Mo.

Metoda

47i(LS)-y koincydencji I par.
47t(LS)-y antykoincydencji I par.
47t(LS)-y koincydencji II par.
4n(LS)-y antykoincydencji II par.

Liczba
źródeł

5
5
5
5

/tow=303,9

R (Te) " ^ ~ "

max
0,968
0,971
0,972
0,972

9

0,414
0,410
0,451
0,448

[kBq/g] ±0,93%

R(Tc 1-1 070

AO
[kBq/g]

305,05
304,65
302,84
302,97

l/c

0,89
0,74
1,15
0,94

E„

0,30
0,21
0,23
0,22

Parametr 1600-1 500 keV
Parametr II 470-1 500 keV
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Tabela 4. Wyniki pomiaru stężenia promieniotwórczego Yb.

Metoda

47i(LS)-y koincydencji I par.
47i(LS)-y antykoincydencji I par.
4ft(LS)-y koincydencji II par.
47c(LS)-y antykoincydencji II par.

Liczba
źródeł

6
6
6
6

e/3
max

0,822
0,826
0,822
0,829

—
(P

0,114
0,154
0,115
0,122

A0

[kBq/g]

11,87
11,78
11,93
11,78

Uc

0,74
0,71
0,74
0,68

En

0,32
0,66
0,95
0,69

AOM=ll,84[kBq/g]±0,72%
Parametr I 11 0-450 keV
Parametr!! 1 65-450 keV

Wyniki odniesiono do Państwowego Wzorca Jednostki Miary Aktywno-
ści Promieniotwórczej Radionuklidów przez użycie aparatury detekcyj-
no-elektronicznej oraz zastosowanie metod wchodzących w skład Pań-
stwowego Wzorca dla standardów pierwszego rządu.
Źródła pomiarowe wykonano w scyntylatorze ciekłym [4, 5] Ultima Gold
firmy Packard.

IIparam.400-1500[keV]

I param.620-1500 [keV]
4 >

O 100 200 300 400 500 600 700 800 900 1000 1100

dyskryminacj a

Rys. 2. Widmo gamma 65Zn.

65-Na rys. 2 przedstawiono widmo gamma dla Zn z zaznaczonymi zakresa-
mi parametrów I i II. Na rys. 3 przedstawiono ekstrapolację NO do £\ dla
dwóch parametrów w systemie koincydencji.
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Rys. 3. Krzywe ekstrapolacji, parametr I i II Zn.
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5. WNIOSKI

Przedstawiony w pracy wielometodyczny system wyznaczania stężenia
:: 22TSpromieniotwórczego radionuklidów będący nową generacją standaryzacji Na,

99Mo, 65Zn i 169Yb charakteryzuje się wysoką dokładnością wyników zweryfi-
kowanych przez cztery metody pomiarowe. Złożona niedokładność wyników
wielometodycznego systemu jest poniżej 1% na poziomie ufności 0,95. Bada-
nie składowych systemu wielometodycznego za pomocą kryterium Figure of
Merit wykazało wysoką jakość wszystkich wchodzących w skład systemu me-
tod pomiarowych. Dla wszystkich metod E„ był mniejszy od l.
Wydaje się, że przedstawiony wielometodyczny system spełnia wszystkie
wymogi dla wytwarzania najwyższej klasy wzorców aktywności promie-
niotwórczej radionuklidów odniesionych do Państwowego Wzorca.
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BADANIA NAD OTRZYMANIEM ZNACZNIKÓW
125I - GASTRYNA I I I125 - MINIGASTRYNA

DO ZASTOSOWAŃ W DIAGNOSTYCE MEDYCZNEJ

Ewa Byszewska-Szpocińska, Alina Markiewicz
Ośrodek Badawczo-Rozwojowy Izotopów POLA TOM, Otwock-Świerk

Abstract
THE PREPARATION OF 125I - GASTRIN I AND 125I - MINIGASTRIN

FOR MEDICAL DIAGNOSTICS
Gastrin I G- 1 7 and minigastrin G- 1 3 were iodinated using direct methods with

chloramin T and iodogen procedures and by indirect method with Bolton-Hunter reagent.
'"""I - gastrin I and I2:>I - minigastrin were isolated from the iodination mixtures by gel
fi l tration on Sephadex G-10 and Sephadex G-25 (PD-10 column) and by HPLC system
(Lichrospher WP-300-RP-18 column). Radiochemical purity was shown by HPLC also. It
was cofirmed that iodogen procedure is the best for iodination of these peptides. 12ll -
gastrin I obtained by this method with specific activity 80 |iCi/nmol was homogeneous but
iodination to higher specific activity (440 |lCi/nmol) caused appearance of two subfrac-
tions. n'l - minigastrin with high and low specific activity were isolated by HPLC as the
two forms (subtractions).

It was shown that high performance liquid chromatography (HPLC) was the best
method for isolation and purification of 123I - gastrin I and 125I - minigastrin.

1. WSTĘP

Gastryna jest jednym z trzech, obok cholecystokininy i sekretyny,
głównych hormonów przewodu pokarmowego. Jest ona najsilniejszym
(poza mechanizmami nerwowymi) aktywatorem wydzielania kwasu żołąd-
kowego i enzymu proteolitycznego pepsyny.

Gastryna jest wydzielana przez gruczoły żołądkowe w śluzówce czę-
ści obwodowej i odźwierniku żołądka. U ludzi zidentyfikowano dwie ga-
stryny: I i II składające się z 17 aminokwasów [1]. Syntetycznie otrzymano
już wiele pochodnych gastryny: gastryny będące różnymi fragmentami
łańcucha peptydowego (tetra-, pentagastryny) czy też ze zmienionymi nie-
którymi aminokwasami (15-leucynowa, 15-metioninowa) [2].

Poziom gastryny wzrasta wraz z wiekiem i w schorzeniach, w któ-
rych wydzielanie kwasu żołądkowego jest małe, np. w niedokrwistości
złośliwej, owrzodzeniach żołądka i jelit.

Ostatnio pojawiają się liczne doniesienia sugerujące istotny udział
pewnych hormonów jelitowych, a zwłaszcza gastryny, w powstawaniu
nowotworów złośliwych przewodu pokarmowego. Gastrynę uznano za
jeden z głównych czynników wywołujących niekontrolowane namnażanie
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komórek nowotworowych żołądka i przerzuty nowotworów. Już w 1964
roku wyodrębniono gastrynę z tkanki nowotworowej żołądka i dokonano
jej pierwszej syntezy.

W łatach dziewięćdziesiątych zainteresowano się gastryną i jej pochod-
nymi, a szczególnie minigastryną, zarówno jako potencjalnymi diagnostyka-
mi, jak również lekami w badaniach onkologicznych [2, 3]. Stwierdzono mia-
nowicie wyraźną ekspresję receptorów gastrynowych w niektórych
schorzeniach nowotworowych (rak tarczycy, rak płuc). W badaniach stosowa-
no znakowane jodem-125 i 131 oraz indem-111 pochodne gastryny (G-17,
minigastryną). Prowadzono badania powinowactwa tak otrzymanych prepa-
ratów znakowanych in vitro na komórkach, jak również badano ich aktywność
biologiczną in vivo na zwierzętach (biodystrybucja) i sporadycznie na lu-
dziach.

Celem podjętej pracy było znalezienie optymalnej metody znakowa-
nia gastryny I i minigastryny jodem-125, a także metody oczyszczania tak
otrzymanej mieszaniny po jodowaniu oraz wyodrębnienia czystej radio-
chemicznie 12:il - gastryny I i I25I - minigastryny, które można by stoso-
wać w diagnostyce nowotworowej in vitro czy też in vivo.

2. MATERIAŁ I METODY

Do znakowania używano ludzkiej gastryny I G-1-17 (m. cz. 2098 Da)
oraz minigastryny I izolowanej z tkanki nowotworowej, składającej się z 13
aminokwasów i odpowiadającej fragmentowi 5-17 gastryny I. Oba substraty
pochodziły z firmy ICN (USA). Jodek sodowy Na "I pochodził z węgierskiej
firmy IZOTOP. Używana chloramina T była produkcji BDH-Laboratory
(Anglia), jodogen - firmy Pierce Chemicals (Rockford, USA), a odczynnik
Boltona-Huntera - firmy Sigma Chemicals Company (USA).

Gastrynę i jej pochodne znakowano jodem 125 metodami bezpo-
średnimi stosując N-chloroutleniacze: chloraminę T i jodogen oraz metodą
pośrednią z zastosowaniem odczynnika acylującego Boltona-Huntera
[3-(p-hydroxyphenyl) propionic acid N-hydroxysuccinimide ester] [4].

Stosunek chloraminy do gastryny wynosił 3:1, zaś jodu 125 do ga-
stryny 1:3 i 1:15 (jodowanie do wysokiej - 440 (iCi/nmol i niskiej - 80
(O.Ci/nmol aktywności właściwej). Reakcję jodowania prowadzono przez
30 s w temperaturze pokojowej.

Do znakowania gastryny I i minigastryny używano 2 u.g jodogenu
osadzonego na probówce. Rekcję prowadzono przez 7 min w temperaturze
+4°C oraz pokojowej używając różnych ilości jodu-125 (0,2 i l mCi).
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Jodowanie gastryny I i minigastryny z użyciem odczynnika Bolto-
na-Huntera prowadzono według procedury opisanej w literaturze [2].

Otrzymane mieszaniny po jodowaniu rozdzielano stosując filtrację
żelową na Sephadeksie G-10 i Sephadeksie G-25 (kolumna PD-10) oraz
system HPLC-kolumna Lichrospher WP 300 RP-18. Wykorzystując chro-
matografię HPLC określano skład mieszanin po wyjodowaniu, jednorod-
ność oraz czystość preparatów 125I - gastryny I i 125I - minigastryny
otrzymanych po chromatografii na Sephadeksach.

3. WYNIKI

I25I - gastryna I otrzymana w reakcji jodowania z zastosowaniem
chloraminy jako utleniacza zarówno o wyższej aktywności właściwej (440
jitCi/ nmol), jak i niskiej (80 u.Ci/nmol), analizowana z użyciem systemu
HPLC okazała się bardzo niejednorodna i mało stabilna. Przeprowadzenie
jodowania gastryny I z wykorzystaniem jodogenu w temperaturze +4°C
okazało się bardzo mało wydajne, natomiast reakcja prowadzona w tempe-
raturze pokojowej zachodziła z dużo lepszą wydajnością (do 98%). Uży-
wając do jodowania mniejszej ilości jodu (0,2 mCi) możliwe było z zasto-
sowaniem HPLC wyodrębnienie z mieszaniny po jodowaniu czystej i
jednorodnej 125I - gastryny I (szczyt 2 na rys. 1). Również 125I - gastryna I
wyodrębniona z tej mieszaniny w wyniku chromatografii na Sephadexie
G-10 okazała się dość jednorodna, co stwierdzono rechromatografując ją z
zastosowaniem HPLC. 125I - gastryna I wyjodowana do aktywności właści-
wej 440 (O.Ci/nmol widoczna jest na radiochromatogramie z HPLC w postaci
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Rys. 1. Radiochromatogram eluatu z kolumny HPLC mieszaniny po jodowaniu gastryny I
z użyciem jodogenu, 0,2 mCi I25I; szczyt l - I25I, szczyt 2 - I25I - gastryna.
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Rys. 2. Radiochromatogram eluatu z kolumny HPLC: a) mieszaniny po jodowaniu gastryny I
z użyciem jodogenu, l mCi I25I; szczyt l - 125I, szczyt 2a i 2b - I25I - gastryna I; b) re-
chromatografowanego szczytu 2a; c) rechromatografowanego szczytu 2b.
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dwóch podfrakcji (2a - 55% i 2b - 43% na rys. 2a), które okazały się jed-
norodne po ponownej chromatografii w systemie HPLC (szczyt 2a - rys.
2b. szczyt 2b - rys. 2c).

10
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I ""I |....,"..|'."I'"|-T'"| l |l, | , . . . , U M | j |,n

0 2 4 6 8 10 12 14 16 IS 20 22 24

.1 Tia* (min)
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Retention Time (min)

18

Rys. 3. Radiochromatogram eluatu z kolumny HPLC mieszniny po jodowaniu minigastry-
nv z użyciem jodogenu: a) 0,2 mCi I25I, b) l mCi I25I, szczyty 2a i 2b - 123I - minigastry-
na.

W wyniku jodowania minigastryny z użyciem większej i mniejszej
ilości jodu-125 otrzymano 125I - minigastrynę w postaci dwóch frakcji uwi-
docznionych na radiochromatogramach z zastosowaniem HPLC jako frakcje
2a i 2b w rejonie czasu retencji 18,5 min. Proporcje tych frakcji w zależności
od aktywności właściwej preparatu były różne (rys. 3a - 12 I - minigastryna
o aktywności właściwej 80 uCi/nmol i rys. 3b - 125I - minigastryna o ak-
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tywności właściwej 440 (iCi/nmol). I25I - minigastryna otrzymana w wyniku
rozdziału mieszaniny po jodowaniu na kolumnie PD-10 składała się również
z dwóch podfrakcji (2a i 2b).

25l - gastryna I i I25I - minigastryna otrzymane w wyniku jodowania
z zastosowaniem odczynnika Boltona-Huntera, a oczyszczone z zastoso-
waniem chromatografii HPLC okazały się bardzo niejednorodne. W rejo-
nie czasu retencji 18 min stwierdzono obecność wielu frakcji, trudnych do
zidentyfikowania, między innymi z powodu lokowania się w tym samym
rejonie pewnych wyjodowanych składników odczynnika Boltona-Huntera.

4. DYSKUSJA

Wybierając metodę znakowania gastryny I (i minigastryny) jodem-125
opierano się na doniesieniach literaturowych z lat siedemdziesiątych i po-
czątku osiemdziesiątych, kiedy stosowano jodowanie z użyciem chlorami-
ny T jako utleniacza [5-8], doniesieniach późniejszych opisujących jodo-
wania z użyciem jodogenu [2, 3], jak również ostatnich pracach, w których
obok jodowania bezpośredniego stosowano jodowanie pośrednie używając
odczynnika Boltona-Huntera [2].

Jak wiadomo użycie chloraminy, jako silnego utleniacza w reakcji
jodowania, może prowadzić do uszkodzenia struktury łańcucha peptydo-
wego. Istotne było więc utrzymanie określonego stosunku molowego chlo-
raminy do gastryny, nie większego niż 3:1 [5, 7]. We wszystkich opisanych
eksperymentach ten stosunek starano się zachować. Również bardzo istotne
było zachowanie odpowiedniego stosunku molowego użytego jodu-125 do
gastryny. Jak stwierdzono w literaturze nie powinien on być większy niż
1:4 [7].

Jodując gastrynę I do niskiej i wysokiej aktywności właściwej z uży-
ciem chloraminy stwierdzono istnienie podwójnego szczytu gastryny. Taki
obraz może świadczyć o pewnej degradacji cząsteczki podczas procesu
jodowania, istnieniu form monojodowanej i dijodowanej gastryny lub o
obecności jej izomerów [5, 7].

Jodowanie gastryny I z zastosowaniem chloraminy jako utleniacza i
późniejszy rozdział tej mieszaniny na Sephadeksie G-10 uznano za nieza-
dawalający i nie prowadzący do otrzymania czystej radiochemicznie 1251 -
gastryny I. Zastosowano zatem inny, łagodniejszy sposób jodowania z
użyciem jodogenu jako utleniacza. W ostatnich latach w literaturze właśnie
ta metoda była opisywana jako polecana do jodowania gastryny [2, 3, 5,
6]. Wzorowano się również na opisanej metodzie oryginalnej [9]. Jodowa-
nie tą metodą do niskiej aktywności właściwej (80 |lCi/nmol) doprowa-
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dziło do otrzymania czystej radiochemicznie 125I - gastryny I w postaci
pojedynczego szczytu, którą można prosto wyizolować stosując HPLC.
Izolacja z zastosowaniem chromatografii żelowej prowadziła do częścio-
wej lecz niewielkiej degradacji peptydu. Jodując gastrynę I do wyższej
aktywności właściwej (440 p.Ci/nmol) otrzymano preparat niejednorodny,
składający się z dwóch izomerów czy też monojodo- i dijodogastryny I,
które można rozdzielić stosując HPLC. Uzyskuje się czyste radiochemicz-
nie frakcje 125I - gastryny I.

Publikacje z ostatnich lat wskazywały na możliwość otrzymania jo-
dowanych pochodnych gastryny (big-gastryny i minigastryny) pośrednią
metodą znakowania jodem z użyciem odczynnika Boltona-Huntera [2].
Metoda ta jest jednak dość skomplikowana (konieczność szybkiej ekstrak-
cji), a półprodukty reakcji jodowania odczynnika Boltona-Huntera są bardzo
nietrwałe. Zastosowanie tej metody jodowania nie doprowadziło do wyizo-
lowania 125I - gastryny I i I25I - minigastryny o dobrej czystości radioche-
micznej. W porównaniu z jodowaniem bezpośrednim z użyciem jodogenem
okazała się ona skomplikowana i trudna do interpretacji.

Stwierdzono, że optymalną metodą znakowania jodem-125 gastryny
I i mnigastryny jest metoda z zastosowaniem jodogenu jako utleniacza, a
proces jodowania należy prowadzić w temperaturze pokojowej. Uznano
także, że do oczyszczania mieszanin po jodowaniu gastryny I i minigastry-
ny najlepiej nadaje się metoda z zastosowaniem chromatografii HPLC.
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ZASTOSOWANIE SPEKTROMETRII ALFA
W BADANIACH ŚRODOWISKA

Bogdan Skwarzec
Wydział Chemii, Uniwersytet Gdański

Abstract
APPLICATION OF ALPHA SPECTROMETRY IN ENVIRONMENTAL STUDIES

In the paper there are presented and discussed the application of alpha spectrometry
in environment radiochemical and radiological studies, particularly the results of determi-
nation and distribution of natural (2l°Po, 234U, 238U) and artificial (238Pu, 239+240Pu) alpha
emitters in ecosystems. Also there is discussed the use of activity ratios: 2l°Po/210Pb,
234U/238U, 238Pu/239+240Pu to origin estimation of origin sources of polonium, uranium and
Plutonium in environmental. ||||||||H

PL0201684

Spektrometria alfa jest techniką radiometryczną służącą do pomiaru
promieniowania alfa emitowanego przez nuklidy promieniotwórcze.
Spektrometr alfa składa się z półprzewodnikowych detektorów krzemo-
wych z barierą powierzchniową o powierzchni czynnej od 150 do 600
mm", umieszczonych w komorach próżniowych układów przedwzmacnia-
czy i zasilaczy oraz wielokanałowych (od 1024 do 4096) analizatorów
amplitudy impulsów. Stosowane detektory są diodami krzemowymi z
cienką warstwą kontaktową złota napylonego na warstwę „n" w ilości ok.
40 ug-cm"2. Stosunkowo wysoka wydajność detektorów (od 0,24 do 0,40)
oraz ich wysoka rozdzielczość (od 20 do 35 keV) umożliwiają pomiar ak-
tywności większości radionuklidów alfa zarówno naturalnych, jak i sztucz-
nych [1].

Katedra Chemii Analitycznej Wydziału Chemii Uniwersytetu Gdań-
skiego posiada spektrometr alfa Alpha Analyst (model S470) firmy Can-
berra o następujących parametrach techniczno-pomiarowych:

liczba kanałów analizatora impulsów 1024
zakres energetyczny pomiaru cząstek alfa 3-8 MeV
liczba komór pomiarowych 12

- powierzchnia czynna detektorów 300-400 mm2

wydajność detektorów 0,29-0,35
rozdzielczość detektorów -20 keV
granica oznaczalności (przy pomiarze 3-dobowym) 0,1 mBq

Spektrometria alfa znalazła szerokie zastosowanie w badaniach śro-
dowiska naturalnego. Wymaga ona jednak pracochłonnych analiz radio-
chemicznych obejmujących następujące etapy [1,2]:
• mineralizację próbek badanego materiału środowiskowego,
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• współstrącanie oznaczanych pierwiastków promieniotwórczych alfa na
„matrycy" nieorganicznej (w przypadku wód naturalnych),

• wyizolowanie i oczyszczenie frakcji pierwiastków promieniotwórczych
alfa za pomocą żywic jonowymiennych,

• przygotowanie i pomiar aktywności preparatów zawierających anal i-
zowane pierwiastki promieniotwórcze alfa.
Tok postępowania analitycznego i metody oznaczania izotopów pro-

mieniotwórczych alfa w próbkach środowiskowych wybiera się uwzględ-
niając następujące zasady:
• równoczesne (na ile to możliwe) wykorzystanie tych samych próbek do

oznaczeń jak największej ilości radionuklidów,
• otrzymanie czystych preparatów oznaczanych pierwiastków promie-

niotwórczych z możliwie dużą wydajnością.
Czystość chemiczna otrzymanych preparatów zawierających ozna-

czane pierwiastki promieniotwórcze jest niezwykle istotna, gdyż niektóre
radionuklidy posiadają zbliżoną wartość energii cząstek alfa i wzajemne
zanieczyszczenie preparatów utrudnia wyznaczenie rzeczywistej aktywno-
ści poszczególnych izotopów. Na rysunku przedstawiono sumaryczne
widmo oznaczanych izotopów polonu, uranu i plutonu.

liczba

konar
550

150-]

/ A' t ji
.222.
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Rys. Widmo promieniowania alfa izotopów polonu, uranu i plutonu.
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Zastosowane procedury radioanalityczne prowadzące do wyizolowa-
nia i pomiaru aktywności radionuklidów alfa-promieniotwórczych (2l°Po,
234U, 238U, 238Pu, 239+240pu) zap.-wniają dobrą dokładność metody radio-
chemicznej oznaczania polonu, uranu i plutonu (szacowana na mniej niż
10%). Ocenę błędów stosowanych metod analitycznych uzyskano uczest-
nicząc w porównaniach laboratoryjnych organizowanych przez Międzyna-
rodową Agencję Energii Atomowej.

Na Wydziale Chemii Uniwersytetu Gdańskiego spektrometria alfa sto-
sowana jest od wielu lat nie tylko do pomiaru aktywności naturalnych (210Po,
~34U, ~8U) oraz sztucznych (238Pu, 239+240Pu) radionuklidów w ekosystemach
lądowych i wodnych, ale również do badania procesów ich nagromadzania w
organizmach roślinnych i zwierzęcych. Pozwala ona również na wykorzystanie
nierównowagi promieniotwórczej (210Po/2l°Pb. 234U/238U oraz 238Pu/239+240Pu)
do badania źródeł pochodzenia radionuklidów w różnych składnikach środo-
wiska naturalnego oraz badania mechanizmów ich geochemicznego obiegu
w przyrodzie. Ponadto spektromet;:.. alfa znajduje zastosowanie w badaniach
radiologicznych skutków spożywania i wdychania przez człowieka wysoce
radiotoksycznych emiterów promieniowania alfa (np. 2l°Po, 238Pu i 239+240Pu).

W badaniach nad nagromadzaniem 2l()Po i 210Pb w organizmach wod-
nych wykazano, że polon jest silnie nagromadzany w analizowanych przedsta-
wicielach bezkręgowców morskich i jeziornych, a wartości współczynnika jego
biokoncentracji mieszczą się w przedziale od 2,5-103 do 2,1-10" [l, 3]. Miej-
scem szczególnie wysokiej depozycji 210Po jest wątrobotrzustka bezkręgowców
morskich, w której ok. 60% ogólnej jego ilości znajduje się we frakcji cytopla-
zmatycznej w otoczeniu wysokocząsteczkowych białek [4]. Ponadto stwier-
dzono, że głównym źródłem polonu w skorupiakach i mięczakach wodnych
jest pokarm oraz dowiedziono znaczną przewagę radioaktywności 210Po w sto-
sunku do jego prekursora 2l°Pb w tkankach miękkich bezkręgowców, co wska-
zuje na nieznaczny udział w nich radioołowiu (210Pb) jako źródła polonu
(210Pb).

Wyniki badań nad wykorzystaniem nierównowagi promieniotwórczej
234U/238U do badania procesów depozycji i dyfuzji uranu w bałtyckich osadach
dennych wykazały, że stężenie uranu w analizowanych osadach wzrasta wraz
z głębokością rdzenia, co świadczy o jego dyfuzji z osadów dennych do wody
przydennej za pośrednictwem wody porowej i na skutek zmian diagenetycz-
nych zachodzących w materiale osadowym [6]. Dowiedziono również nie-
znacznego wpływu obecności H2S na redukcję U(VI) do U(IV) i wytrącenie
autogenicznego uranu z wody naddennej do osadów w obszarach redukcyj-
nych południowego Bałtyku. Ponadto wykazano, że w rejonie Zatoki Gdań-
skiej wartość stosunku aktywności 234U/238U jest wyznaczona proporcją, w
jakiej mieszają się wody wiślane z wodami bałtyckimi.
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Rozpoczęte po katastrofie czarnobylskiej badania nad oznaczeniami
plutonu w ekosystemie południowego Bałtyku wykazały, że jest on silnie
nagromadzany w organizmach roślinnych i zwierzęcych, a wartości współ-
czynnika biokoncentracji 239+240pu mieszczą się w zakresie od 6-102 do
2,7-10 [l, 3]. Wykazano, że pluton jest nierównomiernie rozłożony w
ciałach analizowanych ryb bałtyckich. Największe jego zawartości wy-
kryto w jelicie dorsza i skrzelach śledzia [7]. Ponadto w oparciu o wartości
stosunku aktywności 238Pu/239+240Pu dowiedziono, że obecnie pluton za-
warty w rybach bałtyckich jest w znacznej części pochodzenia czarnobyl-
skiego.

W 1999 roku rozpoczęto również badania nad radiologicznymi skut-
kami palenia papierosów w Polsce. Celem tych badań jest określenie aktyw-
ności 210Po i 2l°Pb w tytoniu i papierosach oraz oszacowanie dawki skutecz-
nej, jaką otrzymują palacze, pochodzącej z rozpadu tych radionuklidów.
Wykazano, że w tytoniu ponad 80% obu analizowanych radionuklidów
znajduje się w liściach i źródłem ich pochodzenia jest atmosfera [8]. Dowie-
dziono, że wypalając dwie paczki papierosów dziennie, można otrzymać aż
kilka razy większą dawkę skuteczną niż ta, którą otrzymali w ciągu dwóch
lat od katastrofy w Czarnobylu mieszkańcy najbardziej zagrożonych rejo-
nów Polski [9, 10]. To porównanie dowodzi, że radiologiczne skutki palenia
papierosów w Polsce są zdecydowanie niedoceniane [11].

Przykłady zaprezentowanych badań dowodzą, że spektrometria alfa
jest nowoczesną techniką pomiarową, która z powodzeniem używana jest
do badań radiochemicznych i radiobiologicznych środowiska naturalnego.
Jej stosowanie wymaga jednak dobrego przygotowania analitycznego,
prowadzącego do wyseparowania i wyizolowania czystych frakcji anali-
zowanych pierwiastków promieniotwórczych oraz długotrwałego pomiaru
aktywności ich izotopów alfa-promieniotwórczych.

LITERATURA

[1]. Skwarzec B.: Polon, uran i pluton w ekosystemie południowego Bał-
tyku. Rozprawy i monografie, 6. Instytut Oceanologii PAN, Sopot
1995.

[2]. Skwarzec B.: Radiochemical methods for the determination of polo-
nium, radiolead, uranium and plutonium in the environmental sam-
ples. Chem. Anal, 42, 107-115 (1997).

[3]. Skwarzec B.: Polonium, uranium and plutonium in the Baltic Sea.
Ambio,26, 113-117(1997).

186



[4]. Stepnowski P., Skwarzec B.: A comparision of 210Po accumulation in
mussels from southern Baltic, the coast of Spitsbergen and Sasek
Wielki Lake in Poland. J. Environ. Radioactivity, 49, 201-208 (2000).

[5]. Stepnowski P., Skwarzec B.: Tissue and subcellular distributions of
210Po in the crustacean Saduria entomon inhabiting the southern Baltic
Sea. J. Environ. Radioactivity, 49, 195-199 (2000).

[6]. Skwarzec B., Strumińska D., Boryło A., Ulatowski J.: Polonium 210Po
in cigarettes produced in Poland. J. Environ. Sci. Health, A36 (4),
465-474 (2001).

[7]. Skwarzec B., Strumińska D., Boryło A.: Bioaccumulation and distri-
bution of plutonium in fish from Gdańsk Bay. J. Environ. Radioac-
tivity, 55, 167-178(2001).

[8]. Skwarzec B., Ulatowski J., Strumińska D., Boryło A.: Inhalation of
2l°Po and 210Pb from cigarette smoking in Poland. J. Environ. Radio-
activity, 57, 221-230 (2001).

[9]. Skwarzec B., Boryło A., Strumińska D.: Isotopes of 234U and 238U in
waters and sediments of the southern Baltic. J. Environ. Radioactivity,
2002 (w druku).

[10]. Skwarzec B., Strumińska D., Ulatowski J., Gołębiowski M.: Deter-
mination and distribution of polonium 210Po in tabacco plants from
Poland. J. Radioanal. Nuci. Chem., 280 (2), 319-322 (2001).

[11]. Skwarzec B.: Radioaktywne papierosy. Wiedza i Życie, j_, 28-30 (2001).

187



ZASTOSOWANIE TECHNOLOGII OCZYSZCZANIA
WÓD KOPALNIANYCH W WYROBISKACH PODZIEMNYCH

NA PRZYKŁADZIE KWK „PIAST"

Stanisław Chałupnik, Małgorzata Wysocka
Główny Instytut Górnictwa, Katowice

Abstract
APPLICATION OF THE UNDERGROUND TREATMENT OF MINE WATERS

IN UNDERGROUND GALLERIES IN "PIAST" MINE
In underground coal mines in the Upper Silesian Coal Basin there are inflows of

highly mineralised waters containing radium isotopes. These waters cause radioactive
pollution of the natural environment in mining areas. Therefore cleaning of saline waters
of radium is very important. Two types of radium-bearing waters were distinguished - one
type (type A) containing radium and barium ions, but no sulphates and another one (type
Bj in which radium and sulphate ions are present but no barium.

A very efficient and inexpensive method of purification of saline waters of Ba2+

and Ra~+ ions was developed and implemented in two coal mines. As a result of the used
technology, based on application of phosphogypsum as the cleaning agent, a significant
decrease of radium discharge was achieved - daily of about 120 MBq of 226Ra and 80
MBqof2 2 8Ra.

Another type of radium waters does not contain barium ions, but does contains
sulphate ions SO.f". There is no carrier for co-precipitation of radium so radium is
transported with discharged waters to main rivers. Different method of purification from
radium must be applied for such waters. Laboratory and field experiments were per-
formed, and a cleaning method was chosen. For purification of saline waters - waste
products from other industrial processes are applied. The method of purif ication has been
applied in ful l technical scale in coal mine with very good results - of about 6 nrVmin of
radium-bearing waters is cleaned. This whole process takes place in underground old
workings without any contact of mining crew with radioactive deposits, which are pro-
duced during the process. As a result the radium amount released to the natural environ-
ment was significantly diminished - approximately of about 90 MBq of 226Ra and 150
MBq of 228Ra per day.

1. WPROWADZENIE

W okresie marzec-czerwiec 1999 przeprowadzono rozruch Central-
nej Stacji Oczyszczania (CSO) wód kopalnianych z radu na poziomie 650
metrów w Kopalni Węgla Kamiennego (KWK) PIAST. Jest to unikalna,
pierwsza na świecie tego typu instalacja, przeznaczona do oczyszczania z
radu wód dołowych i wykonana w pełnej skali technicznej w kopalni nie-
uranowej. Obecnie instalacja oczyszczania pracuje już w sposób rutynowy,
a oczyszczane jest za jej pomocą z radu 6 nrVmin wód dołowych.
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Rozpoczęcie badań nad możliwością oczyszczania wód radowych
było związane z wydaniem Rozporządzenia Prezesa Państwowej Agencji
Atomistyki w sprawie odpadów promieniotwórczych [1]. Zgodnie z nim
nie można odprowadzać do środowiska wód, w których stężenie izotopu
radu 226Ra przekracza poziom 0,7 kBq/m3. Na tej podstawie Wojewoda
Katowicki wydal w roku 1990 decyzję, zgodnie z którą KWK PIAST zo-
bowiązana została do wykonania działań, zapewniających ograniczenie
poziomu stężeń substancji promieniotwórczych w wodach odprowadza-
nych do środowiska naturalnego.

W ramach projektu badawczego celowego KBN, pt. „Metoda i tech-
nologia oczyszczania z radu wód typu B" [2], przeprowadzono badania labo-
ratoryjne i modelowe nad oczyszczaniem wód KWK PIAST z radu. Wyniki
tych badań stanowiły podstawę do zaprojektowania, przez Biuro Studiów i
Projektów Górniczych w Krakowie przy współpracy z Laboratorium Ra-
diometrii Głównego Instytutu Górnictwa (GIG) i służbami KWK PIAST,
stanowiska oczyszczania wód kopalnianych z radu. W roku 1996 w KWK
PIAST rozpoczęto budowę instalacji w partii centralnej pokładu 208 na po-
ziomie 650 metrów. Prace te, finansowane przez Narodowy Fundusz Ochro-
ny Środowiska i Gospodarki Wodnej [3], zakończono w I kwartale 1999
roku i stanowisko zostało przekazane do rozruchu.

Prace wdrożeniowe prowadzone były przez KWK PIAST, a nadzór
nad wdrożeniem i badaniami kontrolno-pomiarowymi sprawowało Labo-
ratorium Radiometrii GIG. Trzeba podkreślić, że bez pełnej współpracy
obu instytucji osiągnięcie pozytywnych wyników wdrożenia w tak krótkim
czasie byłoby bardzo trudne.

2. WYSTĘPOWANIE WÓD RADOWYCH W KOPALNIACH
WĘGLA W POLSCE

W kopalniach śląskich występują dopływy silnie zmineralizowanych
wód, o zawartości soli niekiedy przewyższające 200 kg/m i wysokich za-
wartościach izotopów radu, sięgających 400 kBq/m3. Całkowity ładunek
izotopu radu 226Ra dopływającego do wyrobisk górniczych wynosi około
725 MBq dziennie, a izotopu 228Ra 700 MBq dziennie [4]. Stwierdzono, że
jedynie około 40% radu obecnego w wodach kopalnianych pozostaje w
wyrobiskach podziemnych w postaci osadów, podczas gdy pozostałe po-
nad 60% radu trafia na powierzchnię a stamtąd do rzek, powodując skaże-
nia środowiska naturalnego [5-7].

W przeszłości najwyższe stężenie 226Ra w wodach zrzutowych jednej
z kopalń węgla GZW wynosiło około 25 kBq/m3 [8]. Jeszcze na początku
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lat dziewięćdziesiątych 10 kopalń węgla kamiennego odprowadzało wody
o podwyższonej promieniotwórczości do rzek. Wody typu A o podwyż-
szonych stężeniach radu odprowadzało 7 kopalń, ale na skutek zastosowa-
nia metod oczyszczania wód z radu liczba ich spadła do 3. Całkowita ak-
tywność 226Ra zrzucanego z tymi wodami to około 30 MBq dziennie.
Chociaż wody radowe typu B odprowadzane są tylko z trzech kopalń, to ze
względu na dużą ich ilość całkowity ładunek radu 226Ra jest znacznie wyż-
szy niż dla wód typu A i wynosi w przybliżeniu 200 MBq dziennie [7].
Dodatkowo w wodach tych stężenia 228Ra są wyższe niż 226Ra i ładunek
tego izotopu w wodach zrzutowych wynosi ponad 300 MBq dziennie.

3. OCZYSZCZANIE WÓD KOPALNIANYCH Z RADU

Wyniki badań skażeń środowiska naturalnego izotopami radu, po-
chodzącymi z wód kopalnianych, stały się bodźcem do podjęcia badań
nad możliwością oczyszczania tych wód z radu. W pierwszej kolejności
zajęto się wodami radowymi typu A, a więc zawierającymi również
jony baru. Oczyszczanie takich wód okazało się bowiem prostsze niż
oczyszczanie wód bezbarowych (typu B). Technologię oczyszczania
wód radowych typu A opracowano pod koniec lat osiemdziesiątych w
Laboratorium Radiometrii GIG [9] i została ona wdrożona w skali
technicznej w dwóch kopalniach węgla - w KWK KRUPIŃSKI w roku
1990 i w KWK l-MAJA w roku 1991. W efekcie doprowadziło to do
znaczącego ograniczenia skażeń powierzchni przez wody radowe typu
A i w latach 1990-1995 ładunek radu odprowadzanego na powierzchnię
obniżył się o około 45-50% [4].

Jednakże problem oczyszczania wód radowych typu B okazał się
znacznie trudniejszy. W wodach tych nie ma bowiem jonów baru, a więc
brak nośnika dla wytrącania radu w postaci siarczanu. Konieczne było
znalezienie substancji (tzw. sorbentów), pozwalających na usuwanie radu z
tych wód. Badania te, rozpoczęte w Laboratorium Radiometrii GIG i po-
parte studiami literaturowymi, pozwoliły na wyselekcjonowanie tego typu
substancji oraz określenie skuteczności ich działania. Na tej podstawie
wytypowano dwa typy sorbentów do badań modelowych pod ziemią. Ba-
dania takie przeprowadzono w roku 1994 w KWK PIAST [6] i w 1996 w
KWK CZECZOTT [10]. Pozwoliły one na sformułowanie podstaw tech-
nicznego rozwiązania problemu oczyszczania i opracowanie projektu sta-
nowiska oczyszczania.
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4. STANOWISKO OCZYSZCZANIA WÓD DOŁOWYCH Z RADU
W KWK „PIAST"

Doświadczenia, zdobyte podczas badań modelowych, pozwoliły na
sformułowanie kryteriów sprawnego funkcjonowania systemu oczyszcza-
nia wód z radu:
• Jako sorbent podstawowy wybrano sorbent oparty na chlorku baru,

oznaczony jako sorbent RA2.
• Sorbent powinien być dozowany w sposób ciągły, ponieważ daje to

znacznie lepsze efekty oczyszczania.
• Oczyszczaniu powinna być poddana całość wody dopływająca na dany

poziom.
• Rejon kopalni, w którym prowadzić się będzie oczyszczanie powinien

być izolowany i zabezpieczony przed dostępem osób postronnych.
System wyrobisk do oczyszczania wód radowych zaprojektowano w

partii centralnej pokładu 208 na poziomie 650 metrów. Stanowisko dozo-
wania sorbentów wykonano w łączniku (przecince) między przekopami
głównymi. Zaprojektowano grawitacyjny dopływ wody do stanowiska z
partii zachodniej. Z partii wschodniej woda miała być doprowadzana ruro-
ciągiem z przepompowni, specjalnie do tego celu wybudowanej. Wszyst-
kie te elementy zostały wykonane zgodnie z projektem. W komorze dozo-
wania zainstalowano dozownik sorbentu RA2 (zdublowany). Woda w
rejon dozowników dopływa kanałem ściekowym, do którego dozowany jest
sorbent. W kanale zabudowane są specjalne zastawki, zwiększające turbu-
lencję przepływającej wody. Zapewnia to lepsze mieszanie sorbentu z wodą
i przyspiesza rozpuszczanie chlorku baru, a tym samym następującą po nim
reakcję wytrącania siarczanu baru i radu. Z kanału woda grawitacyjnie
spływa rurociągiem o średnicy 600 mm i długości ok. 600 metrów do osad-
ników sedymentacyjnych, gdzie następuje osadzanie zawiesiny i osadów.
Osadniki te to pięć równoległych wyrobisk o długości ok. 1050 metrów każ-
dy, wykonane specjalnie do tego celu w obudowie ŁP-8, czyli o przekroju
11,8 m2.

Wyrobiska sedymentacyjne odizolowane są od pozostałej części kopalni
za pomocą tam izolacyjno-wodnych wykonanych w taki sposób, aby uniemoż-
liwić przeciekanie wody z systemu do innych wyrobisk w tym rejonie. Ze
względu na zamiar realizacji II etapu oczyszczania wód radowych, woda ze
stanowiska dozowania również trafia za tamę w dowierzchni I zachodniej, a
odprowadzana jest z systemu sedymentacyjnego do chodników wodnych także
za pomocą rurociągu o średnicy 600 mm zza tamy w dowierzchni VII wschod-
niej. Takie rozwiązanie ma umożliwić realizację drugiego etapu systemu przy
ciągle prowadzonym oczyszczaniu wód radowych z poziomu 650 metrów.
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5. ROZRUCH CENTRALNEJ STACJI OCZYSZCZANIA WÓD
DOŁOWYCH Z RADU

Oczyszczanie wód kopalnianych z radu rozpoczęto w maju 1999 roku.
W czasie wdrażania technologii usuwania radu z wód dołowych efekty
oczyszczania badane były przede wszystkim na wylocie z systemu chodni-
ków sedymentacyjnych, ale także w chodnikach wodnych na poziomie 650
metrów oraz na powierzchni na wlocie i wylocie z osadnika Bojszowy.

Ra-226+Ra-228 [kBq/m3]

—0.7 kBq/hr>3 "f-przed oczyszczeniem
-•-po oczyszczeniu —Wypływ z systemu

5.5 9.5 13.5 17.5 21.5 25.5 29.5 2.6 6.6 10.6 14.6

czas

Rys. l. Wstępna faza oczyszczania wód w KWK PIAST - maj-czerwiec 1999 roku.

Na rys. l przedstawiono wyniki oczyszczania z okresu maj-czerwiec
1999 roku. Tak więc obrazuje on przebieg oczyszczania w prawie całym
okresie wdrożenia. Widać z niego, że okres ten można podzielić na kilka
etapów. I tak, po rozpoczęciu wdrożenia stężenie izotopów radu na wylo-
cie z systemu było dość stabilne przez kilka dni (system był wypełniony
całkowicie wodą). Wtedy to raptownie spadło z wartości -15 kBq/m3 do
stężenia około 3 kBq/m3, a później obniżyło się do wartości poniżej 0,7
kBq/m3. Wahania obejmowały zakres od 0,2 do 1,5 kBq/m3, przy średniej
na poziomie 0,7-0,9 kBq/m3. Na rys. l widać wyraźnie, że w końcowym
okresie wdrożenia, pod koniec czerwca 1999, udało się osiągnąć taki efekt,
że stężenie sumaryczne obu izotopów radu (228Ra+226Ra) na wylocie z
systemu było niższe od 0,7 kBq/m .

Należy podkreślić, że osiągnięto efektywność oczyszczania rzędu
90-95% w stosunku do wartości początkowej, przed oczyszczaniem. Po-
twierdza to zalety metody, dzięki której w krótkim czasie udało się uzy-
skać pozytywne wyniki i znaczący efekt ekologiczny.
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6. OCENA WDROŻENIA METODY OCZYSZCZANIA WÓD
DOŁOWYCH Z RADU W KWK „PIAST"

Analizę dołowych efektów oczyszczania wód radowych wykonano
na podstawie wyników pomiarów tzw. stanu zerowego, przed rozpoczę-
ciem oczyszczania, do których dodano wyniki pomiarów uzyskane po roz-
poczęciu oczyszczania (rys. 2 i 3). Widać z nich wyraźnie, że w większości
wybranych punktów pomiarowych stężenia izotopów radu są dosyć stabil-
ne - jak na przykład w chodnikach wodnych na poziomie 500 metrów.
Jedynie w wodach z chodników wodnych na poziomie 650 metrów nastą-
pił bardzo znaczący spadek stężenia izotopów radu, do poziomu około 0,5-
l,5kBq/m3.

12 r
[kBq/m3]

Ra-226 wlot —Ra-226 wylot —0.7/kBq m

,-r

Rys. 2. Efekty oczyszczania wód z radu w latach 1999-2000.

Tak więc od momentu wdrożenia metody oczyszczania głównym
źródłem skażeń powierzchni stały się w KWK PIAST słone wody z po-
ziomu 500 metrów. Można oszacować, że o ile przed rozpoczęciem
oczyszczania stosunek aktywności izotopów radu w wodach z poziomu
650 do aktywności radu w wodach z poziomu 500 wynosił ok. 2:1 to
obecnie wynosi on 1:5. Obrazuje to efekt zastosowania metody oczyszcza-
nia dla wód z poziomu 650 metrów. Zakładając, że wyniki oczyszczania
jeszcze się poprawią należy dążyć do zastosowania tej metody dla cho-
ciażby części wód z poziomu 500 metrów, tych najbardziej zasolonych, a
tym samym o najwyższych stężeniach izotopów radu.

Na rys. 2 przedstawiono efekty oczyszczania wód z radu w latach
1999-2000, a na rys. 3 przedstawiono efekty środowiskowe wdrożonej tech-
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nologii usuwania radu. Widzimy na nim zmiany stężeń izotopów radu w wo-
dach odprowadzanych do osadnika Bojszowy i zrzucanych następnie do Go-
stynki. W trakcie wstępnej fazy wdrażania metody osiągnięty efekt oczysz-
czania był dość stabilny - w wodach zbiorczych z poziomu 650 stężenie
" Ra+" Ra wynosiło ok. l ,5 kBq/m , podczas gdy przed oczyszczaniem wy-

nosiło w przybliżeniu 15 kBq/m3. Tak więc ładunek radu odprowadzany na
powierzchnię z wodami z poziomu 650 metrów zmniejszył się prawie 10-
krotnie.

Ra-226 [kBq/m3]

. 650 m -""póz. 500 m^wlot do zb. Bojszow

"••wylot ze zb. Bojszowf^O,? kBq/m3

O :

marzec 99 kwiecień maj czerwiec lipiec cierpień wrzesień paic&ernik iistopad grudzień 9rsryczen 2000 lut>

Rys. 3. Efekty środowiskowe oczyszczania wód w KWK PIAST.

Spowodowało to znaczące zmiany stężeń i ładunku izotopów radu w
zbiorniku Bojszowy. Szacunkowe obliczenia wykazują, że ładunek izotopów
radu, odprowadzanych przez kopalnię PIAST do zbiornika Bojszowy zmniej-
szył się o około 65%. Również na wylocie ze zbiornika zaobserwować można
prawie 50% zmniejszenie się stężeń izotopów radu w wodach zrzucanych do
Gostynki. Trend ten powinien być trwały, jeżeli tylko nie nastąpią jakieś pro-
blemy z eksploatacją Centralnej Stacji Oczyszczania. Jest to bardzo wyraźny
efekt ekologiczny wdrożenia w KWK PIAST metody oczyszczania wód do-
łowych z radu. Na podstawie powyższych danych można powiedzieć, że ładu-
nek radu odprowadzanego do środowiska naturalnego zmniejszył się o około
60 MBq/dobę w przypadku 226Ra oraz o około 90 MBq/dobę w przypadku
228Ra. Łącznie zmniejszenie ładunku obu izotopów odprowadzanych do
zbiornika Bojszowy wyniosło w przybliżeniu 150 MBq dziennie.

Należy więc pokreślić znaczenie wdrożenia metody oczyszczania
wód dołowych z radu w KWK PIAST dla ochrony środowiska naturalnego
i dążyć do zastosowania tej metody w innych kopalniach.
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7. PODSUMOWANIE

Centralna Stacja Oczyszczania wód z radu (CSO) w KWK PIAST
jest unikalnym rozwiązaniem, pierwszą tego typu podziemną instalacją, w
dodatku zbudowaną w kopalni nieuranowej. Nie ma więc żadnych wcze-
śniej znanych doświadczeń w eksploatacji tego typu instalacji.

Najważniejszym efektem rozruchu systemu oczyszczania wód doło-
wych z radu, zbudowanego na poziomie 650 m w kopalni PIAST jest pra-
wie całkowite oczyszczenie dopływających wód dołowych z naturalnych
radionuklidów. Obecnie stężenie izotopów radu w wodzie wypływającej z
instalacji oczyszczania nie przekracza średnio wartości 0,7 kBq/m3. Co
prawda, zdarzają się czasem przekroczenia tej wartości, ale praca systemu
jest już stabilna.
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BADANIE ROZPŁYWU ZANIECZYSZCZEŃ W RZEKACH
MEANDRUJĄCYCH O NIEUREGULOWANYM KORYCIE

Andrzej Owczarczyk, Andrzej Dobrowolski
Instytut Chemii i Techniki Jądrowej, Warszawa,

Abstract
STUDY OF EFFLUENT TRANSPORT IN MEANDRING RIVERS

WITH UNREGULATED BED
The upper Narew river has been chosen for experiments. At 16 km section between

villages Suraż and Bokiny the six measuring profiles have been located. The Rhodamine
WT has been selected as a fluorescent tracer.

The time and spacial distribution of tracer concentration have been measured in all
selected cross-sections of the river.

The dead volume one - dimension dispersion model with mass exchange between flow
and dead zones has been succesfully validated on the base of obtained experimental data.

1. WSTĘP

Jedną z metod badań procesów transportu w naturalnych ciekach
wodnych jest metoda znaczników. Praktyczne zastosowanie tej metody w
badaniach procesów zachodzących w przepływie polega na wprowadzeniu
do przepływającego medium substancji zachowującej się identycznie z
nim, lecz posiadającej określoną właściwość wyróżniającą ją z oznakowa-
nej partii materiału. Ta specyficzna, w określonym środowisku cecha,
umożliwia detekcję znacznika polegającą na rejestracji jego stężenia w
funkcji czasu. Uzyskane w ten sposób przebiegi czasowe - funkcje C(t) sta-
nowią podstawę dla analizy procesów zachodzących w badanym układzie.

W badaniach transportu i dyspersji zanieczyszczeń szeroko stosowa-
ne są metody radiometryczne [l, 2] i fluorymetryczne [3, 4]. Powodem
tego jest duża trwałość znaczników izotopowych i fluorescencyjnych w
środowisku wodnym, wysoka czułość ich detekcji umożliwiająca stosowa-
nie niewielkich wagowo ilości znacznika oraz niezakłócanie ich detekcji
przez takie czynniki, jak zmiany składu chemicznego (w określonych gra-
nicach) znakowanego medium oraz zmiany temperatury.

2. WYZNACZANIE PARAMETRÓW MODELU MARTWYCH
STREF METODĄ ZNACZNIKOWĄ

Podczas transportu masy w przepływie cieczy na czoło zjawisk w
nim związanych wyróżnia się stopniowe ujednoradnianie się stężeń sub-
stancji biorących udział w procesie. Ostatecznym jego efektem jest wy-
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równanie się stężenia w całym obszarze przepływu. Podstawowym zjawi-
skiem obrazującym dyspersyjny mechanizm transportu - to gradienty pola
prędkości i jego pulsacje generowane w trakcie przepływu.

W analizie rozprzestrzeniania się zanieczyszczeń na duże odległości
wykorzystuje się bardzo często modele jednowymiarowe adwekcji - dyfu-
zji z różnymi modyfikacjami współczynnika dyspersji. Uzyskane w bada-
niach eksperymentalnych wyniki odbiegają od tych modeli, charakteryzują
się asymetrycznym rozkładem stężenia zanieczyszczeń niemożliwym do
uzyskania przez te modele. Asymetryczność wyjaśniana jest faktem wy-
stępowania tzw. martwych stref, a więc obszarów w korycie rzecznym, w
którym transport masy zanieczyszczeń jest utrudniony. Występowanie tych
obszarów zostało uwzględnione w modelu transportu zanieczyszczeń pa-
sywnych zwanym modelem martwych stref opisanym w pracach [5, 6].

Cytowany model stanowi układ dwóch równań różniczkowych
cząstkowych wyrażających zachowanie masy dla strumienia głównego i
dla obszarów martwych stref. Układ ten autorzy [5, 6] rozwiązali przy ze-
rowych warunkach początkowych i brzegowych stosując metodę rachunku
operatorowego i wyznaczyli transmitancję widmową (funkcję odpowiedzi
częstotliwościowej) S(x,co) o następującej postaci:

S(x, co)=exp[ux/2D-x/2D(u2+4D£Tof/(T2ar+ l)+4D(T2a?+a>

+ £CO)j/(T2Q?+\)r] (1)

gdzie: S(x,co) - funkcja odpowiedzi częstotliwościowej; x - odległość
wzdłuż osi strumienia; ft> - częstotliwość; D, £, T, u - parametry modelu
martwych stref: D - współczynnik dyspersji, £ - stosunek objętości mar-
twych stref do objętości strumienia głównego, T - czas wnikania domiesz-
ki do martwych stref, u - stała prędkość przepływu; j -jednostka urojona.

W pracy [5] wyznaczono formuły pierwszych trzech momentów
statystycznych dla rozkładu stężeń zanieczyszczeń w funkcji x, D, e, T, u.

W niniejszej pracy przedstawiono metodykę wyznaczania parame-
trów modelu martwych stref w oparciu o wyniki eksperymentów wykona-
nych dla profili rzeki Narwi oznaczonych jako: O, 2, 3, 4, 5, 6, 7.

3. METODYKA WYZNACZANIA PARAMETRÓW MODELU
MARTWYCH STREF

W oparciu o badane profile wyznaczono sekcje pomiarowe typu
[wlot-wylot], które oznaczono następująco: [O - 2], [2 - 3], [3 - 5], [5 - 6], [6 - 7],
[0-7]. Parametry modelu D, e, T, u dla tych sekcji wyznaczono metodą opty-
malizacji poprzez minimalizację funkcji celu fc [7], zdefiniowanej następująco:
a) Dla sekcji [O - 2], [O - 7] oznaczonych jako [O - z] funkcja celu ma postać:
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AM AM

EJi) (2)
/=0 i=0

Emz(p,i)=FFT-l[S(x,p,co)] (3)
gdzie: fc - funkcja celu [%], / - numer punktów krzywych E (i=0+N-l)
yV=1024, z - numer profilu pomiarowego, x - odległość profilu pomiaro-
wego z od profilu O dozowania znacznika, p - wektor parametrów modelu
p=p(Z), e, T, u), FFT [S(x,p,co)] - odwrotna transformata szybkiego prze-
kształcenia Fouriera transmitancji widmowej modelu odpowiedzi impul-
sowej, Ez(i) - krzywa eksperymentalna E dla profilu z (sygnał wylotowy
sekcji [O - z]\ Emz(p,i) - krzywa modelu sygnału wylotowego sekcji [O - z]
(model odpowiedzi impulsowej dla profilu z)-

Dla sekcji [2 - 3], [3 - 5], [5 - 6], [6 - 7] oznaczonych w formie [k - z],
postać funkcji celu jest identyczna z równaniem (2) z tym, że model sy-
gnału wyjściowego z sekcji Emz(p,i) wyznaczony jest jako wynik splotu
sygnału wlotowego do sekcji Ek(i) z modelem odpowiedzi impulsowej
Hk_z(Ax,p,i) dla sekcji [k - z].
Zależność tą wyraża równanie:

M

Em,(p, i)=Ek(u)Ht.z(Ax, p, i-u)At (4)
M=0

gdzie: At - czas próbkowania sygnałów E, H (4r=0,08 godz.), Ax - odle-
głość między profilami z - k,

Hk.z(Ax,p,i)=FFTl[S(Ax,p,co)] (5)
gdzie: S(Ax,p,(0) - transmitancja widmowa modelu odpowiedzi impulso-
wej sekcji [k - z], Hk.z(Ax,p,i) - model odpowiedzi impulsowej sekcji [k - z].

4. METODYKA POMIARÓW

Do badań wybrano ok. 17 km odcinek Narwi pomiędzy miejscowościami
Suraż i Bokiny. Na podstawie przeprowadzonych wcześniej wizji lokalnych
wyznaczono siedem profili pomiarowych w odległości: 1-1,63 km; 2 - 3,62
km; 3 - 8,34 km; 4 (ujście Szałajdzianki) - 9,01 km; 5 - 9,23 km; 6 - 13,58 km
i 7 - 16,83 km (rys. 1). Wyboru dokonano na podstawie analizy lokalnych wa-
runków morfologicznych koryta rzeki oraz warunków topograficznych.

Analizując warunki wymieszania znacznika [8, 9] uznano, że odle-
głość pierwszego profilu 1,63 km jest zbyt mała dla uzyskania ujednorodnienia
stężenia znacznika w profilu poprzecznym co jest niezbędnym kryterium dla
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Rys. l. Mapa sytuacyjna odcinka badawczego Narwi (czerwiec 2001 roku).

powstania warunków dyspersji jednowymiarowej. Odległość ta winna wynosić
ok. 3-4 km w warunkach Narwi. Biorąc powyższe pod uwagę zrezygnowano z
badań w profilu l i zalecono kontrolę wymieszania poprzecznego w profilu 2.
Jako znacznik fluorescencyjny zastosowano Rodaminę WT ze względu na jej
wysoką wykrywalność w wodzie rzecznej, nietoksyczność i zachowanie jej
masy w czasie eksperymentu (niska sorpcja, brak rozkładu fotolitycznego itp.).

5. WYNIKI

Krzywe rozkładu czasów przebywania znacznika na poszczególnych
profilach po standardowej obróbce (odcięcie tła, gładzenie) pokazano na rys. 2.
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Rys. 2. Krzywe C(t) po interpolacji dla profili: 2, 3, 4, 5, 6,1.
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Wyniki obliczeń zawarto w tabelach 1-3.

6. DYSKUSJA WYNIKÓW I WNIOSKI

1. Porównanie modeli sygnałów eksperymentalnych E(t) z sygnałami
eksperymentalnymi dla badanych profili rzeki Narwi (tabela 1) wska-
zuje na dużą zgodność ich dopasowania (wysoka wartość współczyn-
nika korelacji, niska wartość funkcji celu), co potwierdza słuszność
wyboru modelu martwych stref do opisu hydrodynamiki przepływu
rzeki. Wyjątek jednak stanowi nie analizowana sekcja [2 - 4] z uwagi
na duże zakłócenia w rejestracji sygnału E(t) dla profilu 4 uniemożli-
wiające dokonanie interpretacji w oparciu o model martwych stref.
Dwumodalna krzywa C(t) dla profilu 4 obrazująca przejście znacznika
przez odnogą Narwi Szałajdziankę jest trudna do interpretacji. Cała
bowiem ww. odnoga Narwi jest praktycznie strefą stagnacji przepływu
na odcinku o najmniejszym spadku (J) na badanym odcinku rzeki. Za-
kumulowany w tym rejonie znacznik mógł być uwolniony na skutek
niewielkich wahnięć poziomu powstających na skutek np. opadów at-
mosferycznych bądź okresowego zwiększonego zrzutu wody w zbior-
niku Siemianówka.

Tabela 2. Parametry modeli odpowiedzi impulsowych dla sekcji pomiarowych [O - 2], [2 - 3],
[3-5], [5-6], [6-7], [O-7].

Parametry

D [knr/godz.]

epsilon

T [godz.]

M [km/godz.]

d [ % ]

Sekcje pomiarowe

[0-2]

0,0027

0,0920

0,4530

0,5200

8,4

[2-3]

0,0220

0,0120

0,6550

1,8400

1,2

[3-5]

0,0051

0,7920

11,2570

0,4880

44,2

[5-6]

0,0338

0,3690

7,0706

1 ,6200

27,0

[6-7]

0,0034

0,2260

0,9030

0,7800

18,4

[0-7]

0,0120

0,1020

1 ,4440

0,9190

9,3

2. Różnice w wartościach parametrów modelu martwych stref dla bada-
nych sekcji pomiarowych (tabela 2) wynikać mogą ze zróżnicowanych
warunków hydraulicznych koryta rzeki na odcinku pomiarowym profil
dozowania O - profil 7. W szczególności widoczne to jest w wielkości
przestrzeni martwych na poszczególnych odcinkach rzeki np. dla od-
cinka [3 - 5] d=44,2% i [5 - 6] d=27%. Wysoki udział przestrzeni mar-
twych można wiązać z ujściem w pobliżu profili 5 i 6 ramion Narwi od-
powiednio Szałajdzianki i Napiórki stanowiących rezerwuar znacznika
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uwięzionego w strefach stagnacji z długimi czasami wymiany masy z
nurtem głównym 11,26 godz. i 7,1 godz., podczas gdy porównywalne
parametry dla prostego i bez odnóg koryta na odcinku [2 - 3] d=l,2% i
r=0,65 godz.

3. Niewielkie różnice pomiędzy momentami statystycznymi obliczonymi
dla sygnałów wyjściowych dla sekcji: [O - 2], [O - 7] oraz przy stoso-
waniu zależności wyrażających momenty statystyczne w funkcji para-
metrów modelu zawartych w pracy [5], wynikają głównie z przyjęcia
założenia w modelu martwych stref o stałej wartości prędkości w danej
sekcji pomiarowej.

4. Wyznaczone prędkości dla modeli sekcji pomiarowych (tabela 2),
umożliwiły oszacowanie prędkości dla samych profili. Prędkość dla
profilu /-tego wyznaczono jako średnią arytmetyczną z prędkości dla
modelu sekcji poprzedzającej ten profil i dla modelu sekcji następują-
cym po tym profilu. Np. prędkość dla profilu 3 wyznaczono jako śred-
nią z prędkości uzyskanych dla sekcji [2 - 3] i [3 - 5]. W ten sposób
możliwe było oszacowanie prędkości dla profili 2, 3, 5, 6. Wartości te
porównano ze średnimi prędkościami zmierzonymi dla tych profili.
Wyniki porównania zawiera tabela 3.

Tabela 3. Porównanie prędkości średnich obliczonych z modeli odpowiedzi impulsowych
dla sekcji pomiarowych ze zmierzonymi dla profili 2, 3, 5, 6.

Sekcja
pomiarowa

[0-2]

[2-3]

[2-3]

[3-5]

[3-5]

[5-6]

[5-6]

[6-7]

Długość
sekcji

[km]

3,62

4,72

4,72

0,89

0,89

4,35

4,35

3,25

Średnie prędkości
(tabela 2)

[km/godz.]

0,520

1,840

1,840

0,488

0,488

1,620

1,620

0,780

[m/s]

0,144

0,511

0,511

0,136

0,136

0,450

0,450

0,217

Profil

2

3

5

6

Prędkości
średnie

dla profili

[m/s]

0,328

0,324

0,293

0,334

Zmierzone prędkości
średnie dla profili

(tabela 2)

[m/s]

0,271

0,305

0,405

0,277

5. Obserwowane nieznaczne różnice pomiędzy zmierzonymi a obliczo-
nymi wartościami prędkości dla tych przekrojów świadczą o prawi-
dłowości przyjętej procedury matematycznej.
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SKŁAD IZOTOPOWY GŁÓWNYCH GAZÓW CIEPLARNIANYCH
(CH4, CO2) W ATMOSFERZE POLSKI POŁUDNIOWEJ

Tadeusz Kuc, Mirosław Zimnoch, Jarosław Nęcki, Kazimierz Różański
Wydział Fizyki i Techniki Jądrowej, Akademia Górniczo-Hutnicza, Kraków

Abstract
ISOTOPIC COMPOSITION OF THE MAJOR GREENHOUSE GASES

(CH4, CO2) IN THE ATMOSPHERE OF SOUTHERN POLAND
Multi-year investigations of concentration and isotopic composition of atmospheric

CO2. and CH4 in the southern Poland are discussed. The results obtained for the Kraków
station reflect a strong anthropopression (combustion of fossil fuels) while these for the
Kasprowy Wierch station are characteristic for central Europe and are considered as refer-
ence values. Parallel measurements of CO2 and CH4 concentrations at Kasprowy Wierch
and at Kraków revealed similar values for spot samplings performed during active vertical
mixing of the low atmosphere. However, the mean values, and the diurnal amplitudes are
remarkably different at these points. Analysing the observed correlation of isotopic com-
position and concentration one can assess the mean isotopic composition of the local
source and try to identify it. Detailed analysis of the carbon isotopic composition of CO2

enables separation of the biogenic and anthropogenic component. Similar analysis of the
atmospheric CH4 at Kraków area inequivocally pointing to leakages in the local gas net-
work as a main source of abnormally high methane concentration in ambient air. The 513C
value for the local anthropogenic sources of methane was found to be between -53
and -23%o (varying input of different fossil fuels). Seasonal fluctuations of the CO2 con-
centration at the Kasprowy Wierch station are between 355 ppm in summer and 380 in
winter what is recognised as background level in this part of Europe. The 14C, and 13C
atmospheric content are matching the reference values for Europe, however reveal higher
seasonal fluctuations. The CH4 mean concentration at the Kasprowy Wierch is ca. 1850
ppb without noticeable seasonal changes.

PL0201686
1. WSTĘP

Gazy cieplarniane występujące w atmosferze ziemskiej, a w szcze-
gólności COi oraz CłL} stały się od kilku lat przedmiotem zakrojonych na
szeroką skalę badań obejmujących zarówno pomiary jak i opracowania
teoretyczno-modelowe. Od prawie dwóch dziesięcioleci w Krakowie
(50°05'N, 19°55'E, 300 m n.p.m.) i od pięciu lat na Kasprowym Wierchu
(49° 14' N, 19°56' E, 1987 m n.p.m., ok. 300 m ponad granicę lasu) prowa-
dzone są systematyczne pomiary stężenia i składu izotopowego CC>2, a
ostatnio również CH4. Wymienione stanowiska reprezentują typowy wiel-
komiejski ekosystem o silnej antropopresji charakterystycznej dla wielkiej
aglomeracji (Kraków) oraz obszar wysokogórski (Kasprowy Wierch) o
znikomym oddziaływaniu czynników antropogenicznych bliskiego zasię-
gu, uznawany za stanowisko o parametrach referencyjnych przynajmniej
dla tej części Europy.
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System pobierania próbek opiera się na ąuasi-ciągłych pomiarach „on
linę" z wykorzystaniem automatycznego chromatografu gazowego, chwilo-
wego próbkowania do pojemników szklanych lub metalowych oraz sorpcji
selektywnej na sorbentach kapilarnych. Istnieje również możliwość całko-
wania czasowego próbek z wykorzystaniem pojemników o dużej objętości
wykonanych z folii metalizowanej. Pomiary stężenia odbywają się na miej-
scu próbkowania, natomiast skład izotopowy mierzony jest w laboratorium.

2. ZMIENNOŚĆ STĘŻENIA I SKŁADU IZOTOPOWEGO
ATMOSFERYCZNEGO CO2

Wieloletnie pomiary stężenia COi w atmosferze prowadzone na sta-
cji Mauna Loa (Hawaje), na obszarze Antarktydy [1] czy w Europie
(Schauinsland [2], Puszta [3] i inne [4]) wskazują, iż obserwowana zmien-
ność czasowo-przestrzenna tego gazu w atmosferze jest rezultatem nakłada-
nia się czynników naturalnych oraz czynników pochodzenia antropogenicz-
nego. Silne sezonowe zmiany stężenia COi wiążą się z cyklem wegetacyjnym
i wykazują znaczący efekt szerokości geograficznej [5]. Obserwuje się rów-
nież wzrost amplitudy sezonowych wahań stężenia CO? ze wzrastającą odle-
głością od oceanu: Mauna Loa - 6 ppm [1], Schauinsland - 11,4 ppm [6],
Kasprowy Wierch - 15 ppm [7], Obninsk (Syberia) - do 40 ppm [8]. Stały
trend wzrostowy o zmieniającym się gradiencie (średnio ok. 1,5 ppm rok"1),
wynikający z oddziaływań antropogenicznych, jest rejestrowany we wszyst-
kich stacjach. Stężenie COi na średnich szerokościach geograficznych pół-
kuli północnej osiągnęło w 1998 roku wartość ok. 365 ppm (rys. 1). Zmiany

380

375

370

E 365
O.
3 360
(M

O 355 -l

350

345

Mace Head - trend

340 —

1992

Mace Head
- krzywa wygładzona

Kasprowy Wierch
- krzywa wygładzona

1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999

Rys. 1. Stężenie atmosferycznego C02 rejestrowane na stacji Mace Head (północna Irlan-
dia) [9] oraz na Kasprowym Wierchu [7], Pokazano uśrednione krzywe na podstawie
dużej liczby pomiarów (Kasprowy Wierch - ok. 48 pomiarów na dobę).
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gradientu narastania stężenia są miarą okresowych zaburzeń systemu kli-
matycznego związanych np. z efektem El Nino.

Stosunek trwałych izotopów węgla (813C) jest użytecznym i czułym
wskaźnikiem pochodzenia COi, w szczególności umożliwia śledzenie
składowej biogenicznej. Różnica 813C pomiędzy atmosferycznym i bioge-
nicznym CO2 osiąga średnio ok. -17%o dla strefy klimatu umiarkowanego.
Aktywność wegetacyjna i związany z nią efekt izotopowy występujący w
procesie fotosyntezy powoduje, że ekstremalne wartości 8I3C są przesu-
nięte w fazie o pół roku w stosunku do koncentracji, tzn. maksimum 513C
odpowiada minimum stężenia CC>2.

Wszystkie paliwa kopalne zawierają węgiel, którego wartość SI3C
znacznie różni się od składu izotopowego atmosferycznego COi i waha się
w szerokim zakresie (węgiel kamienny - ok. -25 ±2%o, ropa naftowa - od -24
do -40%0, gaz ziemny - od ok. -20 do ok. -80%0). Wieloletni trend zmniej-
szania się zawartości I3C w atmosferycznym COi (średnio ok. 0,02%o rok"')
wskazuje jednoznacznie na wzrastający w skali globalnej udział CO? ze
spalania paliw kopalnych w bilansie węgla w atmosferze.

Kasprowy Wierch
- krzywa wygJadzon

Kasprowy Wierch
- średnie dwutygodniowe

Kasprowy Wierch - wartości chwilowe

1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999

Rys. 2. Zmienność czasowa składu izotopowego węgla (5I3C) w atmosferycznym CC^:
przebieg wygładzony (Mace Head [9], średnie dwutygodniowe (Schauinsland [10] i Ka-
sprowy Wierch) oraz wartości chwilowe (Kasprowy Wierch).

Obserwacje 813C prowadzone na Kasprowym Wierchu przez ostatnie
kilka lat pokazano na rys. 2. Na rysunku tym przedstawiono również dla
porównania odpowiednie dane dla stacji Mace Head (północna Irlandia)
[9] oraz stacji Schauinsland (południowe Niemcy) [10]. Na wszystkich
trzech stacjach widoczny jest wyraźnie sezonowy charakter zmienności
813C wywołany działalnością biosfery. Pomiary 813C w próbkach pobiera-
nych na Kasprowym Wierchu w różnych okresach dnia i nocy (w latach
1994-1995) wykazują stosunkowo duży rozrzut wyników, przy ogranicze-
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niu górnym wartościami właściwymi dla Mace Head czy Schauinsland.
Wskazuje to na dużą dynamikę zmian warunków mieszania dolnej tropo-
sfery w otoczeniu Kasprowego Wierchu w cyklu dobowym i możliwy
znaczny udział CC>2 ze źródeł lokalnych (respiracja, emisje antropogenicz-
ne w rejonie Zakopanego). Średnie dwutygodniowe wartości 8I3C pokaza-
ne dla okresu 1998-1999 wydają się potwierdzać wyniki pomiarów chwi-
lowych - są przesunięte nieco w stronę bardziej ujemnych wartości,
natomiast górna obwiednia nie wykazuje różnicy w stosunku do krzywych
referencyjnych.

300

100
1984 1986 1988 1990 1992 1994 1996

Rys. 3. Zmienność czasowa zawartości I4C (8I4C) w atmosferycznym CC>2 dla aglomeracji
Krakowa i dla stacji referencyjnej Schauinsland (południowe Niemcy) [10]. W rogu:
średnioroczny udział COi ze spalania paliw kopalnych (Cf) w atmosferze Krakowa oraz
zużycie węgla w Polsce [l 1].

Promieniotwórczy izotop 14C, którego obecne stężenie w COi atmos-
ferycznym wynosi ok. 110 pMC (814C=100%o, 2000 rok) nie występuje w
paliwach kopalnych. Zubożenie w ten izotop atmosferycznego COi jest do-
brym wskaźnikiem udziału CO2 pochodzenia antropogenicznego. W latach
osiemdziesiątych zapoczątkowano systematyczne pomiary składu izotop-
wego węgla (SI3C, S14C) w atmosferycznym CO2 w aglomeracji Krakowa
[12]. Porównanie z odpowiednimi wartościami dla referencyjnej stacji
Schauinsland [10] wskazuje na znaczący udział antropogenicznego CO2 w
atmosferze Krakowa, sięgający w latach 1989-1990 do 27,5 ppm [13] z
późniejszym systematycznym spadkiem (rys. 3). Odpowiednie wyliczenia
przeprowadzono w oparciu o prosty model dwuskładnikowego mieszania
izotopowego, dla składników różniących się stężeniem 14C (stężenie 14C w
składowej pochodzącej ze spalania paliw kopalnych wynosi zero). Prze-
prowadzając analogiczną analizę mieszania z wykorzystaniem wartości
813C (dane stężenia składników i 813C dla mieszaniny i dla składowej at-
mosferycznej) można wyliczyć 813C dla składowej fosylnej. Okazuje się,
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że składowa ta jest bardziej zubożona w 13C niż węgiel i benzyny stosowa-
ne lokalnie. Wskazuje to na istotny udział COi ze spalania gazu ziemnego
do celów komunalnych w lokalnym bilansie węgla dla aglomeracji kra-
kowskiej .

Dokładniejsza analiza zmienności czasowej mierzonych stężeń oraz
składu izotopowego CC>2 pozwala wyliczyć udział gazu ziemnego w pali-
wach kopalnych zużywanych w aglomeracji Krakowa. Analiza ta sugeruje,
iż udział ten w okresie zimowym wzrósł z ok. 25% w 1990 roku do ok.
59% w 1994 roku [13]. Zmiany takie są rezultatem przeprowadzanej w
ostatniej dekadzie restrukturyzacji systemu grzewczego, w szczególności
centrum Krakowa, oraz modernizacji pobliskiego kombinatu metalurgicz-
nego HTS i związanego z tym spadku zużycia węgla i koksu. Z oszacowań
przeprowadzonych dla obszaru Holandii [14] wynika, iż udział CC>2 ze
spalanego gazu ziemnego w atmosferycznym CC>2 wynosi ponad 50%.

3. ZMIENNOŚĆ STĘŻENIA I SKŁADU IZOTOPOWEGO METANU
W ATMOSFERZE

Badania stężenia i składu izotopowego atmosferycznego CH4, drugie-
go obok COa pod względem ważności gazu cieplarnianego, dostarczają cen-
nych informacji pozwalających określić wielkość i charakter źródeł tego
gazu w skali lokalnej i regionalnej. Podobnie jak w przypadku CC>2, obser-
wowane zmiany czasowo-przestrzenne stężenia i składu izotopowego CH4

wynikają ze struktury źródeł i studni dla tego gazu oraz z procesów trans-
portu i mieszania w atmosferze. Atmosferyczna koncentracja CtU aktualnie
uznana jako wartość odniesienia (tło) wynosi ok. 1,8 ppm z fluktuacjami

Kasprowy Wierch - średnie miesięczne

1.78

1.76 -
1995 1996 1997 1998 1999

Rys. 4. Stężenie CH4 w dolnej troposferze mierzone przez stacje Mace Head [9] i Ka-
sprowy Wierch w latach 1995-1999.
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sezonowymi ±0,02 ppm i trendem wieloletnim ok. 0,005 ppm rok"1. Rysu-
nek 4 przedstawia przebieg zmienności stężenia metanu w dolnej troposferze
w ostatniej dekadzie dla stacji Mace Head [9] reprezentującej atmosferę
oceaniczną oraz dla Kasprowego Wierchu będącego typową stacją konty-
nentalną, oddaloną o ok. 2000 km od wybrzeża. Nieco wyższe stężenia CFŁt
obserwowane dla Kasprowego Wierchu (średnio ok. 0,030 ppm w okresie
1996-1999 - [7]) są wynikiem kumulacji metanu w dolnej troposferze nad
Europą, związanej z przewagą emisji CH4 ze źródeł naturalnych i antropo-
genicznych nad procesami rozkładu CH/t. Obserwowany wzrost stężenia
metanu wraz z oddalaniem się od oceanu jest stowarzyszony ze stopnio-
wym zmniejszaniem się zawartości izotopu 13C. Na rys. 5 porównano
średnie wartości 813C dla metanu w atmosferze dla następujących stacji
pomiarowych: Izana (Ocean Atlantycki), Heidelberg (Niemcy - środowisko
miejskie), Kasprowy Wierch i Kraków (silna antropopresja). Dla stacji Izana i
Heidelberg podana została wartość średnia dla 1995 roku [15], natomiast dla
Kasprowego Wierchu średnia dla 1996 roku. W przypadku Krakowa, jeśli

-46.5

-47.0

-47.5

-48.0

-48.5

-49.0

-49.5

• Izama
o Kasprowy Wierch
» Kraków-14:00
A Heidelberg
• Kraków

Rys. 5. Średnie wartości 5I3CH4 w metanie atmosferycznym na stacjach: Izana (Wyspy
Kanaryjskie), Heidelberg (południowe Niemcy) oraz Kasprowy Wierch i Kraków [16].
Punkt ,,Kraków -14:00" oznacza średnią z wartości pomiarowych uzyskanych dla okresu
maksymalnego mieszania pionowego dolnej troposfery.

uwzględnić tylko pomiary wykonywane w czasie dobrego pionowego mie-
szania atmosfery (Kraków -14:00), rozrzut wartości pomiarowych (od-
chylenie standardowe) porównywalny jest ze stacjami „czystymi" (Izania,
Kasprowy Wierch). Przy uśrednianiu wszystkich dostępnych danych dla
Krakowa wartość średnia 5I3C przesuwa się w kierunku bardziej ujemnych
wartości i znacznie rośnie rozrzut wyników. Prosty dwuskładnikowy mo-
del mieszania, w sytuacji gdy dwa składniki różnią się znacznie składem
izotopowym, pozwala na wyznaczenie np. wartości 8I3C dodawanego
składnika poprzez wykorzystanie liniowej zależność §'3C od odwrotności
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koncentracji (l/Catm). Tego typu analiza przeprowadzona dla metanu mie-
rzonego w aglomeracji krakowskiej [16] pozwoliła jednoznacznie określić
813C dla lokalnego źródła CH4. Uzyskana wartość 813C wynosi -52,7 ±0,6%c.
Bezpośrednie pomiary składu izotopowego gazu dostarczanego miejską
siecią wykazały średnią wartość 813C wynoszącą -54,4 ±0,6%o [16]. Wyni-
ki te wskazują, że metan pochodzący z nieszczelności miejskiej sieci ga-
zowej jest dominującym antropogenicznym źródłem metanu na obszarze
aglomeracji krakowskiej.

Równoczesny pomiar składu izotopowego węgla i wodoru w metanie
dostarcza również istotnych możliwości identyfikacyjnych dzięki silnemu
zróżnicowaniu wartości 513C i 82H dla metanu pochodzącego z różnych
źródeł. Obserwowane zakresy zmienności wynoszą odpowiednio od ok. -20
do -80%o dla 813C i od ok. -50 do -350%o dla 82H [16].

Praca została wykonana w ramach projektu badawczego nr 6PO4G 105 20 finansowanego
przez Komitet Badań Naukowych oraz w ramach funduszu statutowego Akademii Górni-
czo-Hutniczej, umowa nr 11.11.220.01.
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WYKORZYSTANIE WYNIKÓW BADAŃ
WYMYWANIA IZOTOPÓW RADU = r-

Z OSADNIKÓW KOPALNIANYCH DO PROJEKTOWANIA ^ OD
PROCESÓW REKULTYWACJI

Stanisław Chałupnik
Główny Instytut Górnictwa, Katowice

Abstract
LEACHING OF RADIUM FROM MINE DEPOSITS - APPLICATION

FOR PLANNING OF GROUND RECLAMATION
Saline waters occurring in underground coal mines in Poland often contain natural

radioactive isotopes, mainly 226Ra from uranium series and 228Ra from thorium series.
Approximately 40% of total amount of radium remains underground in a form of radioac-
tive deposits, but 225 MBq of 226Ra and 400 MBq of 228Ra are released daily to the rivers
with mine effluents through surface settling ponds. Very peculiar situation is observed in
coal mines, where as a result of precipitation of radium from radium-bearing waters radio-
active deposits are formed. Sometimes natural radioactivity of such materials is very high,
in case of scaling from coal mines radium concentration may reach 400,000 Bq/kg -
similar activity as for 3% uranium ore. Usually such deposits can be found underground,
but sometimes co-precipitation of radium and barium takes place on the surface, in
settling pond and in rivers. Therefore maintenance of solid and liquid waste with techno-
logically enhanced natural radioactivity (TENORM) is a very important subject.

Lately another problem appeared - due to the decrease of the production of Polish
coal industry and dismantling of several coal mines, also the ground reclamation should
be done in their vicinity. But in several cases deposits in the ponds contain enhanced
levels of radium concentration. Therefore laboratory tests were done to investigate a
possibility of the re-entry of radium into groundwater or river waters from such deposits.
Results show, that in case of insoluble barium and radium sulphates co-precipitated out
from waters type A, re-entry ratio is very small. Different situation can be observed in
case of radium, adsorbed on bottom sediments from waters type B, because re-entry ratio
is much higher. Nevertheless, this phenomenon seems to be not so important and signifi-
cant for the further pollution of the adjacent areas of the settling ponds in the future.

1. WSTĘP

Słone wody występujące w kopalniach węgla kamiennego na Gór-
nym Śląsku często zawierają naturalne izotopy promieniotwórcze, a przede
wszystkim izotopy radu - 226Ra i 228Ra [l, 2]. Stężenia 226Ra w wodach
dopływających do wyrobisk podziemnych mogą sięgać nawet 390 kBq/m3,
podczas gdy stężenia tego izotopu w wodach powierzchniowych zazwy-
czaj nie przekraczają 0,1 kBq/m3 [3]. Tak wysokie stężenia radu jakie wy-
stępują w polskich kopalniach są rzadko spotykane w przyrodzie, a ich
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odprowadzanie na powierzchnię powoduje skażenia środowiska naturalne-
go [3, 4].

Badania przeprowadzone przez Tomzę i Lebecką [1] wykazały, że
stężenie radu w wodzie jest powiązane z ich zasoleniem. Jako że zasolenie
wód kopalnianych rośnie zazwyczaj z głębokością eksploatacji, wody o
wyższych stężeniach radu są spotykane na większych głębokościach. Wy-
różniono dwa typy wód radowych, występujących w kopalniach węgla [2].
Wody jednego typu (zwane wodami typu A) zawierają rad i bar, a nie za-
wierają jonów siarczanowych, podczas gdy wody drugiego typu (typ B)
zawierają rad i jony siarczanowe, ale nie zawierają baru. Z wód typu A rad
łatwo współstrąca się z barem w postaci siarczanów po zmieszaniu z in-
nymi wodami, które zawierają jony siarczanowe. W przypadku wód rado-
wych typu B, nie występuje w nich nośnik dla radu (bar), dlatego wytrąca-
nie radu nie zachodzi. Dalsze badania [3, 4] wykazały, że czasami zrzuca-
nie wód radowych z kopalń węgla powoduje rozległe skażenia małych
cieków wodnych i większych rzek w rejonie zrzutu wód słonych [5]. Ska-
żenia te są wywoływane zarówno przez izotopy radu występujące w wo-
dach w formie jonowej jak i w postaci zawiesiny oraz jako osadzone na
dnie cieków. Osady promieniotwórcze powstają przede wszystkim na
skutek współstrącania radu i baru w postaci siarczanu radowo-barowego z
wód radowych typu A. Proces ten powoduje obniżenie całkowitej aktyw-
ności radu zrzucanego do rzek, gdyż wytrącanie zachodzi częściowo w
wyrobiskach podziemnych. Wytrącanie siarczanów radu i baru w wyrobi-
skach zachodzi czasami jako proces spontaniczny, a niekiedy jako rezultat
zastosowania technologii, mających na celu oczyszczenie wód kopalnia-
nych z radu do poziomu poniżej wartości dopuszczalnej przez polskie
przepisy [6].

Należy pamiętać, że znaczna ilość radu została w latach ubiegłych
zdeponowana w środowisku naturalnym i może stanowić pewne zagroże-
nie dla ludności Śląska. Obecnie przemysł węglowy zmniejsza swoje wy-
dobycie i zamykane są kolejne kopalnie. Pozostają po nich osadniki po-
wierzchniowe, w których nagromadzone są nieraz bardzo duże ilości osa-
dów o podwyższonej promieniotwórczości. Problem wtórnego wymywania
radu z osadów kopalnianych jest problemem bardzo słabo rozpoznanym.
Najnowsze publikacje sugerują [7], że może mieć on duży wpływ na nara-
żenie radiacyjne osób, zamieszkujących w sąsiedztwie likwidowanych
osadników. Ze względu na okres połowicznego zaniku 225Ra, wynoszący
1620 lat, efekt ten może występować w bardzo długim okresie. Problem
ten jest tym bardziej palący, że niektóre kopalnie w niedługiej przyszłości
mają zamiar zlikwidować swoje osadniki.
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2. METODYKA POMIAROWA

Do badań użyto kilku różnych próbek osadów dennych i kopalnia-
nych, pochodzących z osadnika Bojszowy, gdzie odprowadzane są wody
typu B, oraz z osadnika KWK Silesia, zbiornika Rontok, gdzie zrzucane są
wody typu A. Dane o zawartości naturalnych izotopów promieniotwórczych
w tych osadach zawarte są w tabeli l. Widać wyraźnie, że zawartość izoto-
pów radu w badanych próbkach zmieniała się w bardzo szerokim zakresie.

Tabela 1. Stężenia naturalnych izotopów promieniotwórczych w próbkach osadów [Bq/kg].

Lp.

1.

2.

3.

4.

Miejsce poboru

Osadnik Bojszowy, w pobliżu
wypływu do Gostynki
Osadnik Bojszowy, w pobliżu wlotu
z KWK Czeczott
Osadnik Bojszowy, w pobliżu wlotu
z KWK Czeczott
KWK Silesia, Zbiornik Rontok, osad
mieszany

226Ra

344+18

1844±110

1214±25

8289±288

228Ra

413118

4391+177

2512±66

3177+55

Ra-224

408+30

735+53

824±82

2716±108

K-40

530+67

653±89

591±76

472±132

Do badań używano 50 gramów osadu w postaci wysuszonej do stanu
powietrzno-suchego próbki, dla której przed badaniami wykonywano po-
miar metodą spektrometrii promieniowania gamma [8]. Odważoną ilość
osadu zalewano 0,5 l wody destylowanej. W niektórych przypadkach do
próbek dodawano chlorku sodu NaCl (5 g na próbkę) oraz dodatkowo siar-
czan potasu K2SO4 (2 g/1) lub chlorek baru BaCl2 (l g/1). W ten sposób
symulowano wymywanie przez wody o podwyższonej mineralizacji i róż-
nym składzie chemicznym. Następnie przez jedną godzinę próbki były
mieszane w sposób ciągły za pomocą mieszadła magnetycznego i odsta-
wiane na określony czas - od l godziny do 6 dni. Po tym czasie woda znad
osadu była filtrowana i z przesączu wykonywano w standardowy sposób

226T 228Toznaczanie izotopów radu w wodzie. Oznaczane były izotopy ~ Ra i " Ra
z wykorzystaniem techniki ciekłych scyntylatorów [8].

3. WYNIKI BADAŃ LABORATORYJNYCH

W trakcie badań laboratoryjnych wykonano kilkanaście różnego typu
eksperymentów nad wymywanie radu z osadów dennych. W badaniach
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tych wykorzystano osady, w których zmierzono uprzednio aktywności
izotopów radu (tabela 1). W badaniach stosowano różnego typu roztwory
wodne, zawierające m.in. chlorek sodu, jony siarczanowe czy też jony baru.

3.1. Wymywanie radu z osadów powstających z wód typu B

Zbiorcze wyniki badań nad wymywaniem radu z osadów, na których
rad został zaadsorbowany z wód typu B przedstawiono na rys. 1. Próbki
jednego z osadów zawierały około 18 Bq 226Ra i w przybliżeniu 20 Bq
228Ra. W wodzie po próbach wymywania znalazło się około l Bq Ra i

2280,8 Bq Ra w przypadku wody destylowanej i prawie 2 Bq Ra i 1,6 Bq
228Ra w roztworze o podwyższonym zasoleniu. Wynika z tego, że do wody
destylowanej przeszło w przybliżeniu 2,8% 226Ra i 5,5% 228Ra a do roz-
tworu o podwyższonym zasoleniu prawie dwukrotnie więcej radu.

Ra-226 Bq/l

*-7737 woda dest -*"S g NaCI
*-7738 woda dest -"5 a NaCI

0 1 2 3

czas kontaktu [dni]

Rys. l . Wymywanie radu z osadów dennych zbiornika Bojszowy.

226TDrugi z osadów zawierał wyższe stężenia radu - około 92 Bq Ra i
prawie 220 Bq 228Ra. W wodzie destylowanej znalazło się maksymalnie
9,6 Bq 226Ra i 16,9 Bq 228Ra. Daje to współczynniki wymywania rzędu
5,5% dla 226Ra i 4,8% dla 228Ra. Dla wody o podwyższonym zasoleniu
współczynniki wymywania wynoszą odpowiednio 7% i 5,5%. Są więc
nieco wyższe niż dla osadu nr l, ale nie różnią się znacząco. Badania wy-
kazały więc, że dla osadów o podwyższonej zawartości radu, powstałych
poprzez sorpcję radu z wód typu B, efekt wtórnego wymywania radu z
osadów może mieć duże znaczenie. Pewnym zaskoczeniem jest fakt, że
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najwyższe współczynniki przechodzenia radu z fazy stałej do ciekłej ob-
serwujemy dla najkrótszego czasu kontaktu po mieszaniu. Im ten czas jest
dłuższy, tym bardziej spada stężenie radu w roztworze. Jest to prawdopo-
dobnie efektem wtórnej sorpcji radu na powierzchni osadu po zakończeniu
mieszania.

3.2. Wpływ obecności jonów siarczanowych i jonów baru w roztworze
na wymywanie radu

W niektórych wodach kopalnianych występuje obok radu także bar.
Należy on do tej samej grupy pierwiastków co rad, więc jego właściwości
chemiczne są bardzo zbliżone. W wodach, gdzie występuje bar, stężenia
radu są znacznie wyższe niż w wodach siarczanowych [2, 3]. Obecność
tego pierwiastka w roztworze powoduje obniżenie sorpcji radu na ziarnach
osadów czy skał [9, 10], w większym stopniu niż ma to miejsce w przy-
padku jonów sodu. Wobec tego dodanie jonów baru do roztworu, za po-
mocą którego wymywany był rad z osadów dennych powinno powodować
wzrost współczynnika wymywania - bar blokować powinien wtórną sorp-
cję radu. Z tego względu wykonano całą serię eksperymentów z wykorzy-
staniem roztworu, do którego obok chlorku sodu dodano także 0,5 g chlor-
ku baru na litr roztworu (około 0,4 g Ba2+/l). Do badań wzięto osad z osad-
nika Bojszowy oraz osad ze zbiornika Rontok. Po mieszaniu za pomocą
mieszadła przez l godzinę próbki pozostawiono na 6 dni w kontakcie z
roztworem, potem zlewano wodę znad osadu i wykonywano preparatykę
próbek w celu oznaczenia izotopów radu. Wyniki tych pomiarów przed-
stawia rys. 2.

Wyniki badań wykazały, że dla osadów dennych ze zbiornika Boj-
szowy (wody typu B) obecność baru nie wpływa praktycznie na wymywa-
nie z nich radu. Podwyższone zasolenie roztworu (jony sodu) jest wystar-
czającym czynnikiem, aby rad stał się bardziej mobilny i łatwiej wymywa-
ny z osadu. Zatem ewentualny wpływ jonów barowych na tego typu osady
nie różni się od wpływu wód o podobnym zasoleniu, a nie zawierających
baru. Występowanie baru w wodach gruntowych jest raczej mało prawdo-
podobne, zatem czynnik ten dla osadów, powstających z wód typu B moż-
na pominąć. Nieco inaczej wygląda sytuacja dla osadów, powstałych z
wytrącania radu z barem z wód typu A (osady denne ze zbiornika Rontok).
W tym przypadku obecność baru w roztworze zwiększa efektywność wy-
mywania radu z fazy stałej prawie dwukrotnie. Ponieważ jednak współ-
czynnik wymywania radu dla tego typu osadów jest bardzo niski, wobec
tego stężenie radu w roztworze po przeprowadzeniu mieszania i tak nie
przekraczał ł kBq/m3 w przypadku 226Ra, jak i 228Ra.

217



Ra-226 [kBq/m3]

.-"•woda dest. "'"woda +NaCI

-woda z NaCI i K2SO4 —woda z NaCI i BaCI2

0 1 2 3 6
czas [dni]

Rys. 2. Wymywanie radu z osadów ze zbiornika Rontok.

Z kolei obecność jonów siarczanowych blokuje przechodzenie radu
do roztworu. Można wobec tego powiedzieć, że przy zrzucie wód zawie-
rających bar do tego zbiornika efekt wymywania radu z osadu nie może
być zauważalny, gdyż w wodach dopływających jest go znacznie więcej. Z
kolei po likwidacji zbiornika nie będą już w nim występować wody baro-
we, a jedynie siarczanowe, co w praktyce zapobiegnie rozprzestrzenianiu
się radu z wodami gruntowymi w rejonie zbiornika.

3.3. Wymywanie radu z osadów, powstałych wskutek wytrącania radu
z barem

W tych badaniach użyto osadów dennych ze zbiornika Rontok, a wy-
mywanie radu prowadzono za pomocą wody destylowanej, wody z chlorkiem

[kBq/m3]

Ra-226 (7976) KRa-226 (7116}

5 g naci 5 g -\»CI • 1 g K?S04 ' !• j l * ) ,b^

Rys. 3. Wpływ typu roztworu na wymywanie radu.
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sodu jak i wody z jonami siarczanowymi. Wyniki pomiarów przedstawio-
no na rys. 3. Z wyników przedstawionych na rysunku widać wyraźnie, że
współczynnik wymywania radu z osadów, zawierających siarczan rado-
wo-barowy we wszystkich przypadkach bardzo niski i nie przekracza on
wartości 0,03% w przypadku 226Ra i 0,05% dla 228Ra. Tak więc można
powiedzieć, że po zaprzestaniu zrzutu wód kopalnianych do zbiornika i
jego rekultywacji, proces wypłukiwania radu z osadów dennych przez wo-
dy gruntowe nie będzie praktycznie zachodził.

Zwraca uwagę fakt, że maksymalne stężenie radu w wodzie po mie-
szaniu i sedymentacji nie przekraczało 1,3 kBq/m3 - było więc znacznie
niższe niż średnie stężenie radu w wodach w zbiorniku Rontok [6]. Tym
samym wcześniejsze doniesienia o znaczącym wymywaniu radu z osadów
dennych przez wody kopalniane należy uznać za błędne [11].

4. WNIOSKI

Badania wykazały (tabela 2), że wtórne wymywanie radu z osadów
powstałych z wód typu B, może być istotnym czynnikiem skażeń środowi-
ska, i będzie to miało znaczący wpływ na koszty rekultywacji. Potrzebne
będzie prawdopodobnie opracowanie specjalnych technologii rekultywacji
w celu ograniczenia przepływu wód gruntowych oraz monitoringu środo-
wiska po jej zakończeniu. Dla osadów powstałych z wód typu A efekty
wymywania radu są niewielkie i osady takie (nawet o stosunkowo wyso-
kich zawartościach radu) można by pozostawić w osadnikach, izolując je
od wód opadowych i uniemożliwiając migrację radonu z osadów. Może to
spowodować znaczące obniżenie kosztów prac przy zachowaniu odpo-
wiednich warunków bezpieczeństwa dla ludności zamieszkującej tereny
przylegające do osadników kopalnianych.

Tabela 2. Współczynniki wymywania radu z osadów [%].

Typ osadu

Osady ze zbiornika Bojszowy
Osady ze zbiornika Rontok

Woda
destylowana

2,8-5,0
0,004

Woda z
NaCl

5,5-7,2
0,01

Woda z NaCl
i K2SO4

1,0-1,3
0,0002

Woda i NaCl
i BaCh

6,5-10,0
0,04

Trzeba wszakże podkreślić, że wyniki tych badań to jedynie rezultaty
wstępne. Dają one podstawę do sformułowania pewnych wniosków, doty-
czących wtórnego przechodzenia radu z fazy stałej do ciekłej (tabela 3),
jednakże z drugiej strony stawiają nowe problemy dotyczące metodyki
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prowadzenia badań, szczególnie polowych, jak i ich zakresu. Konieczne
wydaje się zatem ich dalsze prowadzenie.

Tabela 3. Maksymalne stężenia 226Ra w roztworach po wymywaniu radu.

Typ osadu

Osady ze zbiornika Bojszowy
Osady ze zbiornika Rontok

Woda
destylowana

9,63
0,14

Woda z
NaCl
13,00
0,45

Woda z NaCl
i K2SO4

1,29
0,07

Woda z NaCl
i BaCl2

4,52
1,26
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Abstract
MEASUREMENTS OF FLUX AND ISOTOPIC COMPOSITION

OF SOIL CARBON DIOXIDE
The flux and isotopic composition of soil CO2 has been regularly measured at three

sites located in the southern Poland, during the time period: January 1998 - October 2000.
They represent typical ecosystems appearing in central Europe: (i) mixed forest; (ii) culti-
vated agricultural field, and (iii) grassland. To monitor the flux and isotopic composition of
soil CO2, a method based on the inverted cup principle was adopted. The flux of soil CO2

reveals distinct seasonal fluctuations, with maximum values up to ca. 25 mmol/m2/h during
summer months and around ten times lower values during winter time. Also significant dif-
ferences among the monitored sites were detected, the flux density of this gas being highest
for the mixed forest site and ca. two times lower for the cultivated grassland. Carbon-13
content of the soil CO2 reveals little seasonal variability, with 5I3C values essentially re-
flecting the isotopic composition of the soil organic matter and the vegetation type. The car-
bon-14 content of soil CO2 flux also reveals slight seasonality, with lower 514C values re-
corded during winter time. Significantly lower 514C values were recorded at depth.

1. WSTĘP

Rosnące zainteresowanie globalnym ociepleniem i jego wpływem na
środowisko naturalne wymaga lepszego zrozumienia wywołujących je
procesów. Dużą wagę przykłada się do zrozumienia procesów zachodzą-
cych w glebie, która emituje do atmosfery znaczące ilości wody, ciepła i
gazów cieplarnianych. Narzędziem pomocnym w badaniach obiegu węgla
są izotopy węgla (I3C, I4C). Dostarczają one dodatkowych danych do uży-
wanych obecnie modeli cyklu węglowego i pozwalają lepiej scharaktery-
zować źródła emisji i pochłaniania węgla zarówno w skali regionalnej, jak
i globalnej [l, 2]. Dodatkowych informacji o strumieniach CO2 przepły-
wających między biosferą (gleba i szata roślinna) i atmosferą dostarcza
skład izotopowy tlenu (I8O) w molekułach tego gazu [3-5]. Badania
zmienności stężenia i składu izotopowego atmosferycznego COa są dobrze
rozwinięte, natomiast dane dotyczące strumienia glebowego COa, stano-
wiącego istotny element cyklu węglowego na kontynentach, są ciągle
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fragmentaryczne. W Europie badania tego typu, koncentrujące się głównie
na analizie zawartości izotopów 13C i 14C w glebowym COi przeprowa-
dzono w latach osiemdziesiątych w Niemczech [6, 7]. Skład izotopowy
glebowego CO2 (513C, 818O) był monitorowany w ciągu jednego roku w
Szwajcarii przez Hersterbergera i Siegenthalera [8]. Do tej pory nie doko-
nano jednak kompleksowej charakterystyki sezonowej zmienności stru-
mienia CO2 emitowanego z gleby do atmosfery, ani jego pełnego składu
izotopowego (13C, I4C, 18O). W niniejszej pracy zaprezentowano wstępne
rezultaty trzyletnich badań (styczeń 1998 roku - październik 2000 roku)
przeprowadzonych w południowej Polsce.

W trakcie badań monitorowano strumień i skład izotopowy glebo-
wego CC>2 na trzech stanowiskach pomiarowych, odpowiadających najczę-
ściej występującym w Europie centralnej ekosystemom: las mieszany, pole
uprawne i łąka.
Las mieszany: stanowisko pomiarowe usytuowano w środku dużego
kompleksu leśnego (Puszcza Niepołomicka) w okolicy z dominującym
drzewostanem dębowym, grabowym i sosnowym, ok. 40 km na wschód od
Krakowa (20°23'E, 50°04'N). Las rośnie na ubogim w materię organiczną
podłożu piaszczystym.
Łąka: stanowisko pomiarowe usytuowano w miejscowości Harklowa le-
żącej ok. 150 km na południowy wschód od Krakowa (19°56'E, 50°03'N),
w pagórkowatym obszarze należącym do Pogórza Karpackiego. Gleby
występujące na tym terenie należą przeważnie do IV i V klasy zarówno w
klasyfikacji gruntów ornych, jak i użytków zielonych. Łąka, na której
umieszczono stanowisko nie była uprawiana (przeorywana) od przynajmniej
30 lat.
Pole uprawne: stanowisko usytuowano w tej samej miejscowości co sta-
nowisko na łące. Zestaw do pobierania prób umieszczono na polu, na któ-
rym w trakcie prowadzenia badań uprawiano ziemniaki.

2. METODY

Do badania strumienia i składu izotopowego CO2 emitowanego z
powierzchni gleby do atmosfery zastosowano dwie wersje metody komo-
rowej. Pierwsza z nich pozwala na zbieranie w układzie zamkniętym sku-
mulowanych miesięcznych prób glebowego COi dla określenia zawartości
izotopów 14C i I3C. Druga, oparta na metodzie narostu koncentracji, po-
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zwala wyznaczyć chwilowe wartości strumienia COi i określić jego skład
izotopowy (813C, 818O). Badano również profile głębokościowe glebowego
CO2 w celu wyznaczenia jego stężenia i składu izotopowego (514C, 613C,
618O) na różnych głębokościach.

2.1. Metoda komorowa

Podstawowym elementem układu jest cylindryczna kopuła o objęto-
ści ok. 40 dm3 wykonana ze stali nierdzewnej, wyposażona w odpowiednie
końcówki. Pod kopułą wbitą w wierzchnią warstwę gleby na głębokość ok.
10 cm gromadzą się emitowane z gleby gazy, głównie CO2. Powietrze
znajdujące się pod kopułą jest praktycznie odcięte od bezpośredniego
kontaktu z atmosferą. Układ ten pracował w dwóch różnych konfigura-
cjach, w zależności od rodzaju próbki jaka miała być pobrana.

• Filtr

A

— Gazomierz

Pompa
membranowE

~ Osuszacz

i

Sito
molekularne

b)

Rys. l . Schematy blokowe układów do badania strumienia i składu izotopowego CO 2

emitowanego z gleby do atmosfery: a) układ do zbierania średnich miesięcznych prób
glebowego CO2, b) układ do wyznaczania strumienia i składu izotopowego CO 2 metodą
narostu stężenia, c) układ do pomiaru profili głębokościowych stężenia i składu izotopo-
wego CO2 w glebie.
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Średnie miesięczne próby glebowego COi zbierane były w układzie
przedstawionym na rys. la. Powietrze zasysane spod klosza przechodzi
najpierw przez filtr zatrzymujący ewentualne zanieczyszczenia mecha-
niczne (źdźbła trawy, liście itp.), a następnie przez gazomierz rejestrujący
objętość przepompowanego powietrza. Kolejnym elementem układu jest
pojemnik z osuszaczem (żel krzemionkowy) wychwytujący parę wodną, z
którego gaz trafia do sita molekularnego (średnica porów 0,5 nm) adsor-
bującego CCK Obieg powietrza w zamkniętej pętli wymusza pompka
membranowa (przepływ ok. 1,1 dm3/min) umieszczona na końcu toru
próbkującego i pompująca pozbawione już COi powietrze z powrotem pod
kopułę. Ze względu na możliwość wyczerpania akumulatora pompa nie
pracuje przez cały okres próbkowania (ok. l miesiąc). Skonstruowano
układ sterownika czasowego włączającego pompkę w programowanych
przedziałach czasowych. Czasy załączenia i wyłączenia zmieniano w ciągu
roku, tak aby zapewnić średni dobowy przepływ na poziomie pozwalają-
cym zebrać w ciągu miesiąca przynajmniej 5 dm3 COa (objętość pozwala-
jąca na pomiar w spektrometrze ciekłoscyntylacyjnym według standardo-
wej procedury).

Zebrany w sicie molekularnym COi odzyskiwano w laboratorium na
drodze ekstrakcji termicznej. Zawartość I3C mierzono za pomocą spektro-
metru mas, a aktywność 14C za pomocą liczników ciekłoscyntylacyjnych, po
uprzednim przetworzeniu próbki do postaci benzenu na drodze syntezy.

W celu określenia strumienia glebowego COi i jego składu izotopo-
wego (6 "C, 8 O) z wnętrza kopuły pobierano w określonych odstępach
czasowych próbki powietrza, poczynając od momentu ustawienia kopuły
na powierzchni gleby. Powietrze zbierano za pomocą pompki membrano-
wej (rys. Ib) do kuwet szklanych o objętości ok. 530 cm3. Czynnikiem
osuszającym był tym razem nadchloran magnezu. W laboratorium wy-
dzielano COi z pobranych prób powietrza na drodze ekstrakcji kriogenicz-
nej. Stężenie COi obliczano poprzez pomiar wolumetryczny (odczyt ci-
śnienia COi w skalibrowanej objętości układu dozującego spektrometru
mas, w trakcie pomiaru składu izotopowego).

2.2. Profile głębokościowe

Wielkość strumienia i skład izotopowy glebowego CC>2 można rów-
nież wyznaczyć pobierając próbki powietrza z różnych głębokości. Rysunek
l c pokazuje układ, który pozwala na wykonanie takiego eksperymentu.
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Zestaw próbkujący służy do pobierania prób powietrza o objętości
rzędu ok. 10 dm3, z których można uzyskać ilość CO2 wystarczająca do
pomiaru aktywności 14C za pomocą miniaturowych liczników proporcjo-
nalnych (ok. 50 cm3) [9]. Aby ubytek tak znacznej objętości powietrza nie
spowodował zaburzenia równowagi na danej głębokości, próbka nie po-
winna być pobierana z jednego punktu. Układ składa się więc z 5 stalo-
wych rurek o średnicy wewnętrznej 8 mm (rys. l c), wbitych na stałe w
odległości ok. 50 cm od siebie. Powietrze pompowane jest do worka tedla-
rowego (polifluorek winylu, Cole-Parmer Int.) lub do szklanej kuwety o
objętości 530 cm3 (tylko w przypadku analizy izotopów stabilnych) przez
osuszacz (nadchloran magnezu). Pobierano próbki z 3 różnych głęboko-
ści: 40, 80 i 120 cm. Dwutlenek węgla odzyskiwano z pobranych próbek
na drodze ekstrakcji kriogenicznej w laboratorium [10]. Skład izotopowy
mierzony jest za pomocą spektrometru mas, a aktywność 14C, po uprzed-
nim dodatkowym oczyszczeniu, w miniaturowych licznikach proporcjo-
nalnych. Stężenie COi wyliczane jest na podstawie pomiarów wolume-
trycznych próbki dwutlenku węgla (zmierzonej na linii do napełniania
liczników) oraz objętości powietrza, z której tę próbkę otrzymano, zmie-
rzoną za pomocą precyzyjnego gazomierza w trakcie ekstrakcji.

2.3. Strumień glebowego COi

Strumień glebowego CC>2 do atmosfery został określony w oparciu o
mierzoną zmianę stężenia dwutlenku węgla pod zamkniętą kopułą w funk-
cji czasu (rys. l b). Gęstość strumienia glebowego COi do atmosfery wyli-
czana jest według wzoru:

J'=—F
gdzie: V - objętość odwróconej kopuły [m3]; S - powierzchnia gleby przy-
kryta przez kopułę [m2]; dC/dt - różniczkowy przyrost stężenia CCh pod ko-
pułą dla t=0, obliczony z danych eksperymentalnych (stężenie COi w prób-
kach powietrza pobranych spod kopuły w określonych odstępach czasowych).
Chwilową zmianę stężenia COa wewnątrz kopuły (rys. l b) można opisać
następującym wzorem:

A .
Q (2)
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gdzie A [ppmv-s"1] i B [s"1] są parametrami dopasowania, a Co oznacza stę-
żenie COa w atmosferze. Parametr A jest równy poszukiwanemu różnicz-
kowemu przyrostowi stężenia dC/dt dla t=0.

2.4. Skład izotopowy strumienia glebowego COi (813C i 518O)

Opisaną powyżej metodą posłużono się również do określenia składu
izotopowego strumienia glebowego CO2 (5I3C, 818O). Po ustawieniu kopuły
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Rys. 2. Zmiana stężenia CO2 (a) i jego składu izotopowego (5I3C - b, 8I8O - c) wewnątrz
kopuły w funkcji czasu upływającego od momentu ustawienia kopuły na powierzchni gleby.
Dane pochodzą z próbkowania wykonanego na polu uprawnym 12 lutego 1999 roku.

na danym stanowisku, wartości 513C i 518O dwutlenku węgla zmieniają się
stopniowo w wyniku mieszania atmosferycznego COi obecnego na początku
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Rys. 3. Wartości 813C (a) i 5I8O (b) glebowego CO2 pod kopułą w funkcji odwrotności stę-
żenia CO2 (pomiary wykonano na stanowisku usytuowanym w lesie mieszanym 28 stycznia
1999 roku). Ekstrapolacja prostej dopasowanej metodą najmniejszych kwadratów do zera
daje skład izotopowy strumienia glebowego CO2: 5

I?C= -27,6±0,87%c, 618O= -17,6±1,21%o.
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pod kopułą z CO2 dyfundującym z gleby (rys. 2b,c). W przybliżeniu pro-
ces ten można uważać za mieszanie dwuskładnikowe. Można wykazać, że
wykres zależności 813C (518O) od odwrotności stężenia CO2 pod odwróco-
ną kopułą powinien być linią prostą (rys. 3a,b). Ekstrapolacja dopasowanej
prostej dla wartości 11C równej zero daje wartości 513C (818O) w strumie-
niu glebowego CO2.

3. WYNIKI I DYSKUSJA

Od stycznia 1998 roku do października 2000 roku wykonano na
trzech wybranych stanowiskach analizy następujących wielkości: (i) śred-
nich miesięcznych stężeń równowagowych CO2 w glebie połączone z wy-
znaczaniem chwilowych wartości strumienia glebowego CO2 na tych sta-
nowiskach metodą narostu stężenia, (ii) zawartości I3C i 18O w strumieniu
glebowego CO2, (iii) zawartości 14C i I3C w uśrednionych próbach mie-
sięcznych glebowego CO2 zebranego na sicie molekularnym oraz (iv) za-
wartości 14C i 13C w CO2 pobranym z różnych głębokości, w warunkach
letnich i zimowych.
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Rys. 4. Sezonowe zmiany równowagowego stężenia glebowego CC>2 zmierzone na trzech
stanowiskach w południowej Polsce (las mieszany, pole uprawne i łąka).

Rysunek 4 pokazuje zmiany średnich miesięcznych stężeń równo-
wagowych CO2 pod kopułą w funkcji czasu na trzech badanych stanowi-
skach. Średnią wartość stężenia CO2 w danym miesiącu obliczano jako
iloraz objętości CO2 zaadsorbowanego na sicie molekularnym i objętości
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powietrza przepompowanego przez sito w danym miesiącu. Zmierzone w
ten sposób stężenie COi reprezentuje wartości zbliżone do wartości rów-
nowagowego stężenia dwutlenku węgla w powierzchniowej warstwie gle-
by. Z rysunku widać, że równowagowe stężenie COi w glebie zależy od
typu badanego ekosystemu i od pory roku. Najwyższe wartości stężenia,
dochodzące do l ,4%, zaobserwowano w lecie 1999 roku na polu z uprawą
ziemniaków, podczas gdy w tym samym okresie stężenie na łące sięgało
zaledwie 0,8%. Widoczne zmiany stężenia w kolejnych latach, w obrębie
danego stanowiska, spowodowane są różnymi średnimi temperaturami
powietrza i poziomem wilgotności gleby w szczycie sezonu wegetacyjne-
go.

Chwilowe wartości powiązanego ze stężeniem równowagowym stru-
mienia glebowego COi oszacowano na podstawie wykonywanych raz w
miesiącu na wybranych stanowiskach pomiarów, z wykorzystaniem metody
narostu stężenia. W przypadku strumienia widoczne są znaczące fluktuacje
sezonowe, z maksimum sięgającym ok. 25 mmol/m /h w lecie i ok. 10 razy
niższymi wartościami w zimie (tabela). Zaobserwowano również wyraźne
różnice pomiędzy poszczególnymi stanowiskami. Najwyższą wartość gęsto-
ści strumienia CC>2 zaobserwowano na stanowisku umieszczonym w lesie
mieszanym, natomiast prawie 2 razy niższą na łące. Zmierzone wartości
gęstości strumienia CC>2 z gleby do atmosfery są porównywalne z warto-
ściami uzyskanymi w podobny sposób w Niemczech [7] i Szwajcarii [8].

Sezonowe zmiany izotopowych charakterystyk strumienia glebowe-
go CO2 na trzech wybranych stanowiskach podano w tabeli. Zawartość 13C
w glebowym COi wykazuje niewielką zmienność sezonową, przy czym
wartości 813C odzwierciedlają skład izotopowy glebowej materii organicz-
nej. Warto zauważyć, że wartości 513C w strumieniu CC>2 opuszczającym
glebę różnią się od wartości 5I3C charakterystycznych dla COa uzyskanego
z prób powietrza glebowego pobranych bezpośrednio z gleby. Różnica ta,
sięgająca kilku promili (CC>2 w glebie jest wzbogacony w I3C w stosunku
do mierzonego składu izotopowego strumienia), jest efektem frakcjonowa-
nia kinetycznego związanego z dyfuzją CC>2 z gleby [np. 6].

Skład izotopowy 18O w strumieniu glebowego CO2 wykazuj e wyraźną
sezonowość, przyjmując mniej ujemne wartości 818O w czasie miesięcy let-
nich. Jest to najprawdopodobniej związane z sezonowymi zmianami tempe-
ratury w przypowierzchniowej warstwie gleby, wpływającymi na współ-
czynnik frakcjonowania między zawartą w glebie wodą i CC>2. Efekt ten
mogą również wywoływać sezonowe fluktuacje 81 O wilgoci glebowej w
danym regionie, spowodowane tak przez sezonowość sygnału I8O w opa-
dach, jak i przez zwiększone parowanie wody z gleby w lecie.
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Tabela. Średnie charakterystyki strumienia glebowego CO 2 emitowanego do atmosfery w
lecie i w zimie, zmierzone na trzech wybranych stanowiskach w południowej Polsce w
okresie od stycznia 1998 roku do października 2000 roku.

Charakterystyka strumienia

glebowego CC>2 do atmosfery

Gęstość strumienia [mmol/m2h]*

Zawartość 13C (513Cv.pDB) [%»]*

Zawartość 14C (614C) [%„]"

Badane stanowisko

Las mieszany

Lato

22,0

-28,6

163

Zima

2,8

-28,0

144

Pole uprawne

Lato

15,2

-28,6

148

Zima

1,4

-27,0

97

Łąka

Lato

11,8

-28,8

158

Zima

1,5

-

144

Glebowy CC>2 na głębokości 40 cm

Stężenie COi [ppmv]

Zawartość 13C (613Cv.pDB) [%«]

Zawartość 18O (518OV.PDB) [%»]

Zawartość 14C (5'4C) [%c]"

5610

-21,7

-6,1

128

1430

-19,5

-7,5

110

37420

-26,1

-10,3

-13

8860

-25,6

-5,2

-40

17055

-25,3

-8,0

38

5110

-8,1

-108

* uzyskane metodą narostu stężenia.
** zawartość radiowęgla podawana w jednostkach 814C (względna różnica między aktywno-
ścią próbki a aktywnością standardu węgla współczesnego - 100%, bez korekty na 5I3C).

Również zawartość I4C w strumieniu glebowego COi wykazuje nie-
wielką sezonowość, co objawia się generalnie niższymi wartościami 814C uzy-
skanymi w czasie zimy, wynikającymi ze zwiększonego udziału w całkowi-
tym strumieniu COi składowej pochodzącej z rozkładu materii organicznej o
mniejszej zawartości 14C, zalegającej w głębszych warstwach gleby.

4. WNIOSKI

Strumień glebowego CO2 w południowej Polsce wykazuje wyraźną
zmienność sezonową, osiągając maksimum w lecie (ok. 30 mmol/m2/h) i
ok. 10 razy mniejsze wartości w zimie. Innym istotnym czynnikiem jest
typ pokrycia roślinnego gleby. Pomiędzy badanymi stanowiskami, repre-
zentującymi ekosystemy powszechnie występujące w południowej Polsce
(las mieszany, pole uprawne, łąka) zaobserwowano blisko dwukrotne róż-
nice gęstości strumienia glebowego
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Zawartość 13C w strumieniu glebowego CO2 wykazuje niewielką
zmienność sezonową, przyjmując wartości 513C odzwierciedlające skład
glebowej materii organicznej. Również pozostałe charakterystyki izotopo-
we strumienia glebowego CO2 (514C, 518O) zmieniają się. wraz z porą roku:
w zimie obserwuje się niższe wartości 5I4C i bardziej ujemne wartości
5180.
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Abstract
CONCENTRATION AND ISOTOPE COMPOSITION

OF ATMOSPHERIC METHANE IN WAŁBRZYCH COAL DISTRICT
The closure of hard coal mines in the Wałbrzych Coal District led to the recon-

struction of carboniferrous groundwater horizon and migration of carbon dioxide and
methane upward to the surface. Migration of methane is facilitated by systems of frac-
tures, faults and by dense network of shafts, which still remain in connection with the
surface. Measurement of the isotopic composition (613CH4) of methane together with its
concentration in the atmosphere, yield useful information on the contribution of anthropo-
genic sources to regional budget of methane. A two component-mixing model was applied
to distinguish anthropogenic source. The result of the study, current parameters of anthro-
pogenic source are presented.

1. WSTĘP

Od ok. 50 lat w różnych punktach kuli ziemskiej prowadzone są po-
miary stężenia gazów odpowiedzialnych za istnienie efektu cieplarnianego.
W tym okresie stężenia głównych gazów cieplarnianych, COz i CH4, wzro-
sły odpowiednio o ok. 20 i 40%. W chwili obecnej osiągnęły odpowiednio
wartości ok. 360 ppm i ok. 1750 ppb w stacjach pomiarowych zlokalizo-
wanych na wyspach oceanicznych [1]. Stężenie CRj w atmosferze uległo
podwojeniu w ciągu ostatnich 100 lat [1]. Skuteczna realizacja projektów
ograniczenia emisji CO2 i CH4 powinna zahamować w szczególności
wzrost stężenia metanu w atmosferze. Systematyczne pomiary stężeń ga-
zów biorących udział w efekcie cieplarnianym są niezbędne, aby na bieżą-
co kontrolować skutki podejmowanych decyzji dotyczących ograniczenia
emisji tych gazów. Pozwala to śledzić zmiany w świtowym bilansie ga-
zów cieplarnianych oraz daje informacje niezbędne do lepszego poznania
cyklu węglowego.

Poprawna konstrukcja globalnego i kontynentalnego bilansu obiegu
węgla wymaga dobrej znajomości emisji regionalnej CO2 i CH4 do at-
mosfery, której podstawą powinny być bezpośrednie pomiary w miej-
scach zlokalizowanych blisko źródeł emisji antropogenicznej, takich jak
duże ośrodki przemysłowe lub miasta.
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Często, jednocześnie z pomiarem stężenia gazów prowadzony jest
pomiar ich składu izotopowego. Pozwala to na oszacowanie udziału po-
szczególnych typów lokalnych źródeł emisji w regionalnym bilansie tych
gazów.

Na terenie Wałbrzyskiego Okręgu Węglowego (WOW) podjęto pra-
ce, których celem jest ocena wpływu metanu złożowego na lokalne stęże-
nie metanu w atmosferze. W ramach tych prac w latach 1999-2001 prze-
prowadzono pomiary stężenia metanu w atmosferze i jego zmian
dobowych. Wykonano również szczegółowe pomiary składu izotopowego
metanu atmosferycznego, których celem było poznanie charakteru regio-
nalnego źródła emisji metanu dominującego na tym terenie.

2. REGIONALNE ŹRÓDŁO EMISJI CH4

Metan zakumulowany w pokładach węgla jest potencjalnym źródłem
gazu, który poprzez struktury geologiczne może wydostawać się do atmos-
fery. Gazonośność pokładów górnokarbońskiej serii węglonośnej osiąga
wartość 22,8 dm3 CCVkg a, a maksymalna metanonośność wynosi ok. 30
dm3 CH4/kgdaf [2]. Wydobycie węgla z tych pokładów w latach 1992-1996
powodowało emisję ok. 20-106 m3CH4/rok do atmosfery poprzez szyby
wentylacyjne kopalń zlokalizowanych na terenie WOW [3]. Skład izoto-
powy węgla w metanie (5I3CH4) emitowanym do atmosfery zmierzony w
próbkach powietrza pobranych z szybów wentylacyjnych kopalń zawierał
się w granicach od -39,1 do -40,9%o [4]. Stężenie metanu w atmosferze
mierzone w próbkach powietrza pobieranych w godzinach przedpołudnio-
wych wynosiło ok. 2,6 ppmv [4].

Zakończenie eksploatacji w 1998 roku w WOW i fizyczna likwida-
cja kopalń spowodowała szereg zjawisk, które wpływają na środowisko
naturalne na terenie miasta Wałbrzych i jego okolic. Do najważniejszych
należy zaliczyć [2]:

rekonstrukcję zwierciadła wód karbońskiego piętra wodonośnego,
migrację węglowych gazów złożowych do strefy przypowierzchniowej.

Eksploatacja węgla w niecce wałbrzyskiej prowadzona była do głęboko-
ści ok. 900 m. Likwidacja systemu odwadniania kopalń spowodowała
systematyczne podnoszenie się zwierciadła karbońskiego piętra wodono-
śnego. Powoduje to wypieranie części gazów złożowych w kierunku po-
wierzchni. Migracji sprzyja system szczelin związanych z uskokami i
skałami magmowymi oraz gęsta sieć wylotów szybów, szybików i innych
wyrobisk mających połączenia z powierzchnią, które powstały w czasie
kilkusetletniej eksploatacji węgla prowadzonej w tym rejonie.
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3. REZULTATY

W roku 1999 rozpoczęto systematyczne pomiary stężenia CH\ w at-
mosferze WOW. Zaobserwowane wartości stężeń mieściły się w przedziale
2,4-3,3 ppm dla próbek atmosfery pobranych na wysokości 1,5 m ok.
godz. 10. W celu wyznaczenia wartości 813CH4 regionalnego źródła emisji

Tabela 1. Stężenia i skład izotopowy atmosferycznego CH4 w rejonie Wałbrzycha.

Czas poboru
16.09.1999 1750

16.09.1999 2215

17.09.1999 405

17.09.1999 945

24.10.2001 1730

24.10.2001 23°°
25.10.2001 5°°
25.10.2001 10°°

Stężenie CH4 [ppm]
2,25
3,10

4,95
2,40
3,35
3,90

6,25

3,65

Skład izotopowy §I3CH4 [%„]
-47,40
-46,95
-46,65
-47,30
-47,43
-47,37
-47,33
-47,40

metanu wykonano kilka dobowych profili stężenia. Zaobserwowana mak-
symalna wartość stężenia CHU w atmosferze w okresie silnej inwersji wy-
nosiła 6,25 ppm, a stężenie narastało z szybkością 0,4 ppm/h. W próbkach
atmosfery pobranych w profilach dobowych wyznaczono skład izotopowy
CH4. Otrzymane wartości przedstawiono w tabeli l. Zostały one wykorzy-
stane do wyznaczenia za pomocą dwuskładnikowego modelu atmosfery

13,wartości S CH4 regionalnych źródeł emisji CH^. Wartości 8 CH4 regio-
nalnych źródeł emisji CtLi podano w tabeli 2.

Tabela 2. Wartości 5:3CH4 globalnych i regionalnych źródeł emisji CH4.

Miejsce pomiaru

Średnia globalna
Półkula północna
Kasprowy Wierch
Kraków
Wałbrzych
Wałbrzych

Wartość 813CH4

regionalnego źródła emisji CH4 [%o]
-52,2
-53,0

-52,6(0,6)
-52,1(0,4)
-45,8(0,6)
-47,6(0,7)

Czas pomiaru

1996
1997

01.1996-03.1997
04.1996-03.1997

16/17.09.1999
24/25.10.2001

Literatura

[5]
[5]
[5]
[5]

4. WNIOSKI

Obserwacja składu izotopowego (813CH4) regionalnego źródła emisji
CH4 dla WOW pozwala na następujące stwierdzenie: maleje udział metanu
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złożowego w atmosferze. Skład izotopowy przesuwa się w kierunku war-
tości charakterystycznych dla terenów „czystych", np. Kasprowy Wierch.
Związane jest to z rekonstrukcją zwierciadła wód karbońskiego piętra wo-
donośnego. Całkowita rekonstrukcja zwierciadła wód, która nasląpi w cią-
gu kilku lat powinna zlikwidować wpływ złożowego CFLt na stężenie me-
tanu w atmosferze WOW. Będzie to równoznaczne z likwidacją dużego
lokalnego źródła metanu.

Malejący wpływ złożowego CILt na stężenie metanu w atmosferze
potwierdzany jest kontrolnymi badaniami geochemicznymi, których celem
jest pomiar stężenia metanu w gazach podglebowych w wybranych rejo-
nach WOW [6].

Badania f i n a n s o w a n o : w latach 1999-2000 - grant Komitetu Badań Naukowych nr
9 T12B 009 16; w roku 2000 - badania własne WFiTJ AGH, umowa pomiędzy KBN a
AGH nr 11.11.220.01.
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Abstract
STUDY OF SELECTED RADIOTRACERS SORPTION

ON THE CLAYS AND SALT CLAYSTONES
Amount of some radiotracers sorbed on the clays and salt claystones has been deter-

mined as a function of time. Two types of the salt claystones deposits were investigated, the
red one and the brown one. The size of granules was between 2 and 5 mm, the content of the
clay fraction in both types of granules were about 20%. The saturated salt brine was con-
taining radioactive strontium (^SrCla+^YCls) and europium (152>154EuCl3).

All measurements were carried out by static method. Fixed volume of the salt
claystone was placed in a bottle and flooded with the saturated radioactive brine. Samples
of l iquid were taken in several time distances to measure the counting rate. The rapid
sorption on the claystones, comparing with the results for the salt itself, was observed.
The sorption on the red type of deposit was faster than on the brown one. Similar experi-
ment has been made with the clay fraction alone. The study of sorption durability has been
also done.

It was found that ions of interest have been bound permanently on the salt
claystones and the main sorbent is the clay fraction. The fraction of adsorbed ions is
higher for three-value europium and it reaches about 93% comparing with 73% for
90Sr2++90Y3+. These values are higher for measurements that were carried out for the clay
fraction.

1. WSTĘP

Zjawisko adsorpcji z roztworów nie jest dokładnie poznane i może
zachodzić zarówno przez oddziaływania fizyczne, jak i chemiczne między
adsorbatem i adsorbentem. Wiadomo, że glinokrzemiany są dobrymi ad-
sorbentami, w związku z tym spodziewano się, że sorpcja na iłowcach, ze
względu na ich budowę mineralogiczną, będzie znaczna [1].

Celem pracy było zbadanie właściwości sorpcyjnych iłów i iłowców
solnych przy użyciu wybranych znaczników promieniotwórczych. W prze-
prowadzonych eksperymentach badano adsorpcję jonów Sr2+, Y3+ i
i52,i54gu3+ z roztworu Własności sorpcyjne adsorbenta zależą od stopnia
rozwinięcia powierzchni (im bardziej rozwinięta, tym więcej centrów ad-
sorpcji jest dostępnych cząstkom sorbatu), struktury i charakteru chemicz-
nego. Stwierdzono również, że jony o większym promieniu i ładunku są
trwałej adsorbowane [l, 2], wobec czego spodziewano się większej ad-
sorpcji trójwartościowych jonów europu na badanych iłowcach solnych.
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2. MATERIAŁY I METODY

Do badań użyto dwóch rodzajów iłowców solnych, o zabarwieniu
czerwonym i brunatnym. Głównym składnikiem tych iłowców są krzemia-
ny i glinokrzemiany, dokładniej minerały: ilit i chloryt, a także siarczany,
głównie anhydryt [3]. Wielkość ziaren próbek stosowanych w ekspery-
mencie zawarta była w przedziale 2-̂ -5 mm. Procent wagowy części nie-
rozpuszczalnych dla odmiany czerwonej wynosił 78,3%, natomiast dla
brunatnej - 83,5%.

Adsorpcję izotopów promieniotwórczych badano metodą statyczną.
Naważki iłowców umieszczano w butlach i zalewano nasyconym roztwo-
rem solanki zawierającej 90SrCl2+90YCl3 (aktywność właściwa solanki -
24,5 MBq/dm3) oraz '*2'154EuCl3 (aktywność właściwa solanki - 12,2
MBq/dm"). W analogiczny sposób przygotowano próbki zawierające na-
ważki samej soli z iłowców solnych.

Następnie butle umieszczano w wytrząsarce i w określonych odstępach
czasu pobierano próbki solanki do pomiaru częstości zliczeń. W celu uwol-
nienia próbki od frakcji stałej próbkę wirowano, pobierano określoną objętość
cieczy znad osadu, którą ponownie wirowano, a następnie pobierano próbkę
cieczy do pomiaru. Po pomiarze próbki wlewano z powrotem do butli, tak że
objętość cieczy w czasie badań ulegała bardzo niewielkim zmianom.

Do detekcji promieniowania P" pochodzącego od izotopów 90Sr2+ i
90Y3+ wykorzystano licznik Geigera-Miillera z okienkiem mikowym, na-
tomiast pomiar aktywności próbek zawierających l52>154Eu3+ (emiter pro-
mieniowania y) wykonano używając licznika scyntylacyjnego ze studzien-
ko wym kryształem Nal(Tl).

Wykonano również pomiary trwałości sorpcji. W tym celu naważki
iłowców oddzielono od promieniotwórczej solanki, a następnie zalano por-
cją nieaktywnej solanki. Pomiary wykonano w ten sam sposób co przy
badaniu sorpcji. Wzrost częstości zliczeń wskazywał na desorpcję promie-
niotwórczych jonów z centrów sorpcji [1].

3. WYNIKI POMIARÓW

Jako czas pomiaru próbki przyjmowano moment rozpoczęcia wirowania.
Każdorazowo do pomiaru częstości zliczeń pobierano 0,5 cm3 solanki znad
osadu. W celu wyeliminowania wpływu ewentualnej niestabilności pracy
aparatury pomiarowej na uzyskane wyniki pomiary częstości zliczeń od-
noszono do częstości zliczeń Iw, źródła odniesienia (wzorca) przygotow-
anego z użyciem izotopów odpowiednio 90Sr+90Y i l52'154Eu. Ułamek F
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zaadsorbowanego na iłowcu izotopu został policzony względem częstości
zliczeń /o pochodzącej od roztworu aktywnej solanki w czasie t=0 i
zdefiniowany według wzoru:
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Rys. 1. Ułamek zaadsorbowanych jonów: a) 90Sr2++90Y3+, b) 152'l54Eu3+ na iłowcu solnym
w funkcji czasu sorpcji.

F = °"»' "> (1)

gdzie / oznacza częstość zliczeń od próbki pobranej w określonym czasie.
Na rys. l i 3 przedstawiono uzyskane w ten sposób wyniki sorpcji dla
iłowców i iłów.
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Rys. 2. Ułamek zaadsorbowanych jonów: a) 90Sr2V0Y3+, b) '52'l54Eu3+ na iłowcu solnym
w funkcji czasu desorpcji (niepewność pomiarowa na wykresach zawiera się w granicach
oznaczeń punktów pomiarowych).

Stopień desorpcji określono w analogiczny sposób, przy czym wyniki od-
niesiono do wartości częstości zliczeń od izotopów zaadsorbowanych na
sorbencie /, w wyniku sorpcji:

J:=^~h (2)

gdzie 7/t oznacza częstość zliczeń od solanki zdekantowanej po zakończeniu
badań sorpcji. Od zmierzonej częstości zliczeń /-,„ odejmowano każdora-
zowo wartość, która odpowiadała częstości zliczeń solanki w pierwszym
momencie badań desorpcji /</„, otrzymując w ten sposób faktyczną częs-
tość zliczeń /, będącą wynikiem desorpcji izotopów promieniotwórczych z
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Rys. 3. Ułamek zaadsorbowanych jonów: a) 90Sr2++90Y3+, b) I52J54Eu3+ na frakcji iłowco-
wej w funkcji czasu sorpcji.

sorbentu. Wartość /</„ wynikała z obecności promieniotwórczej solanki
pozostałej w próbce. Szacowano ją na podstawie wyznaczonego procentu
solanki pozostającego w sorbencie (iłowiec czerwony - ok. 12%, iłowiec
brunatny - ok. 15%). Ułamek izotopu zaadsorbowanego w próbce liczono
korzystając z równania:

F =
' T (3)

Wyniki trwałości sorpcji przedstawiono na rys. 2 i 4.
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Rys. 4. Ułamek zaadsorbowanych jonów: a) 90Sr2V°Y3+, b) '52'154Eu3+ na frakcji iłowco-
wej w funkcji czasu desorpcji.

4. PODSUMOWANIE

Przeprowadzone badania wykazały, że jony 90Sr2+, 90Y3+ i 152-l54Eu3+

są dobrze sorbowane na iłowcach solnych. Porównując rezultaty badań
sorpcji na iłowcach z analogicznymi wynikami uzyskanymi z pomiarów
sorpcji na samej soli stwierdzono, że głównym sorbentem jest frakcja ilasta
iłowców. Ujemne wartości F dla soli nie mają sensu fizycznego, mogą one
wynikać z niepewności oznaczenia. Sorpcja jonów 90Sr2+ i 90Y3+ zachodzi
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bardzo szybko i już po kilku minutach osiąga stopień nasycenia. Ponadto
procent zaadsorbowanych jonów 90Sr2+ i 90Y3+ na obydwu typach iłowców
jest bardzo zbliżony (ok. 73%). Jony 152'!54Eu3+ są wolniej sorbowane (po-
trzeba kilku dni aby został osiągnięty stan nasycenia), lecz procent zaad-
sorbowanych jonów jest wyższy (ok. 93%). Zauważono różnicę szybkości
sorpcji jonów europu w zależności od rodzaju złoża, w początkowym
okresie jest ona szybsza na iłowcach o zabarwieniu czerwonym.

Badania trwałości sorpcji wykazały, że jony 90Sr2+ i 90Y3+ są raczej
trwale związane z sorbentem i tylko w niewielkim stopniu ulegają desorp-
cji. Jony ~"L4Eu3+ ulegają przez pewien czas desorpcji, a następnie po-
nownej adsorpcji na iłowcu. Przyczyną takiego stanu może być rozwijanie
powierzchni sorpcyjnej w związku z widocznym rozbijaniem ziaren iłow-
ców i wypłukiwaniem frakcji ilastej do roztworu w trakcie trwania ekspe-
rymentu. Jak widać, układ iłowiec solny-sorbat nie jest zdefiniowany z
punktu widzenia chemii fizycznej.

Dla porównania wykonano pomiary sorpcji na frakcji ilastej iłow-
ców. Oba typy jonów sorbują się bardzo szybko. Stan nasycenia został
osiągnięty niemal natychmiast po rozpoczęciu eksperymentu i ustalił się
odpowiednio, dla jonów 90Sr2+ i 90Y3+ na poziomie ok. 80%, dla jonów
152>154Eu3+ na poziomie ok. 98%. Z pomiarów wynika, że szybkość sorpcji
nie jest zależna od rodzaju iłu. Wyniki wskazują na bardzo trwałą adsorp-
cję promieniotwórczych jonów na ile.

Przeprowadzone badania miały charakter wstępny. Pozwoliły one na
oszacowanie zdolności sorpcyjnych iłowców solnych i stanowią bazę do
dalszych eksperymentów mających na celu ustalenie pojemności sorpcyj-
nej badanych iłowców solnych oraz zależności sorpcji od parametrów po-
miaru, np. temperatury.
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IZOTOPY URANU 234U 1238U
W ŚRODOWISKU POŁUDNIOWEGO BAŁTYKU g[ g
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Abstract
URANIUM 234U AND 238U ISOTOPES

IN THE SOUTHERN BALTIC ENVIRONMENT
The concentration and distribution of uranium in water and sediment of selected

basins of the southern Baltic Sea have been analysed. It was observed that the concentra-
tion of uranium in sediments increases with core depth. This is probably connected to
diffusion processes from sediments to water trough interstitial water where uranium con-
centration is much higher than in bottom water. The measurements of 234U/238U activity
ratios indicate that sedimentation of terrigenic material and transport through the Vistula
river are the major sources of uranium in sediments of the southern Baltic Sea. Estimation
of the 234U/238U ratios in reduction areas of the Baltic Deep and the Bornholm Deep suggest
that the processes of reduction of U (VI) to U (IV) and of removal of authogenic uranium
from seawater to sediments do not play major roles in the Gdansk Deep.

Uran naturalny składa się z trzech izotopów promieniotwórczych
o następującym składzie: 238U (99,2745%), 235U (0,7200%), 234U
(0,0055%) [1]. Izotopy uranu 234U i 238U w środowisku morskim nie znaj-
dują się w stanie równowagi promieniotwórczej, tzn. że aktywności obu
tych radionuklidów nie są sobie równe. Większa nierównowaga występuje
w wodzie morskiej niż w osadach dennych. Wyróżnia się dwie zasadnicze
przyczyny nierównowagi promieniotwórczej:
• różnice we właściwościach chemicznych produktów rozszczepienia

234U (głównie toru 234Th i protaktynu 234Pa);
• odrzut cząstki alfa z sieci krystalicznej, który powoduje łatwiejsze

przechodzenie izotopu 234U do wody.
Na obszarze południowego Bałtyku występują rejony, gdzie stwier-

dza się obecność siarkowodoru (warunki redukcyjne). Są to Głębia Gdań-
ska oraz Głębia Bornholmska. W roku 1958 Koczy wraz ze współpracow-
nikami [2] wysunął hipotezę o możliwej redukcji U(VI) do U(IV) oraz
usuwaniu słabo rozpuszczalnej formy U(IV) z wody morskiej i jej depozy-
cji w osadach dennych [3, 4]. Wyniki dotychczasowych badań wskazują,
że stosunek aktywności 234U/238U w wodzie bałtyckiej przyjmuje wartość
ok. 1,17, podczas gdy w osadach dennych jego wielkość oscyluje wokół
1,00. Gdyby opisany charakter redukcji oraz depozycji autogenicznego
uranu w redukcyjnych rejonach Morza Bałtyckiego zachodził rzeczywi-
ście, wówczas należy oczekiwać podobnych wartości stosunku aktywności

243



2^4 7^HU/ U w wodzie przydennej, wodzie porowej oraz powierzchniowych
osadach dennych i powinny być one zbliżone do wartości charakterystycz-
nej dla wody bałtyckiej (1,17) [5].

Próbki osadów dennych oraz wody powierzchniowej, porowej
i przydennej z różnych rejonów południowego Bałtyku pobrano podczas rej-
sów statkiem naukowo-badawczym Instytutu Oceanologii PAN r/v „Oceania".
Osady denne pobrano wiatach 1996-1998, a próbki wody w latach 1997-
1998.

Analiza radiochemiczna obejmowała następujące etapy: współstrą-
canie uranu na „matrycy" nieorganicznej MnO2 w próbkach wody po-
wierzchniowej, przydennej i porowej, mineralizację próbki badanego osa-
du dennego, wyizolowanie i oczyszczanie frakcji uranu na żywicach
jonowymiennych oraz przygotowanie i pomiar preparatów zawierających
izotopy uranu 234U i 238U [6, 7]. Pomiaru aktywności preparatów zawierają-
cych izotopy uranu dokonano za pomocą spektrometru alfa firmy Canberra-
Packard (USA). Dokładność metody radiochemicznego oznaczania uranu
234U i 238U określono uczestnicząc w badaniach interkalibracyjnych orga-
nizowanych przez Międzynarodową Agencję Energii Atomowej
i oszacowano odpowiednio na poniżej 2,4% oraz na poniżej 3%.

Analizowane osady denne południowego Bałtyku charakteryzują się
bardzo zróżnicowaną zawartością uranu. Najmniejsze wartości stężenia ura-
nu wykryto w osadach dennych pobranych w Głębi Gdańskiej (0,56-4,36
mg-kg"1 s.m.). Tylko dla rdzenia osadu pobranego na terenie omawianego
akwenu w roku 1998 uzyskano zdecydowanie wyższe stężenie uranu
(0,90-5,22 mg-kg"1 s.m.) oraz wyższą wartość stosunku aktywności 234U/238U
(1,18-1,27). Wzrost zawartości uranu w osadach morskich jest tutaj powią-
zany z gwałtownym napływem wód słodkich (rzecznych i opadowych) i
przypuszczalnie ma to związek z gwałtowną powodzią, która wystąpiła w
lipcu 1997 roku oraz z wysokimi, ale już nie tak gwałtownymi, opadami w
roku 1998. Stosunkowo najmniejszym stężeniem uranu charakteryzują się
osady pobrane z Zatoki Gdańskiej i Puckiej (3,16-4,20 mg-kg"' s.m.).
Również w Głębi Bornholmskiej otrzymano małe stężenia uranu od 0,54
do 3,77 mg-kg"1 s.m. Największe wartości stężenia uranu występują w osa-
dzie dennym z Rynny Słupskiej (0,66-7,11 mg-kg"1 s.m.). Stężenie uranu w
osadach dennych południowego Bałtyku wzrasta wraz z głębokością rdze-
ni, co może świadczyć o możliwości jego pionowej dyfuzji z osadów den-
nych do wody przydennej za pośrednictwem wody porowej i na skutek
zmian diagenetycznych w materiale osadowym. Ważną rolę w procesie
migracji uranu w południowym Bałtyku odgrywa woda porowa, która pe-
netrując powierzchniowe warstwy osadu podwyższa w nich wartość sto-
sunku aktywności 234U/238U, jak również powoduje wypłukiwanie uranu z
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osadu do wody morskiej. Wynika to ze znacznie wyższego poziomu stęże-
nia uranu w wodzie porowej (20 u.g-dm"3) w porównaniu z jego koncentra-
cją w wodzie przydennej. Szczególny wpływ wody porowej zaznacza się
wyraźnie w osadach dennych z obrzeży Ławicy Słupskiej, gdzie wartości
stosunku aktywności 234U/238U mieszczą się w szerokim zakresie od 0,98-
1,00 w segmentach górnych do 0,48-0,49 w segmentach dolnych. Również
opadający na dno materiał terygeniczny oraz penetrująca górne warstwy
osadów dennych woda morska mają wpływ na podwyższenie wartości
stosunku aktywności 234U/238U w górnych segmentach rdzeni osadów z
Ławicy Słupskiej.

Uzyskane w toku badań wartości stosunku aktywności 234U/238U po-
zwalają na weryfikację wspomnianej hipotezy Koczego. Przeprowadzone
badania wykazały, że nie ma dowodów na intensywne wytrącanie uranu
autogenicznego z wody przydennej do osadu w tych akwenach południo-
wego Bałtyku, gdzie występują okresowo warunki redukcyjne, a główną
rolę w migracji tego pierwiastka odgrywa sedymentacja materiału lądowe-
go oraz zawiesiny rzecznej. Analizowane osady denne charakteryzują się
wartościami stosunku aktywności oscylującymi wokół jedności (od 0,77
do 0,99 dla Zatoki Gdańskiej, od 0,94 do 1,12 dla Głębi Gdańskiej, od 0,82
do 1,10 dla Głębi Bornholmskiej i od 0,93 do 1,04 dla Rynny Słupskiej).
Jedynie w osadach dennych z Głębi Gdańskiej oraz z Głębi Bornholmskiej
sporadycznie osiągały one wartości 1,10-1,12, co może wskazywać na
nieznaczną tylko możliwość opisanej redukcji U(VI) do U(IV).

Stężenie uranu w analizowanych próbkach wody porowej mieści się
w zakresie od 21,9 fig-dm"3 w Głębi Gdańskiej do 31,4 |o.g-drrT3 w Głębi
Bornholmskiej. Wartości stężenia uranu w wodzie interstycjalnej obu
akwenów są prawie dziesięciokrotnie wyższe od odpowiednich wielkości
stężenia uranu w próbkach wody przydennej. W analizowanych próbkach
wody porowej wartości stosunku aktywności 234U/238U wynoszą od 1,17
do 1,18 i są zbieżne z wartością odnotowaną dla wody bałtyckiej. Nie
oznacza to jednak, że uran zawarty w wodzie interstycjalnej jest głównie
pochodzenia hydrogenicznego, ponieważ jego stężenie w wodzie porowej
jest znacznie wyższe niż w wodzie przydennej. Uaktywnienie uranu do
wody porowej jest możliwe dzięki procesom diagenetycznym zachodzą-
cym w materiale osadowym, na skutek uwolnienia części zaadsorbowane-
go przez materię organiczną uranu. Uzyskane wartości stężenia uranu w
osadach dennych, z których wypłukano wodę porową w obu analizowa-
nych akwenach są zbliżone i wynoszą 3,52-3,86 mg-kg"1 s.m. w Głębi
Gdańskiej oraz 3,40 mg-kg"1 s.m. w Głębi Bornholmskiej. Otrzymane wy-
niki stężenia uranu w analizowanych rdzeniach wypłukanych osadów są
zgodne z zawartościami uranu uzyskanymi dla segmentów osadu leżących
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na głębokości 16-17 cm w przypadku Głębi Gdańskiej i głębokości 15-16
cm w przypadku Głębi Bornholmskiej. Oznacza to, że w trakcie procesu
wypłukiwania z osadów wody porowej nastąpiło zubożenie osadów den-
nych o tę część uranu, która jest rozpuszczona w fazie wodnej zawartej
pomiędzy ziarnami osadu. Wartości stosunku aktywności 234U/238U w wy-
płukanych osadach mieszczą się w wąskim zakresie od 1,12 do 1,14 i są
niższe od odpowiednich wartości tego stosunku oznaczonego w wodzie
porowej pozyskanej z tych osadów. Wskazuje to na ważną rolę wody po-
rowej w dyfuzji izotopu 234U z osadów dennych, która jest możliwa dzięki
procesom diagenetycznym zachodzącym w osadach dennych.

Przydenne wody południowego Bałtyku wykazują małe zróżnicowanie
zawartości uranu. Na całym badanym obszarze wartości stężenia uranu mie-
ściły się w zakresie 1,81-3,81 ug-dm"3, a zaobserwowane różnice stężenia po-
między poszczególnymi akwenami były niewielkie. Stężenie uranu w wodzie
przydennej Głębi Gdańskiej było nieznacznie wyższe (2,36-2,82 fig-dm"3)
w porównaniu z Głębią Bornholmską (1,81-2,18 ug-dm"3) i Rynną Słupską
(1,84 u.g-dm~3). Wartości stosunku aktywności 234U/238U są porównywalne
dla wszystkich analizowanych próbek wody przydennej i wynoszą odpo-
wiednio: w Głębi Bornholmskiej 1,16-1,19, w Głębi Gdańskiej 1,18 i w
Rynnie Słupskiej 1,19. Tylko dla wody przydennej pobranej po powodzi w
1997 roku wartość tego stosunku jest znacznie wyższa i wynosi 1,34.
Wyższe jest również stężenie uranu w zawiesinie, które osiąga 4,95 mg-kg"1

s.m. Procentowy udział uranu zawartego w zawiesinie przydennej połu-
dniowego Bałtyku stanowi od 9,8 do 13,1%, podczas gdy zawiesina wiąże
od 0,003 do 0,08% uranu zawartego w wodach mórz i oceanów [8]. Skład i
stopień zasilania wód morskich i oceanicznych materiałem osadowym jest
uzależniony przede wszystkim od pory roku i to prawdopodobnie stanowi
przyczynę wysokiej zawartości uranu w przydennej zawiesinie bałtyckiej.
Próbki wody przydennej zebrano w miesiącach letnich, w których udział
form zawieszonych (organicznych i mineralnych) uranu w warstwie głębi-
nowej wody bałtyckiej jest znacznie większy niż w próbkach pobranych w
okresie zimowym. Otrzymane wartości stosunku aktywności 234U/238U
w próbkach wody przydennej są porównywalne z wartością charaktery-
styczną dla wody bałtyckiej (1,17). Otrzymana wyższa wartość stosunku
aktywności 234U/238U 1,34 oraz nieco wyższe stężenie uranu w fazie roz-
puszczonej (3,31 |ig-dm"3) dla próbek pobranych w 1997 roku jest zbliżona
do wartości tego stosunku w wodzie wiślanej. Przypuszczalnie ma to rów-
nież związek z opadami deszczu na obszarze zlewni Wisły w 1998 roku.
Poza tym miejscem pobrania próbek trudno jest uchwycić istotne różnice
w stężeniu uranu pomiędzy pozostałymi badanymi akwenami, co zdaje się
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potwierdzać tezę, że jedynie czynniki fizyczne (mieszanie się wód) mają
znaczenie na różnicowanie zawartości uranu w Bałtyku.

Niewielkie zmiany stężenia uranu zaobserwowano również w próbkach
niesączonej wody powierzchniowej. Najwyższe stężenie uranu otrzymano dla
Głębi Gdańskiej (6,11 |ig-dm~3), nieco niższe dla Głębi Bornholmskiej (3,96
|lg-dm"3), a najniższe dla Rynny Słupskiej (3,69 flg-dm"3). Stosunkowo wyso-
kie stężenie uranu w Głębi Gdańskiej jest prawdopodobnie, tak jak w
przypadku wód przydennych, związane z silnymi opadami notowanymi w
1998 roku na obszarze zlewni Wisły. Zatem stężenie uranu w wodach po-
wierzchniowych Głębi Gdańskiej wyznaczone jest proporcją, w jakiej mie-
szają się wody bałtyckie z wodami rzecznymi. Rynna Słupska jest bardziej
oddalona od obszaru wzajemnego oddziaływania wód Bałtyku i Morza
Północnego niż Głębia Bornholmska, zatem stopniowo zmniejsza się w
niej udział wód o większej zawartości uranu.

Z punktu widzenia przeprowadzonych badań cenna wydaje się być
również budowa geologiczna dna morskiego. Najwyższe stężenie uranu
oznaczono w osadach dennych Rynny Słupskiej oraz Ławicy Słupskiej, co
jest związane z obecnością konkrecji żelazowo-manganowych dyskoidal-
nych w kształcie pierścienia na otoczaku barwy brunatnej oraz elipsoidal-
nych w kształcie prążka, barwy brunatnej [9]. W Głębi Gdańskiej mamy
do czynienia z wpływem wód rzecznych zawierających nie tylko uran po-
chodzący z wietrzenia materiału skalnego, ale również uran związany
z gospodarczą działalnością człowieka realizowaną w górnictwie i rolnic-
twie na obszarze zlewni Wisły, co powoduje wzrost stężenia tego pier-
wiastka w górnych segmentach osadów. Wisłą transportowany jest także
uran pochodzący z nawozów fosforowych rozsiewanych na polach upraw-
nych oraz uran zawarty w słonych wodach kopalnianych [10, 11].

Reasumując, za najistotniejsze wnioski wynikające z przeprowadzo-
nych badań uznać należy, iż zawartości uranu w osadach dennych na ob-
szarze południowego Bałtyku są bardzo zróżnicowane. Stężenie uranu
w analizowanych osadach dennych południowego Bałtyku wzrasta wraz
z głębokością rdzeni, a izotopy uranu 234U i 238U w osadach dennych z
Basenu Gdańskiego, Rynny Słupskiej i Głębi Bornholmskiej znajdują się
we względnej równowadze promieniotwórczej. Tylko w osadach dennych
z obrzeży Ławicy Słupskiej nuklidy uranu nie znajdują się w stanie rów-
nowagi promieniotwórczej. Ponadto ważną rolę w procesie migracji uranu
w osadach dennych południowego Bałtyku odgrywa woda porowa, która
penetrując powierzchniowe warstwy osadu, podwyższa w nich wartość
stosunku aktywności 234U/238U, jak również powoduje dyfuzję uranu
z osadu do wody przydennej. Badania wykazały też szczególną rolę wód
słodkich opadowych w zwiększaniu zawartości uranu w wodzie morskiej
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i osadach dennych. W próbkach osadów dennych i wody przydennej po-
branych w 1998 roku (po powodzi w 1997 roku) stwierdzono bowiem wy-
sokie wartości stosunku aktywności 234U/238U (dla wody również przyden-
nej 1,34, a dla osadu dennego 1,27). Ważnym źródłem uranu zarówno
pochodzenia naturalnego, jak i antropogenicznego w Zatoce Gdańskiej jest
transport rzeczny związany z fugowaniem tego pierwiastka z materiału
koryta Wisły, odprowadzaniem do niej wód kopalnianych oraz spływem
z jej dorzecza nawozów fosforowych stosowanych w uprawach pól. Głów-
ną zaś drogą migracji uranu w ekosystemie południowego Bałtyku jest
sedymentacja materiału lądowego (terygenicznego) oraz zawiesiny rzecz-
nej (głównie wiślanej).

Badania zostały częściowo sfinansowane z projektów badawczych KBN DS-8210-0086-2
oraz w ramach badań własnych BW/8000 na rok 2002.
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\bstract
THE RADIOACTIVE CIGARETTES

The carcinogenic effect of 2l°Po and 2l°Pb on lung cancer is an important problem
,n many countries with very high cigarette consumption. Poland has one of the highest
consumption of cigarettes in the world. The results of 2l°Po determination in fourteen most
frequently smoked brands of cigarettes which constitute over 70% of total cigarette con-
sumption in Poland, are presented and discussed. Moreover, polonium content in cigarette
smoke was estimated on the basis of its activity in fresh tobacco, ash, fresh filter and post-
smoking filter. The annual effective doses were calculated on the basis of 2l°Po and 2l°Pb
inhalat ion with cigarette smoke.

The results of this work indicate that Polish smokers who smoke one pack
(20 cigarettes) per day inhale from 20 to 215 mBq of 2l°Po and 2 IOPb (each of them). The
highest 210Po content per sample was found in the cheap "Popularne" brand (24.12 mBq),
the lowest in "Caro" (4.23 mBq). The mean values of annual effective dose for smokers
were estimated to be 35 and 70 |J.Sv from 210Po and 2i°Pb, respectively. For persons who
smoke 2 packs of cigarettes with higher radionuclide concentrations, the effective dose is
much higher (471 |J.Sv-yr"') in comparison with intake in diet. Therefore, cigarettes and the
absorption through the respiratory system are the main sources and the principal pathway
of 210Po and 2 l°Pb intake of smokers in Poland.

W dymie papierosowym zidentyfikowano prawie 400 związków
chemicznych; części z nich przypisuje się właściwości mutagenne, kance-
rogenne, ko-kancerogenne lub wywołujące ujawnianie rakotwórczych wła-
ściwości innych substancji [1]. Badania dowodzą, że główną przyczyną
wysokiej umieralności palaczy są substancje chemiczne zawarte
w substancjach smolistych (głównie: dioksyny, nikotyna i PWA - policy-
kliczne węglowodory aromatyczne) oraz radionuklidy 2l()Po i 2l°Pb. Spo-
śród pierwiastków promieniotwórczych występujących w przyrodzie 210Po
stanowi zasadnicze źródło wewnętrznej dawki radiacyjnej, jaką otrzymuje
człowiek [2, 3]. Uważa się, że depozycja 210Po i 2l°Pb z atmosfery jest
głównym źródłem pochodzenia obu radionuklidów w roślinach. Inną drogę
akumulacji pierwiastków promieniotwórczych stanowi system korzeniowy
roślin. Długi czas przechowywania tytoniu oraz produkcji i sprzedaży pa-
pierosów (często ponad 2 lata) powoduje, iż zawarte w palonym tytoniu
210Po i 210Pb praktycznie znajdują się w stanie równowagi promieniotwór-
czej, a aktywności promieniotwórcze analizowanych radionuklidów są
wówczas równe [4, 5].
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Chociaż dotychczasowe badania wskazują, że absorpcja z układu
pokarmowego jest główną drogą wprowadzenia 2l°Po do organizmu ludz-
kiego, jednak w przypadku osób palących papierosy inhalacja dymu za-
wierającego polon powoduje wprowadzenie przez narządy układu odde-
chowego nawet znacznie większych jego ilości [6, 5].

W Polsce wypala się ok. 90 mld papierosów rocznie. Pali je 42% męż-
czyzn oraz 21 % kobiet. Statystyczny mieszkaniec powyżej piętnastego roku
życia wypala średnio 3620 papierosów rocznie [7]. Liczby te wskazują, iż
Polska znajduje się w czołówce krajów o największej konsumpcji tytoniu
w świecie [7], chociaż od 1995 roku obserwuje się nieznaczny spadek pale-
nia. Ze względu na duży odsetek ludzi palących konieczne jest rozszerzenie
wiedzy z zakresu zawartości silnie radiotoksycznych izotopów promienio-
twórczych 2l°Po i 2l°Pb w tytoniu i papierosach. Należy prowadzić działania
ograniczające palenie papierosów, co jest procesem kosztownym i długo-
trwałym, a także ograniczyć używanie do produkcji papierosów tych rodza-
jów tytoniu, które zawierają duże ilości substancji toksycznych, w tym wy-
soce radiotoksycznych izotopów 2l°Po i 2l°Pb. Znajomość zawartości
analizowanych radionuklidów w poszczególnych rodzajach tytoniu papiero-
sowego oraz w glebie pozwoli na podjęcie decyzji odnośnie wyboru gatun-
ków tytoniu rosnących na plantacjach, które charakteryzują się niskimi
wartościami stężenia obu radionuklidów.

Zawartość 2l°Po określono w czternastu asortymentach papierosów,
najczęściej kupowanych i palonych w Polsce. Papierosy przeznaczone do
analiz zakupiono w 1997 roku i wyizolowano z nich tytoń oraz filtr z bibuł-
ką. Z kolei z papierosów wypalonych analizowano popiół i filtr. Próbki pod-
dano analizie radiochemicznej na zawartość polonu 2l()Po obejmującej nastę-
pujące etapy [3, 8]:
• mineralizację próbek roślin za pomocą 65% HNC>3,
• bezprądowe elektroosadzanie 209Po (dodany jako wskaźnik odczynni-

ka) oraz 2l°Po na srebrze,
• pomiar aktywności 209Po i 210Po za pomocą spektrometru promienio-

wania alfa,
• obliczanie bezwzględnej aktywności 210Po w analizowanych próbkach.

Najwyższe stężenia 2l()Po w tytoniu stwierdzono w papierosach „Po-
pularnych", „Mewa menthol", „Sobieski King-Size" oraz „Marlboro", gdzie
wynoszą one odpowiednio 24,12; 21,5; 20,70 i 19,42 mBq. Najniższą za-
wartością 2 l°Po charakteryzują się papierosy „Caro" zawierające 4,23 mBq
polonu w jednym papierosie. Z wyjątkiem „Popularnych" wszystkie anali-
zowane rodzaje papierosów zawierały filtry. W papierosach "Popularnych"
w trakcie palenia wraz z dymem ulotniło się ok. 22,89 mBq 2l°Po zawartego
w jednym papierosie, co stanowi 94,1% ogólnej ilości radionuklidu. Ozna-
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cza to, że znaczna ilość 210Po zawartego w tych papierosach jest wchłaniana
przez palacza wraz z dymem. Wyniki oznaczeń 210Po wskazują, że filtry
z bibułką zawierają stosunkowo niewiele polonu i poszczególne wartości
mieszczą się w zakresie od 0,02 mBq dla „Ekstra Mocnych" do 0,49 mBq
dla „Sobieskich Lights" i „Klubowych" oraz 0,76 mBq dla „Sobieskich
King-Size" w jednym papierosie.

Zawartość 2l°Po w popiele analizowanych rodzajów papierosów mie-
ści się w szerokim zakresie wartości od 0,43 mBq w „Klubowych" do 4,69
mBq w „Sobieskich King-Size" oraz 6,95 mBq w „Marlboro". Należy zwró-
cić uwagę na bardzo zróżnicowany udział polonu pozostającego w popiele
papierosowym w stosunku do jego ogólnej zawartości w tytoniu.

210TW papierosach „Golden American" i „Klubowych" udział Po pozostają-
cego w popiele był niski i wyniósł odpowiednio 4,3 i 4,6% ogólnej ilości
radionuklidu, podczas gdy w papierosach „Sobieski King-Size", „Mars
King-Size" oraz „Mars Lights" udział tego radionuklidu w popiele był bar-
dzo wysoki i wyniósł odpowiednio 71,0; 64,5 i 60,4% ogólnej ilości polonu
zawartego w tytoniu papierosowym (tabela 1). Przypuszcza się, że tak duża
zmienność w udziale 210Po w popiele w stosunku do jego zawartości
w tytoniu może być spowodowana różnicami w temperaturze żarzenia tyto-
niu w trakcie palenia, która wynika z różnicy wilgotności tytoniu i
w konsekwencji wpływa na wielkość sublimacji 210Po do dymu papieroso-
wego podczas jego zaciągania do płuc palacza.

Tabela 1. Procentowy udział 2IOPo w dymie papierosowym, popiele oraz filtrze.

Nazwa handlowa
papierosów

Klubowe
Popularne

Caro
Mocne

Mars Lights
Sobieski Lights

Marlboro
Caro Lights
Radomskie

Ekstra Mocne
Golden American
Sobieski King-Size

Mars King-Size
Mewa menthol

Udział '°Po w
popiele papierosowym

[%]
4,6
5,9
35,9
25,2
60,4
12,6
35,8
6,8
12,7
6,7
4,3
71,0
64,5
14,8

Udział 210Po w dymie
papierosowym

[%]
89,2
94,1
39,0
71,6
28,8
80,7
62,2
86,0
87,2
91,5
93,8
16,5
29,4
84,9

Udział 210Po
zatrzymanego na filtrze

[%]
6,2

-
25,1
3,2
10,8
6,7
2,0
7,2

0,1
1,8
1,9

12,5
6,1
0,3
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Zawartość Po w dymie papierosowym obliczono na podstawie je-
go zawartości w tytoniu papierosowym oraz w popiele i filtrze po wypale-
niu papierosa. Analizy wykazały, że badane filtry zatrzymują tylko nie-
wielką część polonu zawartego w tytoniu. W przypadku 210Po jedynie
niewielka jego część (ok. 4%) zawarta w tytoniu w trakcie palenia papiero-
sa zostaje zatrzymana w filtrze. Przeprowadzone badania wykazały małą
skuteczność filtrów większości analizowanych rodzajów papierosów w
stosunku do polonu. Zaobserwowane zróżnicowanie zawartości 210Po w
filtrach wskazało na odmienny skład chemiczny filtrów uwidaczniający się
odmiennymi właściwościami sorpcyjnymi ich wypełnień.

W badanych próbach papierosów tytoń stanowi 70-95% masy papie-
rosa, pozostała część to filtr z bibułką lub sama bibułka („Popularne").
Analiza procentowego udziału zawartości 210Po w poszczególnych czę-
ściach papierosów wskazuje, że ponad 94% polonu znajduje się w tytoniu.
Z tej ilości jest uwalniane i wraz z dymem papierosowym przedostaje się
do płuc palacza oraz otaczającego powietrza ok. 30-99% radionuklidu.
Ryzyko palenia papierosów wiąże się nie tylko z wysoką zawartością w
nich substancji toksycznych, ale również z niewielką skutecznością filtrów
papierosowych, które nie stanowią wystarczającej bariery zatrzymującej
rakotwórcze substancje chemiczne zawarte w dymie papierosowym.

Tabela 2. Roczna dawka skuteczna pochodząca z rozpadu 210Po i 2'°Pb inhalowanych w
wyniku palenia papierosów.

Radionuklid

210Po
210pb

Razem

Dawka skuteczna
[^Sv-rok~']

wypalanie 1 paczki różnych
papierosów dziennie

35
70
105

wypalanie 2 paczek papierosów
„Popularnych" dziennie

157
314
471

Zawartość 210Po w dymie papierosowym została obliczona na pod-
stawie jego zawartości w tytoniu oraz w popiele i filtrze po wypaleniu pa-
pierosa. Pomimo obserwowanego zróżnicowania w zawartości polonu w
dymie papierosowym, średnio ok. 70% jego ilości ulega sublimacji z tyto-
niu do dymu wdychanego przez palacza. Na podstawie powyższych wyni-
ków i przy założeniu, że ok. 30% 2IOPo oraz 20% 210Pb wdychanych do
płuc palaczy ulega absorpcji do krwi powodując wzrost indywidualnej
dawki radiacyjnej obliczono wartość rocznej dawki skutecznej w wyniku
wypalenia dziennie l paczki papierosów produkcji krajowej na 105 jo,Sv
(35 |iSv z rozpadu 210Po oraz 70 (lSv z rozpadu 210Pb). Wzrasta ona w
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przypadku osób palących dziennie 2 paczki papierosów „Popularnych" do
471 uSv(tabela2)[9].

Badania zostały częściowo sfinansowane z projektów badawczych KBN DS-8210-0086-2
J6P04G081 19.
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BILANS PLUTONU 239+240Pu W ZATOCE GDAŃSKIEJ I BASENIE
GDAŃSKIM

Dagmara I. Strumińska, Małgorzata Prucnal, Bogdan Skwarzec
Wydział Chemii, Uniwersytet Gdański

Abstract
PLUTONIUM 239+240pu INVENTORIES IN GDAŃSK BAY AND GDAŃSK BASIN

The results of B9+240pu determinations in different components of Gdańsk Bay and
Gdańsk Basin ecosystem as well as estimated sources and inventories of plutonium in
these basins are presented and discussed.

The total plutonium 239+240pu amount deposited in Gdańsk Bay and Gdańsk Basin
sediments is 1.18 and 3.77 TBq respectively. Two rivers, Vistula and Neman, and atmos-
pheric fallout were distinguished as the main sources of plutonium in these basins. In
seawatcr of Gdańsk Bay (with suspended matter) there is about 2.33 GBq 239+240pu (0.2%
of total amount) and 9.92 GBq 239+240pu (0.3% of total amount) in Gdańsk Basin. In both
cases 56.0% of 239+240pu ;s associated with suspended matter. Organisms in Gdańsk Bay
contain 3.81 MBq and 7.45 MBq 239+240Pu in Gdańsk Basin. From this value in Gdańsk
Bay 82.1% of plutonium is deposited in zoobenthos, 13.6% in phytobenthos, 1.6% in
phytoplankton, 1.5% in zooplankton and 1.2% in fish. In Gdańsk Basin 83.2% is deposited
in zoobenthos, 7.5% in phytobenthos, 3.6% in phytoplankton, 3.2% in zooplankton and
2.5% in fish.

PL0201693
1. WSTĘP

Środowisko morskie jest szczególnie narażone na zanieczyszczenie
radionuklidami. Jest ono miejscem składowania i zrzutu odpadów. Wiele
elektrowni jądrowych, jak również fabryk przerobu wypalonego paliwa
jądrowego jest umiejscowionych wpobliżu mórz [1].

Forma plutonu w środowisku zależy od postaci chemicznej, w jakiej
został on uwolniony [2]. Większość plutonu występującego w środowisku
związana jest z glebą, osadami i materią zawieszoną obecną w wodzie [3].

Morze Bałtyckie jest stosunkowo niewielkim akwenem, wrażliwym
na wpływ ludzkiej działalności. Głównym źródłem plutonu przed awarią w
Czarnobylu był opad atmosferyczny pochodzący z testów broni jądrowej,
który rocznie wnosił ok. I GBq plutonu [5]. Obecnie ważniejszym wydaje
się być opad atmosferyczny pochodzący z awarii w Czarnobylu, oszaco-
wany na 30 TBq 238Pu oraz 61,5 TBq 239Pu i 240Pu [6]. Ważnym źródłem
tych radionuklidów jest również Wisła, która wprowadza do Zatoki Gdań-
skiej ok. 192 MBq 239+240pu rocznie, a całkowita depozycja 239+240pu w
Głębi Gdańskiej została oszacowana na 98 Bq-m" [7].
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2. MATERIAŁY I METODY

Próby osadów dennych, wody morskiej oraz organizmów morskich
(fitoplankton, zooplankton, fitobentos, zoobentos, ryby) pobrano w la-
tach 1980-1998 w różnych rejonach południowej części Morza Bałtyc-
kiego [l, 8, 9].

Analizowany materiał zmineralizowano na gorąco przy użyciu stę-
żonego kwasu azotowego z dodatkiem 242Pu jako wskaźnika odzysku. Za-
wartość plutonu oznaczono przy użyciu metod opisanych wcześniej przez
Skwarca [l, 10]. Aktywność plutonu zmierzono w spektrometrze alfa
(Canberra-Packard, USA).

3. WYNIKI I DYSKUSJA

Basen Gdański stanowi południowo-wschodnią część Morza Bałtyc-
kiego o współrzędnych geograficznych N: 54°20'-56°00' i E: 18°20'-
19°40', i zajmuje powierzchnię 18 178 km2. Umowną granicę pomiędzy
Zatoką Gdańską i Basenem Gdańskim stanowi linia łącząca Przylądek Ro-
zewie i Przylądek Taran [11].

W celu oszacowania zasobu plutonu w Zatoce Gdańskiej i Basenie
Gdańskim przeanalizowano: drogi i ilości dopływu plutonu, drogi i ilości
usuwania plutonu oraz ilość plutonu zdeponowanego w ekosystemie (i jego
przepływ pomiędzy elementami ekosystemu). Z wszystkich możliwych źró-
deł plutonu rozpatrzono: suchy i mokry opad atmosferyczny, dopływy rzek i
wlewy z Morza Północnego (bez znaczenia w analizowanych akwenach).
Pluton w badanych akwenach usuwany jest przez wymianę materii pomię-
dzy morzem i atmosferą, rybołówstwo, wymianę wody z Morzem Północ-
nym, natomiast zdeponowany jest w osadach, wodzie morskiej, materii za-
wieszonej i organizmach.

Wisła corocznie wzbogaca Zatokę Gdańską o 192 MBq 239+240pu [7].
Jeżeli Niemen charakteryzuje podobne stężenie plutonu, pozwala to osza-
cować dopływ plutonu do Basenu Gdańskiego (wpływ 674 m3-s"') na 120
MBq239+240Purocznie[12].

Stężenie plutonu w wodzie deszczowej w Lund (Szwecja) zostało
oszacowane na 9 mBq-irf3 [1]. Przyjmując, że średnia wartość opadów
deszczu wynosi 500 mm-rok"1, to całkowita ilość wody deszczowej opa-
dająca na powierzchnię Zatoki Gdańskiej i Basenu Gdańskiego sięga od-
powiednio 2,47 i 9,09 km3-rok~', co oznacza, że opady mokre wnoszą
rocznie do Zatoki Gdańskiej 22 MBq 239+240Pu, a do Basenu Gdańskiego
82 MBq 239+240Pu [13]. Bezpośrednia depozycja 239+240pu z atmosfery w
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postaci suchego opadu wynosi ok. l GBq rocznie [1]. Ponieważ po-
wierzchnia Morza Bałtyckiego wynosi 415 266 km2, to depozycja 239+240pu
na jego powierzchnię sięga 2,41 kBq-km"2, zatem na powierzchnię Zatoki
Gdańskiej (4940 km2) i Basenu Gdańskiego (18 178 km2) opada odpo-
wiednio 12 i 44 MBq 239+240pu [14].

Osady denne Morza Bałtyckiego są najważniejszym rezerwuarem
plutonu. Ilość 239+240pu w osadach Zatoki Gdańskiej i Basenu Gdańskiego
została oszacowana według Skwarca [1] oraz Suplińskiej i Grzybowskiej
[15] odpowiednio na 1,18 i 3,77 TBq.

Pluton 239+ 40Pu w wodzie bałtyckiej występuje w stężeniach od 2 do
8 u,Bq-dnv. Wyższe wartości stężeń plutonu obserwuje się w Cieśninach
Duńskich, Skagerraku i Kattegacie (11-18 u,Bq-dm"3). W oparciu o osza-
cowane objętości akwenów ilość plutonu 239+240pu obliczono na 1,02 GBq
w Zatoce Gdańskiej (przy objętości 291,2 km3) i 4,34 GBq w Basenie
Gdańskim (przy objętości 1239,5 km3) [8]. W badaniach przeprowadzo-
nych w 1987 roku stężenie plutonu w wodzie powierzchniowej sięgało 4,8
±1,6 |0,Bq-dnT3, a udział frakcji rozpuszczonej oznaczono na 70% [1].
Przyjmując, iż średnie stężenie materii zawieszonej w wodzie bałtyckiej
wynosi 3 mg d.w.-dm"3, a stężenie plutonu w tej frakcji oznaczono na 1,5
Bq-kg"' s.m., to ilość plutonu 239+240pu związanego z materią zawieszoną
szacuje się na 1,31 GBq w Zatoce Gdańskiej i na 5,58 GBq w Basenie
Gdańskim [8]. Natomiast w oparciu o szybkość sedymentacji, która przyj-
muje wartości od 0,45 mm-rok"1 w Zatoce Puckiej do 2,3 mm-rok'1 w Głębi
Gdańskiej, określono wielkość sedymentacji na 7,1 GBq-rok'1 w Zatoce
Gdańskiej i 26,9 GBq-rok"1 w Basenie Gdańskim [16].

Ważnym składnikiem ekosystemu bałtyckiego są organizmy mor-
skie, w których akumulowany jest pluton. Średnia wartość biomasy fito-
planktonu w Zatoce Gdańskiej i Basenie Gdańskim wynosi 68,46
mgC-m"3-rok~' [17]. W oparciu o te dane i równanie Redfielda-Richardsa,
biomasę fitoplantonu w Basenie Gdańskim (18 178 km2) w 10-metrowej
warstwie wody oszacowano na 34 846 ton s.m. Średnie stężenie plutonu
239+240Pu w fitplanktonie wynosi 6,31 ±0,89 mBq-kg'' s.m. (2,11 ±0,3
mBq-kg'1 m.m.), tak więc ogólną zawartość 239+240pu w fitoplanktonie Za-
toki Gdańskiej oszacowano na 60 kBq, a w Basenie Gdańskim na 220 kBq.
Celem oszacowania ilości plutonu w zooplanktonie, przyjęto jego roz-
mieszczenie wynoszące w jego mokrej masie od 20 do 311 g-m' , a ogólną
biomasę oszacowano na 62 067 ton m.m. (10 913 ton s.m.) w Zatoce
Gdańskiej i 319 500 ton m.m. (17 820 ton s.m.) w Basenie Gdańskim, co przy
średnim stężeniu 239+240Pu równym 5,19 ±0,57 mBq-kg'1 s.m. (0,97 ±0,11
mBq-kg'1 m.m.) zostało ocenione na 60 kBq 239+240pu w Zatoce Gdańskiej i
310 kBq w Basenie Gdańskim [18].
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Średnia biomasa fitobentosu w Zatoce Puckiej wynosi 27,5 g s.m.-m"2,
a w Basenie Gdańskim 1,0 g s.m.-m"2 [19]. Całkowitą biomasę fitoplankto-
nu oszacowano na 3942 tony s.m. (33 115 ton m.m.) w Zatoce Gdańskiej i
4 409 ton s.m. (36 745 ton m.m.) w Basenie Gdańskim. Przyjmując, że
stężenie 239+240Pu w roślinach bentosowych jest równe 118 ±20 mBq-kg"'
s.m. (12 ±2 mBq-kg~' m.m.), ilość 239+240pu oszacowano na 470 kBq w
Zatoce Gdańskiej i 520 kBq w Basenie Gdańskim. Przyjmując, że średnie
stężenie plutonu wzoobentosie szacuje się na 11±1 mBq-kg"1 m.m. (73 ±6
mBq-kg"1 s.m.), obliczono jego ogólną ilość na 3,2 MBq w Zatoce Gdań-
skiej i 6,2 MBq w Basenie Gdańskim [8]. Celem oszacowania ilości pluto-
nu w ogólnej masie ryb, przeanalizowano ich zasoby na podstawie pob-
wów ryb w polskiej strefie ekonomicznej, uzyskując 14 251 ton w Zatoce
Gdańskiej i 55 472 tony w Basenie Gdańskim. Średnie stężenie plutonu
239+24opu w rybach Wynosi 3^ ±0,4 mBq-kg"1 m.m. (14 ±2 mBq-kg"1 s.m.),
zatem korzystając z tej zależności oszacowano ilość plutonu w rybach na
46 kBq w Zatoce Gdańskiej i 178 kBq w Basenie Gdańskim [8, 9].

Badania wykazały, iż głównym źródłem 239+240pu w Zatoce Gdań-
skiej i Basenie Gdańskim są dopływy rzek, które wnoszą rocznie do tych
akwenów ok. 78% całkowitej jego ilości. Całkowitą ilość plutonu 239+240pu
zdeponowanego w Zatoce Gdańskiej i Basenie Gdańskim oszacowano
odpowiednio na 1,18 i 3,77 TBq. Prawie cała ilość plutonu jest obecna
w osadach dennych. W wodzie Zatoki Gdańskiej (wraz z materią zawie-
szoną) znajduje się ok. 2,33 GBq (0,2% całkowitej ilości plutonu), natomiast
w wodzie Basenu Gdańskiego 9,92 GBq (0,3% całkowitej ilości plutonu).
W obu przypadkach 56% 239+240pu jest związane z materią zawieszoną. Or-
ganizmy Zatoki Gdańskiej zawierają 3,81 MBq, a Basenu Gdańskiego 7,45
MBq 239~l"240Pu. Z tej wartości 82,1% jest zakumulowane wzoobentosie Za-
toki Gdańskiej, 13,6% w fitobentosie, 1,6% w fitoplanktonie, 1,5% w zoo-
planktonie i 1,2% w rybach. Z kolei w organizmach Basenu Gdańskiego
83,2% plutonu jest zakumulowane w zoobentosie, 7,5% w fitobentosie,
3,6% w fitoplanktonie, 3,2% zooplanktonie i 2,5% w rybach.

Całkowita ilość plutonu w osadach Bałtyku mieści się w zakresie od
15,2 do 24,2 TBq, w wodzie morskiej ilość ta wynosi 0,2 TBq [20, 21].
Stąd też osady Zatoki Gdańskiej stanowią odpowiednio 6,4% ilości pluto-
nu, a Basenu Gdańskiego 22,0% ilości 239+240pu zdeponowanego w osa-
dach Morza Bałtyckiego (tabela). Pluton w wodzie Zatoki Gdańskiej sta-
nowi 0,5% (1,2% przy udziale materii zawieszonej) i 2,2% (5,0% przy
udziale materii zawieszonej) w wodzie Basenu Gdańskiego, a w organi-
zmach ilość tę szacuje się odpowiednio na: -0,1 i-0,2%. Ponieważ po-
wierzchnie Zatoki Gdańskiej i Basenu Gdańskiego stanowią tylko 1,2 i
4,4% powierzchni Morza Bałtyckiego, a objętości odpowiednio 1,3 i 5,7%,
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stąd też uzyskane wyniki wskazują na wzbogacenie osadów obu akwenów
w pluton przy niewielkiej jego zawartości w organizmach.

Tabela. Pluton
Bałtyckiego.

Pu w ekosystemie Zatoki Gdańskiej, Basenu Gdańskiego i Morza

Składnik

239+240Pu w:
• osady [TBq]
• woda [GBq]
• woda i materia

zawieszona [GBq]
• organizmy [MBq]
Powierzchnia [km ]
Objętość [km3]

Morze
Bałtyckie

15,2-24,2
200

kilka GBq
415266
21 721

Zatoka Gdańska

wartość
całkowita

1,19
1

2,3

3,81
4940"
291,2

% wartości
bałtyckiej

6,4
0,5
1,2

-0,1
1,2
1,3

Basen Gdański

wartość
całkowita

3,77
4,3
9,9

7,50
18 178
1 239,5

% wartości
bałtyckiej

22,0
2,2
5,0

-0,2
4,4
5,7

Badania zostały częściowo sfinansowane z projektów badawczych KBN DS-8210-0-0086-2
J6PO4G081 19.
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WYKORZYSTANIE MEMBRAN CERAMICZNYCH
DO OCZYSZCZANIA ROZTWORÓW PROMIENIOTWÓRCZYCH

Grażyna Zakrzewska-Trznadel
Instytut Chemii i Techniki Jądrowej, Warszawa

Abstract
THE USE OF CERAMIC MEMBRANES

FOR RADIOACTIVE SOLUTIONS PURIFICATION
Membrane permeation combined with complexation was tested for radioactive

wastes processing purpose. The results of experiments with MEMBRALOX® and
CeRAM INSIDE® filtering elements are presented in the paper. The pore size of ceramic
membranes was in 1 kD-100 nm range. The experiments were performed with non-active
and with radioactive model solutions and original radioactive waste samples. To achieve
high decontamination factors the process was enhanced by chemical complexation. Such
complexants as poly(acrylic) acid and poly(acrylic) acid salts of different crosslinking,
polyethylenimine and cyanoferrates were tested. The experiments showed the significant
increase of retention and decontamination factors while before ultrafiltration macromo-
lecular ligands were added. The effectiveness of complexation by each ligand is strongly
dependant on pH and alkali metals concentration.

•PWlllllI
PL0201694

1. WPROWADZENIE

Membrany polimerowe mają wiele zalet, a technologia ich produkcji i
formowania w duże jednostki przemysłowe jest dobrze opanowana. Proble-
mem jest ich stabilność oraz odporność chemiczna i radiacyjna. Nie wszyst-
kie mogą pracować w pełnym zakresie pH, często zmieniają właściwości w
obecności rozpuszczalników organicznych, ulegają też degradacji pod
wpływem wysokich dawek promieniowania jonizującego, nie są odporne na
promieniowanie a. Tych mankamentów nie posiadają membrany nieorga-
niczne, np. wykonane z tlenków aluminium, tytanu czy cyrkonu.

Celem pracy był dobór właściwych membran ceramicznych, które
mogłyby być zastosowane przy przeróbce ciekłych odpadów promienio-
twórczych, a także odpowiednich ligandów wielkocząsteczkowych, po-
zwalających na zatrzymanie małych jonów metali obecnych w odpadach.
Eksperymenty prowadzono przy użyciu modelowych roztworów niepro-
mieniotwórczych i roztworów zawierających radioizotopy najczęściej wy-
stępujące w ściekach radioaktywnych pochodzenia medycznego, takie jak
promieniotwórczy kobalt, cez, europ czy lantan. Wykonano również cykl
badań z próbami oryginalnych ścieków promieniotwórczych o różnym
składzie.
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Współczynniki zatrzymania i dekontaminacji obliczono na podstawie wzo-
rów:

" *100%

A,

Â

(1)

(2)

gdzie: Af - aktywność właściwa surówki, Ap - aktywność właściwa per-
meatu, cp- stężenie substancji rozpuszczonych w permeacie, Cf — stężenie
substancji rozpuszczonych w surówce, D F - współczynnik dekontamina-
cji, R - współczynnik zatrzymania.

Stosowane w pracy ceramiczne membrany MEMBRALOX® oraz
CeRAM INSIDE®, posiadały średni wymiar poru w zakresie l kD-100 nm,
odpowiadający regionowi ultrafiltracji i nanofiltracji. Taki wymiar nie po-
zwala na zatrzymywanie małych jonów, które są obecne w ciekłych odpadach
promieniotwórczych pochodzących z zastosowań medycznych i przemysło-
wych izotopów. Aby oddzielić małe jony na membranach UF i NF można je
najpierw związać chemicznie lub fizycznie z wielkocząsteczkowymi ligan-
dami czy substancjami drobnoziarnistymi zawieszonymi w roztworze.

2. CZĘŚĆ DOŚWIADCZALNA

2.1. Aparatura

Do przeprowadzenia doświadczeń użyto prostej aparatury ultrafiltracyjnej
składającej się ze zbiornika surówki, pompy rotacyjnej, modułu membrano-
wego o przepływie krzyżowym i mierników ciśnienia i przepływu. Przepływ
retentatu mierzono przy pomocy rotametru, a permeatu - grawimetrycznie

Tabela. 1. Charakterystyka elementów ceramicznych użytych w doświadczeniach.

Geometria membrany
Powierzchnia f i l tracji [m"]
Średnica zewnętrzna [mm]
Średnica kanału [mm]
Cut-off
Długość rurki [m]

MEMBRALOX®

Pojedyncza rura
0,0055

10
7

L 5 k D , 20-100nm
0,25

CeRAM INSIDE®

Trójkanałowa rura, typu Clover
0,0083

10
3,5

15 kD
0,25
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o rozmiarze poru
za pomocą wagi elektronicznej. W doświadczeniach zastosowano rurki
MEMBRALOX® i trójkanałowe rury CeRAM INSIDE®
w zakresie l kD-100 nm (tabela 1).

Analizę składu próbek wykonano przy użyciu chromatografii jono-
wej (DIONEX 2000i/SP) i chemicznych analiz ręcznych; pomiar radioak-
tywności za pomocą standardowej sondy Nal/Tl. Analizy radiochemiczne
przeprowadzono na spektrometrze cyfrowym gamma (EG&G ORTEC) z
detektorem germanowym.

2.2. Wyniki doświadczeń

Przeprowadzone testy filtracji roztworów modelowych zawierają-
cych sole nieorganiczne wykazały, że zatrzymanie substancji rozpuszczo-
nych nie przekracza 53%, nawet na membranach o cut-off w zakresie na-
nofiltracji. Aby powiększyć rozmiar cząsteczek zawartych w roztworze i
podwyższyć stopień zatrzymania zastosowano jako środki kompleksujące
polimery rozpuszczalne, takie jak: polietylenoimina (PEI), kwas poliakry-
lowy (PAA) w formie soli sodowych i potasowych, Instar AS (produkt
przemysłowy produkcji polskiej, zawierający kwas poliakrylowy). Stosu-
nek stężenia polimeru do stężenia wiązanego jonu zawierał się w zakresie
1:1-20:1, zgodnie z danymi pochodzącymi z literatury [1,2].

Doświadczenia pokazały znaczny wzrost współczynnika retencji w
przypadku dodania polimeru wielkocząsteczkowego. Tabela 2 przedstawia
wyniki filtracji roztworu CsNO3 przez dwie membrany: MEMBRALOX®
o rozmiarze poru 50 i 15 nm - CeRAM INSIDE®. Współczynniki zatrzy-
mania jonów Cs przez obie membrany są podobne. Różnice pojawiają się,
gdy wprowadza się związek wielkocząsteczkowy; wówczas współczynniki
R są wyższe dla membrany MEMBRALOX®. Dla wszystkich testowanych
membran obserwowano wzrost współczynników zatrzymania i dekontami-
nacji po wprowadzeniu związków kompleksujących.

Przeprowadzono również próby wiązania jonów cezu używając jako
środka kompleksu] ącego żelazocyjanek sodowo-kobaltowy. We wszystkich
eksperymentach uzyskano bardzo duże współczynniki zatrzymania, bliskie l
(tabela 2).

Tabela 2. Wpływ środka kompleksu]ącego na współczynnik zatrzymania jonów Cs".

Membrana

MEMBRALOX®
50 nm

CeRAM INSIDE®
15 nm

UF

0,532

0,530

UF+kompleksowanie
(INSTAR AS)

0,770

0,654

UF+kompleksowanie
(PAA, sól sodowa)

0,959

0,905

UF+kompleksowanie
(K|:6Co,.2Fe(CN)6)

1

1
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Badania prowadzone z roztworami zawierającymi jony kobaltu po-
kazały, że podobnie jak w przypadku cezu ultrafiltracja nie jest procesem
wystarczającym do całkowitego ich zatrzymania i musi być wspomagana
kompleksowaniem. Do związania jonów kobaltowych używano soli sodo-
wej kwasu poliakrylowego, kwasu poliakrylowego o różnym stopniu usie-
ciowania, polietylenoiminę i Instar AS. Porównanie wyników dla samej
ultrafiltracji i procesu kompleksowanie/ultrafiltracja przedstawiono na ry-
sunku. Wykonane doświadczenia potwierdziły duży wpływ użytego poli-
meru na współczynnik zatrzymania, jego chemicznej postaci i masy cząstecz-
kowej. Najlepsze wyniki uzyskano stosując sól sodową kwasu poliakrylowego
o dużym stopniu usieciowania, a także przy użyciu polietyłenoiminy.

0,9838

bez środka
kompleksującego

PAANa

—o— DF

Rys. Wpływ środka kompleksującego na zatrzymanie jonów kobaltowych i współczynnik
dekontaminacji ""Co, membrana MEMBRALOX™ 5 kD.

Współczynnik zatrzymania substancji rozpuszczonych w roztworze
wyjściowym jest powiązany ze współczynnikiem dekontaminacji, aczkol-
wiek wysokie współczynniki zatrzymania nie gwarantują dostatecznego
oczyszczenia z substancji promieniotwórczych. Sumaryczna aktywność
związków radioaktywnych w strumieniach wyjściowych odprowadzanych
do środowiska nie powinna przekraczać 10 Bq/dm3 i ta wielkość musi być
brana pod uwagę przy projektowaniu wszystkich urządzeń oczyszczających.

Przeprowadzono cykl doświadczeń z rzeczywistymi ciekłymi odpa-
dami promieniotwórczymi, pochodzącymi ze zbiorników odpadów w
ZDUOP w Świerku. Miały one niską aktywność właściwą, jakkolwiek nie
była ona wystarczająca do bezpiecznego odprowadzenie do ścieków ko-
munalnych (limit 10 Bq/dm3). Główna aktywność pochodziła od radioak-
tywnego kobaltu i cezu.
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Jak można było przewidzieć, testy dla ultrafiltracji nie dały zadowa-
lających wyników (współczynniki dekontaminacji w zakresie 1,12-1,66).
Wobec czego, poprzedzono ją kompleksowaniem. Wszystkie związki
kompleksujące wcześniej przetestowano na roztworach pojedynczych ra-
dioizotopów, obecnych najczęściej w ściekach promieniotwórczych, w
celu ustalenia optymalnych warunków procesu wiązania. W doświadcze-
niach stosowano różne formy kwasu poliakrylowego, polietylenoiminę, a
także żelazocyjanki, dobrze adsorbujące jony cezu. Współczynniki dekon-
taminacji wybranych radioizotopów przy zastosowaniu różnych ligandów
chelatujących pokazane sąw tabeli 3.

Tabela 3. Współczynniki dekontaminacji rzeczywistego ścieku radioaktywnego w hybry-
dowym procesie kompleksowanie/ultrafiltracja.

60Co
137Cs
152Eu

UF/PAA (dla kwasu poliakrylowego o różnych
masach cząsteczkowych M„.)

Mw 1200
1,76
2,46
2,42

Mw 8000
2,13
2,28
7,55

Mw 15000
7,27
2,60

20,88

M,, 30000
19,1
3,00
7,41

UF/PEI

5,51
2,87
14,46

UF/CoFC

5,33
109,8
3,27

Analizy prób permeatu zebranych po filtracji wskazują na znaczne
zmniejszenie radioaktywności w przypadku zastosowania przed ultrafiltra-
cją kompleksowania. Wszystkie próby zebrane w doświadczeniach z poli-
merami rozpuszczalnymi wskazują na nieobecność takich radioizotopów
jak 51Cr, l24Sb, l25Sb, 14lCe, l54Eu, i 24lAm, obecnych w strumieniu suro-
wym. Eksperymenty ujawniły istotny wpływ rodzaju użytego polimeru, jak
i jego ciężaru cząsteczkowego na współczynnik dekontaminacji.

Najlepszym środkiem kompleksującym jony cezu był sześciożelazo-
cyjanek kobaltu (współczynnik dekontaminacji 109,8). Współczynniki
dekontaminacji dla jonów innych metali były w tym przypadku umiarko-
wane. W permeacie obecne były również l54Eu i Am. Współczynniki
dekontaminacji dla tych radioizotopów odpowiednio wynosiły 3,78 i 4,47.

3. PODSUMOWANIE

Połączenie procesów ultrafiltracji i kompleksowania daje pozytywne
wyniki dla dostatecznego usunięcia jonów radioaktywnych metali ze ście-
ków promieniotwórczych. Przy użyciu różnych środków kompleksujących
i adsorbujących można oczyszczać szeroką gamę strumieni radioaktyw-
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nych. Opisany proces hybrydowy może być alternatywą dla odwróconej
osmozy, jest przy tym metodą nie wymagającą tak wysokich ciśnień jak
RO. Możliwość zastosowania membran ceramicznych, ułatwiających zna-
komicie dobór środków myjących, pozwala na swobodne sterowanie pro-
cesem. Jedynym mankamentem jest ścisła zależność kompleksowania od
parametrów takich jak pH, temperatura i stężenie metali alkalicznych, nie-
wygodna przy konieczności stosowania różnych środków kompleksują-
cych dla poszczególnych jonów obecnych w ściekach.

Praca finansowana w ramach projektu badawczego KBN 3 T09C 026 18.
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WYKORZYSTANIE BADAŃ HYDROCHEMICZNYCH,
POMIARÓW TRYTU I IZOTOPÓW STABILNYCH _

DO OCENY WPŁYWU KOPALNI ODKRYWKOWEJ ^ S
NA ŚRODOWISKO WODNE

Wojciech Soltyk, Jolanta Walendziak, Andrzej Owczarczyk
Instytut Chemii i Techniki Jądrowej, Warszawa

Abstract
APPLICATION OF HYDROCHEMICAL AND TRITIUM

CONTENT MEASUREMENTS AS WELL AS STABLE ISOTOPE RATIOS
FOR ASSESSMENT OF STRIP MINE IMPACT ON ENVIRONMENT
The hydro chemical measurements, tritium content and stable isotope ratios

34S/~~S; I8O/I6O have been used for Bełchatów strip mine impact assessment on environ-
mental waters. The sources of pollution can been localized on that base.

1. WSTĘP

Największa polska odkrywkowa kopalnia węgla brunatnego rozpo-
częła eksploatację złoża zalegającego w obrębie Pola Bełchatów w roku
1980. Pole to będzie eksploatowane do roku 2019. Zlokalizowane w za-
chodniej części tektonicznego rowu Kleszczowa Pole Szczerców podejmie
wydobycie węgla w roku 2007, a zakończenie eksploatacji przewidywane
jest na rok 2038. Średnia miąższość pokładu węgla na Polu Bełchatów
wynosi 52 m, a grubość nadkładu ok. 145 m.
Warunkiem niezbędnym dla bezpiecznej eksploatacji złoża węgla jest ciągłe
odwadnianie obszaru górniczego kopalni, zapewniające obniżenie począt-
kowego, naturalnego poziomu wód podziemnych o ponad 200 m, a docelo-
wo nawet do 300 m ppt. System odwodnienia wgłębnego na Polu Bełchatów
składa się z ok. 400 studni pompujących łącznie ok. 6,5 m3/s wody. Odwad-
nianie wkopu udostępniającego na Polu Szczerców rozpoczęto we wrześniu
2000 roku. Łącznie z obu pól odprowadza się aktualnie do rzeki Widawki
prawie 10 m3/s wód podziemnych. Naturalny przepływ Widawki, powyżej
KWB BEŁCHATÓW wynosi średnio 0,3 mVs. W 1999 r. wydobycie l tony
węgla wymagało wypompowania, przez system odwodnienia wgłębnego,
ponad 5 m3 wody. Promień leja depresji wokół kopalni wynosi średnio 15
km, a jego powierzchnia ok. 750 km". Powyższe wskazuje na skalę poten-
cjalnego oddziaływania odwadniania obu pól eksploatacyjnych na środowi-
sko i warunki wodne zlewni rzek Widawki i Warty poniżej kopalni. Jakość
wód podziemnych, pompowanych przez system odwodnienia wgłębnego
Pola Bełchatów przekształcana jest przez czynniki geologiczne, hydroche-
miczne i pod wpływem oddziaływań antropogenicznych.
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Elementami zagospodarowania oraz budowy geologicznej obszaru górniczego
kopalni (rys.) mającymi wpływ na zasalanie się wód podziemnych są:
• dwa: „mokre" i „wewnętrzne" zwałowiska popiołów i żużli z Elek-

trowni BEŁCHATÓW;
• przebiegająca prostopadle do rowu Kleszczowa struktura antyklinalna

(antyklina Łękińska), zbudowana z jurajskich wapieni, margli i pia-
skowców;

• wyniesienie utworów cechsztyńskiej serii solnej, tzw. wysad solny Dębina.

Rys. Plan zagospodarowania KWB BEŁCHATÓW. Punkty 1-12 - numery prób wg
tabeli.

W kilku opracowaniach [1-3], w nawiązaniu do wyników badań hy-
drochemicznych i izotopowych, przedstawiono opis budowy geologicznej i
warunków hydrogeologicznych rejonów stanowiących źródła zanieczysz-
czenia wód podziemnych.
Cechą wyróżniającą wody podziemne w rejonach oddziaływania ww. obiek-
tów jest ich zasolenie, spowodowane nadmiernym stężeniem jonów chlorko-
wych i siarczanowych w stosunku do naturalnych, typowych wód podziem-
nych występujących na przeważającym obszarze górniczym kopalni.

2. METODY I WYNIKI BADAŃ

Od 1980 roku w rejonie Pola Bełchatów i na obszarze potencjalnego
oddziaływania kopalni prowadzone są systematyczne badania hydroche-
miczne i izotopowe wód podziemnych. W kolejnych latach wykonuje się
po ok. 500 oznaczeń głównych i podrzędnych składników wody w próbach
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pobieranych ze studni odwodnienia wgłębnego, otworów obserwacyjnych
oraz z kanałów i rowów tworzących system odwodnienia powierzchnio-
wego. Dodatkowo wykonuje się w każdym roku po kilkadziesiąt oznaczeń:
• mikroskładu chemicznego wód, metodami NAA, XRF, AAS i ICP-

MS;
• środowiskowych koncentracji try tu 3H, radonu 222Rn i radu 226Ra;
• składu izotopów stabilnych: siarki 534S i tlenu 818O w jonie siarczano-

wym oraz deuteru 5D i tlenu 518O w cząsteczkach wody;
• w różnych fazach badania cech izotopowych wody wykonano kilka-

dziesiąt oznaczeń zawartości współczesnego radiowęgla 14C i 5I3C oraz
zawartości uranu i równowagi izotopowej 235U/238U.

Metodyka interpretacji wyników oznaczeń izotopowych w badaniach
hydrogeologicznych i ocenie zagrożeń środowiska wód podziemnych
podana została m.in. w publikacjach [4-7].

Wyniki chemicznych i izotopowych analiz kilku przykładowo wy-
selekcjonowanych prób wody, reprezentatywnych dla wymienionych źró-
deł zagrożenia zestawiono w tabeli.

Wody mające kontakt ze strukturą wysadu solnego charakteryzują
się dużą zawartością jonów chlorkowych i sodowych oraz wyższym stęże-
niem siarczanów, związanych przyczynowo z ługowaniem czapy anhy-
drytowo-gipsowej. Krystalizacja halitu przebiegała bez wzbogacenia w
inne halogenki i metale z grupy ziem alkalicznych. W konsekwencji stęże-
nie bromu i strontu w wodach pompowanych przez studnie stanowiące
barierę ochronną wysadu Dębina jest zbliżone do typowego dla wód po-
ziomu mezozoicznego. Skład stabilnych izotopów wody 5D i 518O oraz
stężenie współczesnego radiowęgla I4C w rejonie wysadu solnego wska-
zują, że w potencjalnym rozmywaniu jego struktury uczestniczą wody in-
filtracyjne uformowane we współczesnych warunkach klimatycznych.
Podwyższone stężenie trytu "H świadczy, że zawierają one komponentę
wód młodszych od 50 lat [8].

Skład izotopowy siarki 834S i tlenu 518O w jonie siarczanowym wód w
rejonie wysadu solnego jest analogiczny do siarczanów gipsu CaSO4 • 2H2O
obudowującego pień halitu [9]. Sam wysad, jak i obudowująca go czapa
gipsowo-anhydrytowa związane są stratygraficznie z osadami okresu perm-
skiego. Skład izotopowy siarczanów w otaczających wysad niezasolonych
wodach poziomu mezozoicznego jest wyraźnie odmienny, charaktery-
styczny dla siarczanów występujących w antropogenicznie zanieczyszczo-
nym opadzie atmosferycznym. Na współczesne zasilanie infiltracyjne wód
poziomu mezozoicznego wskazuje również pewna, niewielka zawartość
trytu 3H, wprowadzonego do atmosfery w wyniku nadziemnych prób ter-
mojądrowych przeprowadzanych w latach sześćdziesiątych poprzedniego
stulecia.
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Wody mające bezpośredni kontakt ze składowanymi na mokro po-
piołami wyróżniają się m.in. wysokim stężeniem jonów siarczanowych i
bromu oraz podwyższoną zawartością wapnia. Ługowane z popiołów jony
siarczanowe mają skład izotopowy charakterystyczny dla produktu spala-
nia siarki organicznej zawartej w węglu brunatnym w powietrzu atmosfe-
rycznym [6].

W rejonie suchego - wewnętrznego zwałowiska popiołów działa kil-
kanaście studni zapewniających kontrolowaną odbudowę zwierciadła wody
po zakończeniu intensywnego odwadniana wkopu w wyeksploatowanej
wschodniej części odkrywki Bełchatów. Lokalnie, w rejonie suchego zwa-
łowiska wewnętrznego, stężenie siarczanów dochodzi do 950 mg SO/t/dm3 i
prawie 20-krotnie przekracza poziom początkowego tła hydrochemicznego.

Wyniki oznaczeń bromu i badania składu izotopowego siarczanów
wód wskazują, że geneza zwiększonego zanieczyszczenia wód w rejonie
obu składowisk jest aktualnie odmienna. Wody dopływające z przedpola
kopalni stopniowo odbudowują zwierciadło w rejonie wewnętrznego
zwałowiska popiołów. Ich geneza związana jest z zasilaniem infiltracyj-
nym warstw podziemnych wodami współczesnego opadu atmosferyczne-
go. Wody zasilające wykazują stężenie aktywności trytu na poziomie ok.
12 TU, nie zawierają natomiast nadmiarowej koncentracji bromu, dobrze
ługowanego z popiołów nadpoziomowego składowiska mokrego. Skład
izotopowy siarczanów w wodach z rejonu zwałowiska wewnętrznego
świadczy, że ich geneza związana jest z podziemnym utlenianiem minera-
łów siarczkowych. Końcowym produktem utleniania są dobrze rozpusz-
czalne i ulegające hydrolizie siarczany. Proces chemicznego utleniania
siarczków pod wpływem tlenu atmosferycznego zachodzi wolno i z małą
wydajnością. W dobrze natlenionym środowisku skalnym strefy aeracji
bakterie siarkowe (z grupy Thiobacillus) [10] spełniają inicjującą rolę w
procesie podziemnego utleniania minerałów siarczkowych i wymywania
utworzonych siarczanów. Podziemne utlenianie minerałów siarczkowych
przebiega wg reakcji:

FeS2 + H2SO4 = FeSO4 + H2S + S
FeS2 + Fe2 (SO4)3 = 3 FeSO4 + 2 S

CaCO3 + H2SO4 = CaSO4+ CO2 + H2O
FeS + 2 CO2 + 2 H2O = Fe (HCO3)2 + H2S

Reakcje podziemnego utleniania pirytu (również sfalerytu lub galenitu) nie
osiągają stanu równowagi chemicznej, co powoduje, że rozrzut wyników
oznaczeń składu izotopowego siarczanów wód w rejonie zwałowiska we-
wnętrznego jest większy, niż w strefie oddziaływania mokrego składowi-
ska popiołów. Efekty procesów zachodzących w znacznie pogłębionej stre-
fie aeracji oraz związanych z ługowaniem rozpuszczalnych minerałów
zawartych w popiołach mogą się w przyszłości sumować.
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3. WNIOSKI

Warunkiem niezbędnym do prawidłowej interpretacji przyczyn i pro-
gnozowania rozwoju zjawiska zasolenia wód podziemnych w różnych rejo-
nach kopalni jest komplementarne wykorzystanie metod izotopowych i hy-
drochemicznych. Dla każdego z ww. rejonów kopalni przyczynę i wielkość
podwyższonego zasolenia można określić na podstawie oznaczeń głównych
składników jonowych wody. Jednak w miarę postępu robót górniczych i
powiększania obszaru zwałowania wschodniej części wkopu przez składo-
wane popioły, obszary potencjalnego oddziaływania wymienionych źródeł
zagrożeń w kilku przypadkach aktualnie już się pokrywają i tak:
• w północno-zachodniej części aktualnego przedpola kopalni koniecz-

nym jest rozróżnianie w poziomie mezozoicznym udziału wód infil-
trujących przez nieczynne mokre składowisko popiołów i kontaktują-
cych się ze strukturą wysadu solnego,

• wody eksploatowane przez czynne ujęcia wody do picia i butelkowania
jako gazowane wody stołowe zlokalizowane są w rejonach potencjal-
nego oddziaływania obu składowisk popiołów,

• zachodnia granica wewnętrznego zwałowiska popiołów przylega aktu-
alnie do struktury antykliny Łękińska.

Rozszerzenie badań hydrochemicznych o wybrane metody izotopowe i
oznaczenia zawartości mikroskladników umożliwiło wykazanie, że iden-
tyczny skutek zasolenia wód podziemnych wywołują każdorazowo od-
mienne przyczyny. Ustalenie, we wczesnej fazie eksploatacji złoża węgla
brunatnego Bełchatów, charakterystycznych cech hydrochemicznych i
izotopowych wód podziemnych umożliwia rozróżnianie faktycznych przy-
czyn zasolenia wody w strefach potencjalnie pokrywających kontaktów
hydraulicznych. Cechy hydrochemiczne i izotopowe wód pozwalające wy-
różniać genetyczne przyczyny ich zasolenia mają charakter uniwersalny i
mogą być wykorzystane również w innych przypadkach jednoczesnego
oddziaływania antropopresji i czynników geologicznych.
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WYKORZYSTANIE PRZENOŚNEGO LICZNIKA
CIEKŁOSCYNTYLACYJNEGO DO POMIARÓW STĘŻENIA

PRODUKTÓW ROZPADU RADONU W POWIETRZU
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Abstract
APPLICATION OF THE PORTABLE LIQUID SCINTILLATION COUNTER

FOR MEASUREMENTS OF RADON PROGENY CONCENTRATION
IN AIR

Measurement of radon progeny is one of the possible applications of liquid scintillation
counting. There are certain advantages of this method, especially high counting efficiency
(close to 100%) for alpha and beta particles, emitted by 218Po, 214Pb, 2l4Bi and 214Po. This
advantage was pointed out several years ago, when such a method was applied as a calibration
method of portable radon progeny monitors [1], especially due to the fact that in case of radon
progeny we cannot create a standard atmosphere. Radon progeny might be collected on the
filter, and this filter after immersion in the liquid scintillator became transparent and could be
counted without significant quenching. Therefore this method can be considered as an abso-
lute one and used very widely for radon progeny monitoring. But the main drawback for a
long time was the lack of the portable LS counters.

In last years new portable instruments appeared. Therefore monitoring of radon progeny
in different environments is possible. One of the portable monitors is TRIATHLER, produced
by HIDEX Company. Centre Universitaire in Luxembourg has two such counters. We decided
to use in our measurements the version of TRIATHLER with lead shielding due to a lower
background. Results of preliminary investigations in laboratories, in abasement and outdoors are
presented. Additionally screening measurements in abandoned gypsum mine was performed.

1. WPROWADZENIE

Zarówno dla radonu, jak i jego krótkożyciowych pochodnych opracowa-
nych zostało wiele różnorodnych technik pomiarowych i realizujących je przy-
rządów. Stosowane są one do prowadzenia pomiarów w środowisku natural-
nym, budynkach mieszkalnych, kopalniach itd. Dla przykładu, najważniejszym
z przyrządów stosowanych w polskich kopalniach węgla kamiennego jest przy-
stawka ALFA-31 do pyłomierza grawimetrycznego BARBARA. Jednak przy-
rząd ten (podobnie jak radiometr górniczy RGR) nie nadaje się do prowadzenia
pomiarów pochodnych radonu, szczególnie na otwartym terenie, ze względu na
zbyt wysoki próg detekcji (ok. 0,05 |iJ/nr).

Alternatywnym rozwiązaniem jest opracowana przez S. Chałupnika [1]
bardzo czuła metoda pomiaru stężenia pochodnych radonu w powietrzu oparta
na powiązaniu zbierania pochodnych radonu na filtrze z następującym po nim
pomiarze aktywności filtru w spektrometrze ciekłoscyntylacyjnym (LSC).
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Taka technika pomiaru zapewnia, że metoda ta jest metodą bezwzględną (nie
wymagającą wzorców) i pozwala na bardzo dokładne określenie mierzonych
wielkości. Ze względu na powyższe właściwości - swoją czułość i dokładność
- może stanowić metodę odniesienia (kalibracji) dla wszystkich przyrządów
[2], służących do pomiaru stężenia energii potencjalnej alfa krótkożyciowych
produktów rozpadu radonu. Jednakże ze względu na duże rozmiary liczników
LSC nie można jej było wykorzystać do pomiarów polowych. W ostatnich
latach pojawiły się jednak nowe, przenośnie liczniki LSC, o niewielkiej wadze
i możliwości zasilania np. z akumulatora samochodowego. Jeden z takich licz-
ników TRIATHLER™, produkowany przez firmę HIDEX Oy, został wykorzy-
stany do pomiarów stężeń pochodnych w pomieszczeniach i na otwartym tere-
nie. Otrzymane wyniki wstępnych badań okazały się bardzo zachęcające.
Jedynym ograniczeniem jest pewna trudność z doborem odpowiednich filtrów
do wysokowydajnej pompy. Filtry membranowe, zazwyczaj stosowane do fil-
tracji pochodnych radonu, mają zbyt duży współczynnik oporu aerodynamicz-
nego. Z kolei filtry papierowe czy też z włókna szklanego można stosować pod
warunkiem, że nie są barwione. Barwienie powoduje znaczące gaszenie „quen-
ching" powstających impulsów a tym samym zafałszowanie wyników badań.

2. POMIARY STĘŻEŃ POCHODNYCH RADONU W POWIETRZU

Do określania chwilowych wartości stężenia pochodnych radonu w po-
wietrzu mogą służyć radiometry górnicze RGR (produkowane przez Instytut
Chemii i Techniki Jądrowej - IChTJ). Jest to przyrząd aktywny, wyposażony
w pompę [3]. Podczas pomiaru powietrze jest zasysane przez filtr w określo-
nym czasie (typowy czas pompowania to 5 minut). Pochodne radonu, zebrane
na filtrze podczas pompowania, rozpadając się emitują promieniowanie a,
które jest rejestrowane przez półprzewodnikowy detektor krzemowy. Pomiar
wykonuje się w dwóch interwałach czasowych, pomiędzy l i 4 oraz między 7
i 10 minutą od zakończenia pompowania (jest to tzw. cykl Markowa [4]). Na
podstawie odczytanych z przelicznika dwóch liczb zliczeń (NI i N2) oblicza
się stężenie poszczególnych pochodnych radonu tzn. 2l8Po, 2l4Pb, 2 l4Bi i 2l4Po
oraz stężenie energii potencjalnej a, która odzwierciedla ich sumaryczną ak-
tywność [5]. Ze względu na krótki czas pomiaru i niskie natężenie przepływu
radiometr może być stosowany do wykrywania stosunkowo wysokich stężeń
pochodnych radonu - powyżej 0,1 |J.J/m3. Nie nadaje się więc do wykonywa-
nia pomiarów w mieszkaniach czy na otwartym terenie.

Z kolei przepisy górnicze wymagają, aby pomiary środowiskowe, wyko-
rzystywane do szacowania wielkości zagrożenia od pochodnych radonu, były
prowadzone przez okres zmiany roboczej. Nie zapewnia tego radiometr RGR,
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dlatego w latach osiemdziesiątych w Laboratorium Radiometrii Głównego
Instytutu Górnictwa (GIG) opracowano przystawkę ALFA-31 do pyłomierza
BARBARA-3A, służącego do wykonywania pomiarów zapylenia w kopal-
niach węgla [6] a w ostatnich latach jej zmodyfikowaną wersję, ALFA-2000
[7]. W przystawkach ALFA-31 i ALFA-2000 detektorami promieniowania
jonizującego są detektory termoluminescencyjne CaSO4. Zastosowane detek-
tory TL, o średnicy 6 mm, noszą nazwę handlową DA-2, a ich producentem
jest Instytut Fizyki Jądrowej (IFJ) w Krakowie. Warstwa luminoforu w de-
tektorach DA-2 jest cienka i wynosi ok. 0,1 mm. Naklejono ją na podłożu
aluminiowym, co oznacza, że dla promieniowania a tylko jedna strona detek-
tora jest aktywna a naniesiona warstewka luminoforu jest wystarczająco gruba
dla jego rejestracji. Próg detekcji dla przystawki ALFA-31 wynosi ok. 0,05
(4, J/m3, ale przy czasach pomiaru rzędu kilku godzin [8]. Nieco niższy jest próg
detekcji dla dozymetru indywidualnego ALFA-2000 - 0,02 |iJ/m3. Ze względu
na zbyt wysoki próg detekcji żadnego z tych przyrządów nie można stosować
do pomiarów na otwartym terenie.

3. ZASTOSOWANIE TECHNIKI CIEKŁYCH SCYNTYLATORÓW
DO POMIARU STĘŻEŃ POCHODNYCH RADONU W POWIETRZU

Technika ciekłych scyntylatorów została po raz pierwszy zastosowana
do pomiarów stężenia pochodnych radonu w powietrzu kilkanaście lat temu
[1]. Jednak ze względu na gabaryty i ciężar licznika ciekłoscyntylacyjnego
była używana tylko w laboratorium, jako metoda odniesienia przy kalibracji
przyrządów, służących do pomiarów stężenia energii potencjalnej alfa po-
chodnych radonu. Dopiero wprowadzenie na rynek przenośnych liczników
ciekłoscyntylacyjnych zmienia tę sytuację.

Metoda pomiarowa została oparta na poniższych zasadach. Przede
wszystkim na założeniu, że wydajność detekcji cząstek a i P wynosi w przy-
bliżeniu 100%, co potwierdzone zostało wynikami badań [8]. Zastosowano w
metodzie reżim czasowy oparty na metodzie Thomasa [9] - 10 minut próbko-
wania powietrza na filtr membranowy typu FM-1, następnie wprowadzenie
filtra do ciekłego scyntylatora toluenowego i wykonanie trzech kolejnych po-
miarów pomiędzy 2-5, 6-20 oraz 21-30 minutą od zakończenia pompowania.
W wyniku pomiarów otrzymuje się trzy liczby zliczeń NI, N2 i N3, na pod-
stawie których oblicza się stężenia poszczególnych pochodnych ( Po, Pb,
214Bi) jak i stężenie energii potencjalnej alfa. Wzory obliczeniowe przedsta-
wiono poniżej [8]:

Cl= (52,69N1 - 25,57N2 + 24,18N3)/(10v)
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C2=(-4,78N1 + 0,58N2 + 2,03N3)/(10v)
C3=(-2,61N1 + 4,53N2 - 6,45N3)/(10v)

Coc=(l 1.43N1 - 3,65N2 + 6,25N3)/(10000v)
gdzie: Cl, C2, C3 - stężenia 218Po, 214Pb i 214Bi [Bq/m3]; Ca - stężenie energii
potencjalnej alfa [|J.J/m3]; v - natężenie przepływu powietrza przez filtr
[l/min], a liczby NI, N2 i N3 - zliczenia w odpowiednich interwałach czaso-
wych.

4. SPOSÓB PRZEPROWADZENIA POMIARÓW

W pomiarach został wykorzystany przenośny spektrometr ciekłoscynty-
lacyjny TRIATHLER, produkowany przez fińską firmę HIDEX. Przyrząd ten
waży ok. 9 kg w wersji z osłoną ołowiana, może być zasilany z sieci, z aku-
mulatora samochodowego czy też przez okres kilku godzin z własnego aku-
mulatora. Dodatkowo spektrometr TRIATHLER wyposażony jest w system
separacji cząstek alfa i beta (rys.).

Na początku konieczne było znalezienie odpowiedniej pompy, najlepiej
o dużym przepływie, wyposażoną w licznik przepływu. Następnym etapem
pracy był dobór właściwych filtrów, czyli takich, które z jednej strony nie
stawiają zbyt dużego oporu aerodynamicznego, ale zapewniają współczynnik
filtracji zbliżony do 100% i dodatkowo po zanurzeniu w ciekłym scyntylatorze
stają się przezroczyste. Wstępne próby z używanymi w GIG filtrami membra-
nowymi FM-1 nie powiodły się, natężenie przepływu było bliskie zero. Po
dalszych próbach zdecydowano na użycie filtrów z włókna szklanego firmy
Muster i Nagel. Ich użycie zapewniło wysokie natężenie przepływu przez
system, wynoszące ok. 250-350 l/min.

Kolejnym krokiem był dobór koktajlu scyntylacyjnego. Początkowo uży-
wano scyntylatora opartego na toluenie, z dodatkami PPO i POPOP, używanego
w Laboratorium Radiometrii do pomiarów radonu w powietrzu. Jednak przepisy
Unii Europejskiej nakazują używania scyntylatorów bezpiecznych dla środowi-
ska, a do takich nie należy scyntylator toluenowy. Dalsze próby wykazały, że
koktajl OptiScint „HiSafe 3", firmy Perkin-Elmer, oparty na pseudokumenie,
zapewnia zbliżone parametry jak scyntylator toluenowy. W pomiarach używano
typowych fiolek szklanych, zawierających 12 ml scyntylatora.

Wykonano pomiary tła spektrometru TRIATHLER - czysty filtr wpro-
wadzano do fiolki ze scyntylatorem i mierzono częstość zliczeń dla tak przy-
gotowanej próbki zerowej. Pomiary wykazały dość wysokie tło przyrządu,
wahające się od ok. 150 do ponad 300 zliczeń na minutę. Stąd potrzeba stoso-
wania pompy o dużym przepływie. Obliczono, za Currie [10], dolny próg de-
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tekcji (LLD) - dla przepływu powietrza przez filtr 300 l/min, i czasu pompo-
wania 10 minut wynosi on dla stężenia energii potencjalnej alfa =0,0008 |jJ/m3.

Rys. Rozkład 3D widma a/P ze spektrometru TRIATHLER.

Po zakończeniu etapu wstępnego system był gotów do prowadzenia po-
miarów stężeń energii potencjalnej alfa w powietrzu.

5. WYNIKI POMIARÓW

Pomiary zostały wykonane w pomieszczeniach laboratoryjnych, piwni-
cach, na otwartym terenie oraz w nieczynnej kopalni gipsu. Należy podkreślić,
że przedstawione w tabeli wyniki pomiarów to efekt wstępnego etapu badań, a
metoda wymaga dalszego udoskonalenia, w tym także wykonania badań po-
równawczych.

Pomiary w pomieszczeniach laboratoryjnych wykazały bardzo niskie
stężenia tak energii potencjalnej alfa (0,005-0,013 |iJ/m3) jak i poszczególnych
pochodnych. Odpowiadają one stężeniom dla otwartej przestrzeni. Należy
jednak pamiętać, że pomiary wykonano w okresie letnim, przy dość wysokiej
temperaturze powietrza, przez co okna w laboratoriach były otwarte i tak nale-
ży tłumaczyć otrzymane wyniki. Potwierdza to pośrednio silna nierównowaga
pomiędzy poszczególnymi pochodnymi radonu w jednym z punktów pomia-
rowych, wskazująca na szybką wymianę powietrza.
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Tabela. Wyniki pomiarów pochodnych radonu w powietrzu z wykorzystaniem spektrometru
TRIATHLER.

cpml

1 438

632

cpm2 cpm3 Tło
[cpm]

v
[l/min]

Cl
stęż.

Po-218
[Bq/m3]

Laboratorium fizyczne CU 4 lipca 2001

1 126

566

1 022

512

230

230

310

310

13,72

2,15

C2
stęż.

Pb-214
[Bq/m3]

1,44

1,15

C3
stęż.

Bi-214
[Bq/m3]

0,45

0,49

Ca

[|aJ/m3]

0,0130

0,0055

60780

71 430

87400

49 180

58480

68300

Piwnice CU 5 lipca 2001

41 320

48710

57200

360

280

280

310

300

240

318,03

315,17

750,73

90,08

111,84

142,33

79,44

108,06

137,22

0,6068

0.7271

1,1269

93430

8 980 300

73450

7 789 200

Stara kopalnia gipsu 5 lipca 2001

61 675

4 963 400

240

240

20

240

9 424,77

-720 399

1 894,00

10 533,66

1 745,16

56535,78

14,4996

78,7825

80200

5500

Piwnica CU oraz pomiar na otwartym terenie
8 lipca 2001

66450

3984

53550

3420

350

270

255

255

209,38

49,99

142,44

3,93

188,06

4,85

0,9206

0,0618 l

1 505

Na otwartym powietrzu 9 lipca 2001

1 207 1 054 200 245 12,90 2,08 1,67 0,0169

109443

47910

Powtórne pomiary w kopalni gipsu 10 lipca 2001

86797

39200

74320

32340

200

200

20

7

1 1973,53

8 188,00

2462,17

3 149,03

1 677,91

3 354,28

17,4504

20,7279

Kolejne pomiary prowadzono w pomieszczeniach piwnicznych. Stężenia
energii potencjalnej alfa w tych punktach pomiarowych wahały się w grani-
cach od 0,5 do 1,2 |iJ/m3, a stężenia 218Po zmieniały się od ok. 300 do ponad
700 Bq/m3. Wysokie wartości należy tłumaczyć prawdopodobnie wysokimi
współczynnikami ekshalacji radonu z podłoża oraz ograniczoną wentylacją
tych pomieszczeń. Dużą nierównowagę pomiędzy poszczególnymi pochod-
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nymi i wysokie stężenie energii potencjalnej alfa zmierzono w podziemnym
parkingu samochodowym. Świadczy to z jednej strony o dość dobrej wentyla-
cji pomieszczenia, ale z drugiej strony o wysokim współczynniku ekshalacji z
podłoża, w znacznej części nieutwardzonego.

Wykonano także pomiary stężeń pochodnych radonu oraz energii potencjal-
nej alfa na otwartym terenie. Okazało się, że zastosowanie licznika ciekłoscyntyla-
cyjnego umożliwia pomiary tak niskich stężeń z dobrą precyzją i powtarzalnością.

Wykonano również pomiary w opuszczonej kopalni gipsu i okazało się, że
w przypadku stężeń energii potencjalnej alfa przekraczających 2-3 (iJ/m3 stoso-
wanie pompy o dużej wydajności jest niepotrzebne a nawet szkodliwe. Wyniki
pomiarów jednego z filtra wskazały częstość zliczeń rzędu 107 cpm, bardzo wy-
soki czas martwy (70-80%), a obliczenia przeprowadzone na podstawie otrzyma-
nych wyników dały ujemny wynik stężenia dla 218Po. Dlatego wykonano powtór-
ne badania z zastosowaniem innej pompy, przy przepływie 7 l/min i zmierzono
stężenia energii potencjalnej alfa na poziomie 20 nj/m3. Równoczesne pomiary
radonu, wykonane za pomocą przyrządu AlfaGuard wykazały stężenia na pozio-
mie 12 kBq/m3, co daje współczynnik równowagi ok. 30%.

6. PODSUMOWANIE

Przeprowadzono badania nad możliwością wykorzystania przenośnego
spektrometru ciekłoscyntylacyjnego do pomiarów stężenia pochodnych rado-
nu w powietrzu. Po wstępnych testach metodę zastosowano do pomiarów stę-
żenia pochodnych radonu w pomieszczeniach laboratoryjnych, w piwnicy oraz
na otwartym powietrzu w Centre Universitaire w Luksemburgu. Wyniki
wstępnych badań okazały się satysfakcjonujące (tabela).

W trakcie pomiarów okazało się wszakże, że nie można polegać na ze-
garze elektronicznym wbudowanym w spektrometr TRIATHLER. Duży czas
martwy, sięgający nieraz 50-60%, powodował efekt różnicowania czasu we-
wnętrznego przyrządu i czasu rzeczywistego. Dlatego pomiarami trzeba było
sterować ręcznie.

Kolejnym problemem okazała się być wysoka wydajność zliczania cząstek
alfa i beta w ciekłym scyntylatorze. Wydaje się to nieco dziwne, ale użycie wyso-
koprzepływowej pompy w przypadku atmosfery o wysokim stężeniu energii po-
tencjalnej alfa doprowadziło do sytuacji, kiedy całkowita częstość zliczeń dla
mierzonego filtra wynosiła ponad 8-106 zliczeń na minutę w trakcie pierwszego
interwału pomiarowego. Zbyt wysoka częstość zliczeń doprowadziła do tracenia
części impulsów i wyliczone na tej podstawie wyniki wykazały, że stężenie 218Po
było ujemne (tabela). Dopiero użycie ręcznej pompy o znacznie mniejszym prze-
pływie (ok. 5 l/min) pozwoliło na uzyskanie prawidłowych wyników.
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Powyższe doświadczenie wskazuje, jak ważna jest walidacja metody
pomiarowej, a więc określenie czy dana metoda i stosowana aparatura po-
zwalają na pomiary stężeń wybranego izotopu w danym miejscu. Szczególnie
ważne jest to w pomiarach środowiskowych.

Pomiary prowadzone na otwartym terenie wykazują, że szczególnie w
słoneczne dni ekspozycja scyntylatora na światło słoneczne powoduje znaczną
luminescencję. Dlatego należy unikać tego typu efektów.

W podsumowaniu można stwierdzić, że przeprowadzone badania wyka-
zały, że zaproponowana metodyka pomiarowa i przenośny spektrometr ciekło-
scyntylacyjny może być wykorzystywany w pomiarach krótkożyciowych pro-
duktów rozpadu radonu w powietrzu. Metoda ta, szczególnie przy użyciu
pompy o dużym natężeniu przepływu jest tak wydajna i czuła, że może być sto-
sowana do pomiarów na otwartym terenie, przy stężeniach rzędu kilku Bq/m3.
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Abstract
COMPARISON OF COSTS OF PREVENTION AND RADON HAZARD

IN POLISH MINES
The short-life radon daughters are the main source of the danger caused by the na-

tural radionuclides in Polish mines. Miners exposed to the radon progeny may receive the
highest doses in comparison to other components of danger of the natural radioactivity.
Since the air transports them, within the reach of that source of danger may be - in the
extreme situation - all the crew employed underground.

In the 90-ies an integrated system of preventing such danger has been elaborated. It
covers the rules of designing and running works when workers are endangered by the
radon daughters, isolation of its identified sources and filtration the daughters from the air
from the specific work posts.

Such undertakings are costly, because of strict safety requirements for the under-
ground work they have to meet. Therefore, a question arises whether the borne expendi-
tures are adequate to the potential profits from lowering the danger.

In the article, the expenditures are compared to the estimation of costs resulted
from the danger of the radon daughters. These costs come from the risk of cancers of the
respiratory system. It is shown, that in the global scale the expenditures for the prevention
of the radon danger are lower than loss that such danger may bring, and allow to keep the
risk on the level approved by WHO.

1. NATURALNE ŹRÓDŁA PROMIENIOWANIA JONIZUJĄCEGO
W ŚRODOWISKU NATURALNYM

Działaniu promieniowania jonizującego poddana jest każda istota
zamieszkująca Ziemię. Część tego promieniowania pochodzi z kosmosu
(tzw. promieniowanie kosmiczne), część jest emitowana przez radioizoto-
py powstające w wyniku oddziaływania promieniowania kosmicznego z
jądrami pierwiastków zawartych w atmosferze (tzw. radioizotopy kosmo-
geniczne). Część promieniowania pochodzi od radioizotopów zawartych w
materiale, z którego zbudowana jest Ziemia. Te ostatnie radioizotopy zwa-
ne są pierwotnymi. Należą do nich m.in. izotopy uranu i toru oraz promie-
niotwórczy izotop potasu ^OK. Izotop 238jj ^aje początek szeregowi kil-
kunastu kolejno tworzących się izotopów, zwanych także rodziną uranową,
zaś izotop 232Th daje początek rodzinie torowej. Izotopy promieniotwór-
cze należące do tych rodzin dają największy wkład do sumarycznej dawki
promieniowania otrzymywanej przez człowieka.

286



Uważa się, że dawki promieniowania pochodzące ze środowiska na-
turalnego w jego nienaruszonym stanie nie są szkodliwe i oczywiście nie
podlegają ograniczeniom prawnym. Natomiast każda dodatkowa dawka
promieniowania ponad tło naturalne jest szkodliwa. Dotyczy to zarówno
dawek od sztucznych izotopów promieniotwórczych, jak również dawek
promieniowania powodowanych przez naturalne promieniowanie jonizują-
ce wzmożone na skutek działalności człowieka.

Według najnowszych danych w tzw. rejonie normalnym człowiek
otrzymuje w ciągu roku ze źródeł naturalnych efektywny równoważnik dawki
2,6 mSv. Pogląd na wielkość tej dawki ulegał zmianie w miarę gromadzenia
coraz większej liczby danych pomiarowych: jeszcze w latach sześćdziesiątych
uważano, że główny wkład do dawki wnosi promieniowanie kosmiczne. Na
początku lat siedemdziesiątych rozpoczęto intensywne badania dawek powo-
dowanych przez tzw. krótkożyciowe produkty rozpadu radonu i okazało się,
że jest to najpoważniejsze źródło narażenia radiacyjnego łudzi.

2. ZAGROŻENIE RADONOWE W KOPALNIACH

Podstawowymi czynnikami narażenia radiacyjnego w kopalniach są:
krótkożyciowe produkty rozpadu radonu;
promieniotwórcze wody, zawierające izotopy radu;
osady wytrącające się z radonośnych wód.

Generalnie, największe zagrożenie górników powodowane jest obecno-
ścią krótkożyciowych produktów radonu w kopalniach, dlatego problem ten
stanowić będzie przedmiot szczegółowych rozważań w niniejszej pracy.

Radon jest promieniotwórczym gazem szlachetnym, stanowiącym
jeden z produktów rozpadu uranu i toru. W szeregu uranowym występuje
izotop radonu 222]̂  zas w szeregu torowym izotop 220^ Okres poło-
wicznego rozpadu izotopu 222Rn Wynosi 3,8 dnia, ale jego izotopem ma-
cierzystym jest izotop radu 226 â 0 okresie połowicznego rozpadu 1620
lat. Rad powszechnie występuje w przyrodzie, a przeciętne stężenie izoto-
pu 22ÓRa w skorupie ziemskiej wynosi 25 Bq/kg.

Sam radon jest stosunkowo słabo radiotoksyczny, gdyż jako gaz szla-
chetny jest łatwo usuwany z organizmu przez wydychanie. Dużo silniej radio-
toksyczne są promieniotwórcze nuklidy, które powstają z radonu, a mianowicie
izotopy polonu, bizmutu i ołowiu. Są to izotopy pierwiastków będących ciałami
stałymi. Powstają w postaci atomów naładowanych elektrycznie i w powietrzu
chętnie łączą się z aerozolami i pyłami tworząc tzw. aerozole promieniotwór-
cze. Ich krótkie czasy życia, nie przekraczające kilkudziesięciu minut, w znacz-
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nym stopniu utrudniają usuwanie ich z organizmu przez wydychanie. Izotopy
te, zwane krótkożyciowymi produktami rozpadu radonu, stanowią najpoważ-
niejsze źródło narażenia radiacyjnego przeciętnego człowieka. Znacznie bar-
dziej niebezpieczne są pochodne radonu 222]̂  ̂ z toronu 220^ { dlatego w
większości przypadków mierzy się jedynie stężenia pochodnych radonu.

W wyrobiskach górniczych kopalń podziemnych stężenia radonu i
krótkożyciowych produktów jego rozpadu bywają większe niż gdzie indziej,
gdyż jest to przestrzeń z ograniczoną wentylacją, otoczona skałami, często
mocno spękanymi. O ile na otwartej przestrzeni średnie stężenie radonu wy-
nosi w przybliżeniu 8 Bq/nv to w kopalniach węgla na terenie Górnośląskie-
go Zagłębia Węglowego (GZW) zmierzone najwyższe stężenia sięgały warto-
ści 15 000 Bq/m^, a w kopalniach dolnośląskich nawet 150 000 Bq/m->.

Do powietrza wentylacyjnego ze skał, zrobów i wód radonowych
emanuje radon, a na skutek jego sukcesywnego rozpadu powstają jego
pochodne. Gdyby nie były one usuwane z powietrza na skutek osiadania na
ociosach, opadania pyłów na spąg, przewietrzania wyrobisk, to po pewnym
czasie aktywności radonu i jego pochodnych byłyby równe. Im „starsze"
jest powietrze, tym więcej zawiera ono produktów rozpadu radonu. Stąd
im dłuższa jest droga przepływu powietrza i mniejsza jego prędkość tym
więcej może się w nim znajdować aerozoli promieniotwórczych.

W praktyce rzadko mierzy się stężenia poszczególnych pochodnych
radonu, a zazwyczaj operuje się pojęciem stężenia energii potencjalnej alfa
pochodnych radonu. Mierzona jest ona w J/m^ i wyraża całkowitą energię,
jaką w postaci promieniowania alfa uwolniłyby pochodne radonu zawarte
w jednostce objętości powietrza, gdyby uległy całkowitemu rozpadowi.
Ten sposób najlepiej oddaje stan narażenia człowieka na pochodne radonu,
gdyż szkodliwość emitowanych przez pochodne radonu cząstek beta i
promieniowania gamma jest do zaniedbania.

Do tej pory najwyższe zmierzone stężenie energii potencjalnej alfa w
polskich kopalniach węgla wynosiło 63 fjJ/nP, przy czym należy zazna-
czyć, że pomiar wykonano w pobliżu starych chodników pouranowych. W
kopalniach GZW zmierzone do tej pory stężenia energii potencjalnej alfa
nie przekraczały wartości 15

3. PODSTAWY PRAWNE OCHRONY RADIOLOGICZNEJ

Uchwalona 4 lutego 1994 roku ustawa „Prawo geologiczne i górni-
cze" [1] określa, że kryteria oceny zagrożeń, w tym naturalnych, wyznacza
Prezes Wyższego Urzędu Górniczego (WUG) w porozumieniu z Ministrem
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Przemysłu i Handlu. W przypadku zagrożeń radiacyjnych działa on ponadto
w porozumieniu z Prezesem Państwowej Agencji Atomistyki (PAA). Usta-
nowienie przepisów w sprawie bezpiecznego prowadzenia ruchu w podziem-
nych zakładach górniczych leży - na mocy tejże ustawy - obecnie w gestii
Ministra Gospodarki, działającego w porozumieniu z Prezesem WUG.

Kryteria oceny zagrożenia naturalnymi substancjami promieniotwór-
czymi zostały określone w Zarządzeniu Prezesa Wyższego Urzędu Górni-
czego w sprawie określenia kryteriów oceny zagrożeń naturalnych oraz try-
bu zaliczania złóż kopalin, ich części lub wyrobisk górniczych do poszcze-
gólnych stopni zagrożeń [2]. Rozporządzenie Ministra Przemysłu i Handlu
w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy, prowadzenia ruchu oraz specjali-
stycznego zabezpieczenia przeciwpożarowego w podziemnych zakładach
górniczych [3], po uzgodnieniu treści zapisów dotyczących ochrony przed
naturalnymi i sztucznymi radionuklidami z Państwową Agencję Atomistyki,
zawiera wymagania dotyczące prewencji zagrożeń radiacyjnych oraz kon-
troli ich źródeł. Wymogi kontroli zostały szczegółowo przedstawione w
załączniku nr 14 do Rozporządzenia. Oba te akty prawne uwzględniają naj-
nowsze zalecenia światowe [4, 5] opublikowane w 1994 roku.

Zarządzenie Prezesa WUG dzieli wyrobiska dołowe na dwie klasy
zagrożenia:

klasę A - wyrobiska w których wartość rocznego efektywnego rów-
noważnika dawki mieści się w zakresie od 5 do 20 mSv,
klasę B - wyrobiska w których wartość rocznego efektywnego rów-
noważnika dawki jest większa niż 20 mSv.

W Rozporządzeniu Ministra Przemysłu i Handlu ustalono limit daw-
ki dla górników: „W podziemnych zakładach górniczych, w wyrobiskach
zagrożonych radiacyjnie, należy wprowadzić takie metody organizacji pra-
cy i zwalczania zagrożenia radiacyjnego by roczny efektywny równoważ-
nik dawki dla osób pracujących w tych zakładach nie przekroczył wartości
50 mSv, a w ciągu kolejnych pięciu lat wartości 100 mSv".

4. OCENA ZAGROŻENIA POWODOWANEGO PRZEZ
POCHODNE RADONU W PODZIEMNYCH ZAKŁADACH
GÓRNICZYCH

Dane z kopalń węgla kamiennego publikowane są corocznie w opra-
cowywanym w Głównym Instytucie Górnictwa (GIG) raporcie o stanie
zagrożeń [6]. Dane dotyczące innych branż górniczych (kopalnie rud cyn-
kowo-ołowiowych, miedzi, surowców chemicznych) są publikowane w
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corocznej informacji PAA o stanie bezpieczeństwa jądrowego i ochrony
radiologicznej w Polsce [7].

W tabeli l zestawiono wartości maksymalne i średnie równoważni-
ków dawek jakie mogli otrzymać górnicy kopalń węgla kamiennego z po-
szczególnych źródeł w wyniku ekspozycji na pochodne radonu. Podano w
niej również wartość dawki kolektywnej, będącej sumą dawek otrzyma-
nych przez wszystkich zatrudnionych pod ziemią.

Tabela 1. Wartość maksymalna i średnia efektywnego rocznego równoważnika dawki
oraz dawki kolektywnej od pochodnych radonu w kopalniach węgla kamiennego w latach
1994-1999.

Wartość maksymalna [mSv/rok]
Wartość średnia [mSv/rok]
Dawka kolektywna [osobosiwerty/rok]

Rok
1994

14
0,55
118

1995
4,7

0,55
115

1996
4,9
0,4
77

1997
7,2
0,3
56

1998
4,8
0,3
50

1999
3,8
0,3
45

W ostatnich kilku latach obserwuje się systematyczny spadek zagro-
żenia pochodnymi radonu, spowodowany wdrażaniem metod prewencji.
Trzeba jednak pamiętać, że okres inkubacji nowotworu płuc spowodowa-
nego ekspozycją na pochodne radonu wynosi 10 i więcej lat.

Dla kopalń rud metali nieżelaznych wspomniana wcześniej informa-
cja PAA podaje wartość dawki kolektywnej 25 osobosiwertów na rok, przy
zatrudnieniu 14 670 osób. Dawałoby to wartość śre iniej dawki 1,7 mSv/rok.
Wątpliwości budzi między innymi wielkość zatrudnienia pod ziemią w tej
branży - wydaje się być zaniżona. Być może autorzy oceny uwzględnili
tylko wielkość zatrudnienia w wyrobiskach zaliczonych do zagrożonych
radiacyjnie, o czym może świadczyć choćby podany w wymienionej wcze-
śniej informacji bardzo niski stan zatrudnienia w Kopalni BOLESŁAW -
tylko 60 osób.

5. SPOSOBY REDUKCJI RYZYKA

„Prawo geologiczne i górnicze" oraz wydane do niego przepisy wy-
konawcze zawierają ogólne zalecenia dotyczące prewencji zagrożenia po-
chodnymi radonu. Praktycznie nie uwzględnia się w nich problemów pro-
jektowania robót górniczych. Dlatego sprawy te zostały rozwiązane w
opracowanych i wdrożonych do praktyki „Zasadach projektowania wyro-
bisk górniczych oraz prowadzenia eksploatacji w warunkach zagrożenia
pochodnymi radonu" [8].

290



Dla etapu projektowania pól eksploatacyjnych podano wymagania
dotyczące stosowania systemów przewietrzania, możliwości wprowadzenia
innych metod prewencji. Dla etapa wybierania pokładu w warunkach zagro-
żenia pochodnymi radonu podano wymagania dotyczące identyfikacji źródła
radonu, stosowanych systemów wentylacji i innych metod prewencji.
Uwzględniono również wymagania dotyczące profilaktyki zagrożenia pro-
duktami rozpadu radonu pochodzącymi z wód i osadów promieniotwór-
czych. „Zasady..." zawieraj ą niezbędne schematy wentylacyjne.

W powyższych przypadkach ujęto również najnowsze opracowania
technologii i urządzeń, dokonane w ramach realizowanego projektu celo-
wego. Są to: technologia izolacji zrobów oraz urządzenie do usuwania z
powietrza aerozoli promieniotwórczych UFAR-300.

Izolacja zrobów przed przenikaniem przez nie powietrza stanowi istotny
element prewencji zagrożenia pochodnymi radonu w rejonach ścian. Pomiary
wykazały, że po zastosowaniu izolacji stężenie energii potencjalnej alfa spadło
z wartości przekraczającej 6 uJ/m-^ poniżej l uJ/nP. Przy izolacji zrobów w
sposób ciągły stężenia w zasadzie nie przekraczały wartości l uJ/rn-^.

W warunkach dołowych zdarzają się sytuacje, gdy na stanowiska
pracy dochodzi powietrze już skażone wskutek wcześniejszego kontaktu ze
zrobami lub innymi źródłami radonu. Stosowane w kopalniach urządzenia
odpylające mają na celu wyeliminowanie z powietrza przede wszystkim
frakcji wdychalnej pyłów. Jednak rozmiary aerozoli niosących krótkoży-
ciowe produkty rozpadu radonu są znacznie mniejsze od rozmiarów ziaren
frakcji wdychalnej: nie przekraczają 1000 nm. Z tego względu stosowane
w kopalniach urządzenia odpylające nie są w stanie skutecznie usunąć z
powietrza krótkożyciowych produktów rozpadu radonu.

Skonstruowano specjalny filtr mogący współpracować z typowymi
kopalnianymi wentylatorami lutniowymi. Wykonane urządzenie, nazwane
UFAR-300, zostało dopuszczone przez Prezesa WUG do stosowania we
wszystkich pomieszczeniach podziemnych zakładów górniczych.

6. OBLICZANIE RYZYKA

Ryzyko powodowane przez ekspozycję na radon i jego pochodne
objawia się jako zwiększone prawdopodobieństwo wystąpienia nowotwo-
rów układu oddechowego: raka płuc lub krtani. Zaznaczyć należy, że nie
jest to jedyny kancerogen dla tego typu nowotworów. Narażenie człowieka
na więcej niż jeden kancerogen zwiększa prawdopodobieństwo indukcji
tych nowotworów i to nie w sposób addytywny, lecz multiplikatywny.
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Trudno jednak, bez przeprowadzenia badań epidemiologicznych, określić
stopień wzajemnego potęgowania się oddziaływania większej liczby kan-
cerogenów: zazwyczaj rozpatruje się każdy kancerogen z osobna. Wydaje
się jednak właściwe zwrócić uwagę na ten fakt w przyszłości i dokonać
próby oceny łącznego oddziaływania wszystkich występujących na danym
stanowisku kancerogenów.

Do obliczenia danych zawartych w tabeli 2 zastosowano zależności
podane przez Międzynarodową Komisję Ochrony Radiologicznej [9]:

Pa = H c f x 8 x l O'4

Na = H e f x N x 8 x l ( r 4

gdzie: Pa - prawdopodobieństwo wystąpienia raka płuc w ciągu roku, Na -
spodziewana roczna liczba przypadków raka płuc wśród zagrożonej populacji,
Hgf- wartość rocznego efektywnego równoważnika dawki [mSv], N - liczeb-
ność populacji zagrożonej radonem i jego pochodnymi.

Tabela 2. Prawdopodobieństwo wystąpienia raka płuc i liczba spodziewanych przypad-
ków raka płuc u górników.

Branża

Węgiel
kamienny

Rozpatrywana wielkość

Dawka średnia roczna
dla ogółu zatrudnionych
Dawka średnia z prze-

działu dawek do 2
mSv/rok

Dawka średnia z prze-
działu dawek od 2 do 5

mSv/rok
Dawka średnia z prze-

działu dawek powyżej 5
mSv/rok

Metale
nieżelazne Wartość średnia

Wartość
rocznego

efektywnego
równoważnika
dawki [mSv]

0,3

0,2

2,5

6

U

Liczebność
załogi

200 000

192000

6000

1 800

14670

Roczne prawdo-
podobieństwo

wystąpienia raka
płuc

0,00024

0,000144

0,002

0,004

0,00136

Spodziewana
roczna liczba
przypadków

raka płuc

48

31

12

9

20

7. ANALIZA KOSZT-KORZYSC REDUKCJI RYZYKA
RADONOWEGO W KOPALNI

Nie jest prostą sprawą obliczyć koszty społeczne tego ryzyka. We-
dług danych Centrum Onkologii, średni czas przeżycia mężczyzny z wy-
krytym nowotworem płuc wynosi 6-7 miesięcy. Z drugiej zaś strony, okres
inkubacji nowotworu płuca powodowanego radonem i pochodnymi wynosi

292



15 lat. Wynika stąd, że przypadki zachorowania pojawią się w trakcie pra-
cy górnika, przed przejściem na emeryturę. Do oszacowania strat należało-
by więc przyjąć z jednej straty koszty leczenia chorego, z drugiej zaś stro-
ny - stratę wyrażoną wielkością produktu jaką mógł chory wytworzyć do
czasu przejścia na emeryturę.

Najprostszym sposobem podejścia do zagadnienia jest potraktowanie
wystąpienia nowotworu jako wypadku śmiertelnego i przyjęcie do obliczeń
średniego kosztu wypadku śmiertelnego (830.000,- zł). Przyjmując więc
70 zachorowań rocznie, roczna strata powodowana ryzykiem radonowym
wynosi:

70 x 830.000,- zł = 58.100.000,- zł
Obliczenie strat przy uwzględnieniu kosztów leczenia i braku korzy-

ści jakie mógłby chory przynieść do czasu przejścia na emeryturę jest
znacznie bardziej skomplikowane. Trudno precyzyjnie określić koszt le-
czenia, zależy on bowiem od rodzaju nowotworu płuca. Według Hebdy
[10] koszty społeczne spowodowane inwalidztwem, obejmujące koszty
leczenia, renty, odszkodowań itp., sięgają 916.000,- zł rocznie.

W skali jednego roku strata całkowita wynosiłaby:
70 x 916.000,- zł = 64.120.000,- zł

Nakłady na podstawowe działanie prewencyjne przedstawiono w ta-
beli 3. Spośród proponowanych metod prewencji, biorąc pod uwagę koszty
ich stosowania, do zmniejszenia tego zagrożenia najlepiej nadają się dwie
metody: izolacja zrobów i filtracja powietrza dochodzącego do stanowiska
pracy. Zmiany w sieci wentylacyjnej są trudniejsze do przeprowadzenia w
konkretnej sytuacji. Z tego powodu powinno się je uwzględniać już na
etapie projektowania robót.

Tabela 3. Nakłady na podstawowe działania prewencyjne.

Działanie prewencyjne

Zmiany w sieci wentylacyjnej
(drążenie nowych wyrobisk)

Izolacja zrobów
Filtracja powietrza

Koszt
jednostkowy
2.800,- zł/mb

300,- zł/mb
100.000,- zł/rok

Szacowany zakres
robót

10 000 mb nowych
korytarzy
10 000 mb

10 stanowisk

Szacowany koszt
całkowity

28.000.000,-zł

3.000.000,-zł
1.000.000,- zł

Z powyższych rozważań wynika, że roczną stratę można szacować
na co najmniej 58 milionów złotych. Porównanie tej kwoty z ewentualny-
mi nakładami na prewencję zagrożenia radonowego wskazuje, że nakłady
na izolację zrobów lub filtrację powietrza powinny z nadwyżką zrekom-
pensować straty. Jedynie w przypadku konieczności budowania nowych
dróg wentylacyjnych koszt prewencji może w niektórych przypadkach (np.
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konieczności budowy nowych układów sieci wentylacyjnych) przewyższyć
spodziewane korzyści.

8. WNIOSKI

Dokonane porównanie kosztów społecznych ryzyka zagrożenia po-
chodnymi radonu z kosztami zastosowania poszczególnych sposobów
prewencji wykazało, że w zależności od sposobu prewencji jej koszty są
niższe lub co najwyżej porównywalne z kosztami społecznymi ryzyka.

Wdrażane konsekwentnie w kopalniach węgla kamiennego sposoby
prewencji spowodowały obniżanie się stanu zagrożenia pochodnymi rado-
nu na przestrzeni ostatnich kilku lat. Możliwy jest jego dalszy spadek, pod
warunkiem wymuszenia kolejnych działań przez zmianę (obniżenie) obo-
wiązujących limitów.

Dokonywana obecnie nowelizacja ustawy „Prawo geologiczne i gór-
nicze" oraz związanych z nią przepisów wykonawczych daje sposobność
wprowadzenia zmian uwzględniających najnowsze osiągnięcia w prewen-
cji zagrożenia radonowego i zasadę racjonalnego obniżania dawek na jakie
narażeni mogą być górnicy.

LITERATURA

[1]. Ustawa z dnia 4 lutego 1994 roku Prawo geologiczne i górnicze. Dz. U.
nr 27, póz. 96.

[2]. Zarządzenie Prezesa Wyższego Urzędu Górniczego z dnia 3 sierpnia
1994 roku w sprawie określenia kryteriów oceny zagrożeń naturalnych
oraz trybu zaliczania złóż kopalin, ich części lub wyrobisk górniczych
do poszczególnych stopni zagrożeń. M.P. nr 454, póz. 368.

[3]. Rozporządzenie Ministra Przemysłu i Handlu z dnia 14 kwietnia
1995 roku w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy, prowadzenia
ruchu oraz specjalistycznego zabezpieczenia przeciwpożarowego w
podziemnych zakładach górniczych. Dz. U. nr 67, póz. 342.

[4]. International Basic Safety Standards for Protection against Ionizing
Radiation and for the Safety of Radiation Sources. FAO, IAEA, ILO,
OECD, PAHO, WHO, 1994.

[5]. ICRP Publication 65: Protection against radon-222 at home and at
work. Pergamon Press.

[6]. Raport o stanie zagrożeń 1998. GIG, Katowice.

294



[7]. Informacja PAA o stanie bezpieczeństwa jądrowego i ochrony radio-
logicznej w Polsce w 1977 roku. Bezpieczeństwo Jądrowe i Ochrona
Radiologiczna, 34, 2 (1998).

[8]. Skowronek J. i in.: Zasady prewencji zagrożenia pochodnymi radonu
przy projektowaniu wyrobisk górniczych i prowadzeniu eksploatacji
w warunkach zagrożenia. Prace GIG, seria Instrukcje, Nr 11, Katowi-
ce 1999.

[9]. ICRP Publication 50.
[10].Hebda A.: Ekonomiczne skutki wypadków przy pracy. Szkoła Eks-

ploatacji Podziemnej, 1999.

295



POMIAR KRÓTKOŻYCIOWYCH POCHODNYCH RADONU
W RADONOWYM STANOWISKU WZORCOWYM CLOR
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_

\bstract
MEASUREMENT OF RADON PROGENY

AT THE RADON REFERENCE CHAMBER OF CLOR
CLOR has installed a new walk-in radon/aerosol exposure chamber of 12.35 m3,

which gives the possibility of controlling climatic parameters: temperature and relative
humidity. The chamber is equipped with a unique research tool - radon progeny particle
size spectrometer (RPPSS-Mk2) which makes possible to measure: potential a energy
concentration (PAEC), free fraction fp and a-active aerosol size distribution. Two radon
progeny monitors commercially available: WLx Pylon and Thomson&Nielsen Elec-
tronics Radon WL Meter were compared with the reference instrument RPPSS-Mk2 in
various conditions of aerosol concentration, aerosol deposition and relative humidity in
the chamber. During the experiment the free fraction fp ranged from 0 to 85%, equilibrium
factor F altered from 8 to above 70% and the relative humidity had two values: 50 and
95%. The state of the minimal values of fp and F was simultaneously achieved by means
of a combination of high aerosol concentration and enforced settling. The lost of a-potential
energy concentration in inlet of the investigated monitors in low aerosol concentration
(high free fraction condition) was also estimated. The comparison of the readings of these
three instruments reveals that knowledge of the free fraction and equilibrium factor is a
fundamental prerequisite for the calibration of radon progeny devices and for measure-
ments in natural conditions.

1. WPROWADZENIE

Do prawidłowej oceny zagrożenia zdrowia od radonu niezbędna jest
znajomość ekspozycji na krótkożyciowe pochodne radonu we wdychanym
powietrzu oraz rozkładu wielkości aerozoli, które są ich nośnikiem [1]. Od
rozkładu średnic aerozoli zależy zachowanie ich zarówno w naszych dro-
gach oddechowych, szczególnie głębokość penetracji aerozoli w oskrze-
lach i płucach, jak też w przyrządzie do pomiaru energii potencjalnej a,
ponieważ depozycja bardzo małych cząstek (kilka nm) jest ok. 100 razy
większa niż większych aerozoli (kilkaset nm) [2]. Zatem radonowa komora
kalibracyjna powinna być jednocześnie komorą aerozolową, czyli wyposa-
żoną w instrumenty do generacji i pomiaru aerozoli.

W Centralnym Laboratorium Ochrony Radiologicznej (CLOR) zbu-
dowano Radonowe Stanowisko Wzorcowe [3], które jest komorą klima-
tyczną o objętości ok. 12,35 m3 i powierzchni wewnętrznej 33,9 m2 wyko-
nanej z nierdzewnej stali i uziemionej. Jest ona wyposażona zarówno w
przyrządy do pomiaru stężenia radonu i krótkożyciowych jego pochod-
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nych, jak i przyrządy aerozolowe takie jak: spektrometr średnic aerozoli
radonowych (RPPSS-Mk2), generator aerozoli oraz licznik aerozoli neu-
tralnych. Spektrometr RPPSS-Mk2 firmy ACJ & Associates Inc., zapro-
jektowany przez drą S. Solomona i wykonany w ARPANSA (Melbourne,
Australia) [4], pełni rolę przyrządu referencyjnego, ponieważ oprócz war-
tości stężenia energii potencjalnej a daje on możliwość pomiaru frakcji
wolnej tzn. udziału energii potencjalnej a odpowiadającej produktom roz-
padu radonu o średnicach aerodynamicznych od 0,6 do kilku nm oraz roz-
kładu średnic aerozoli radioaktywnych w granicach do ok. 2500 nm.

Celem tej pracy było zbadanie zmienności frakcji wolnej fp, współ-
czynnika równowagi F oraz odczytu stężenia energii potencjalnej a w róż-
nych warunkach stężeniach aerozoli, depozycji aerozoli oraz dwu wartości
wilgotności względnej: 50 i 95% w komorze radonowej. Zbadano wpływ
wielkości frakcji wolnej fp na odczyt stężenia energii potencjalnej a pro-
duktów rozpadu radonu (PAEC) w dwu monitorach dostępnych komercyj-
nie i powszechnie używanych: WLx firmy PYLON, Radon WL Meter fir-
my Thomson & Nielsen Electronics.

2. OPIS EKSPERYMENTU

W komorze radonowej umieszczono trzy monitory stężenia energii
potencjalnej a pracujące w trybie ciągłym: WLx firmy PYLON, T/N (Ra-
don WL Meter firmy Thomson&Nielsen Electronics współpracujący z
monitorem radonowym AlphaGUARD) oraz referencyjny przyrząd
RPPSS. Komorę napełniono radonem o stężeniu ok. 1000 Bq/m3. Stężenie
radonu było mierzone przez cały czas eksperymentu monitorem radono-
wym AlphaGUARD w sposób ciągły. Wilgotność względna powietrza
otaczającego, zatem i w komorze, wynosiła 49,8%, a temperatura - 24,4°C.
Następnego dnia włączono wszystkie przyrządy i po ok. 2-3 godz., po-
trzebnych do ustabilizowania się pracy monitorów pracujących w trybie
pracy ciągłej, zaczął się właściwy eksperyment. Jest to punkt A na osi cza-
su na rys. 1. Następnego dnia w punkcie B został uruchomiony generator
aerozoli wodnych. Po ok. 4 godz. (punkt C) włączono agregat komory po-
wodujący bardzo intensywne mieszanie powietrza w komorze przy zacho-
waniu początkowych warunków wilgotności i temperatury. Generator ae-
rozoli wciąż pracował. W punkcie D wymuszono zmianę wilgotności na
95% przy zachowaniu temperatury 25°C, a następnie wyłączono agregat
komory. Po ok. 6 godz. (punkt E) wyłączono generator aerozoli wodnych.
Wysoka wilgotność utrzymywała się do punktu J.
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3. WYNIKI I DYSKUSJA

Rysunek l pokazuje, jak zmieniały się w czasie eksperymentu warto-
ści stężeń energii potencjalnej a dla trzech przyrządów. Wartości PAEC są
znormalizowane ze względu na stężenie radonu, tak więc odpowiadają takiej

37181 37182 37183 37184 37185 37186 37187

Rys. l . Przebieg w czasie stężeń energii potencjalnej a odczytanych trzema przyrządami.

sytuacji, jakby stężenie radonu było stałe w czasie trwania całego ekspe-
rymentu. Zmienność frakcji wolnej fp oraz współczynnika równowagi F
wyznaczonych za pomocą spektrometru RPPSS ilustruje rys. 2.

37181 37182 37183 37184

Rys. 2. Przebieg w czasie frakcji wolnej fp i współczynnika równowagi F.

37187

Między punktami A i B na osi czasu poziom aerozoli w powietrzu
komory był bardzo niski. Licznik neutralnych jąder kondensacji RICH 100
wskazywał zero, co oznacza stężenie poniżej 200 jąder kondensacji na cm
(tabela). Taki poziom aerozoli jest zwykle w komorze po kilkunastu go-
dzinach od zamknięcia komory. W okresie tym znacznie wzrosła frakcja
wolna (fp) osiągając wartość ok. 85% i nieznacznie zmalał współczynnik
równowagi F (z 13,4 do 8,7%). Zmiany tych wielkości są skutkiem
oczyszczania powietrza z aerozoli w wyniku przepuszczania go przez filtry
trzech przyrządów z łączną prędkością ok. 33 l/min (co odpowiada ok. 4
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wymianom na dobę) oraz depozycji aerozoli na wewnętrznych powierzch-
niach komory. Zmalały również wartości PAEC trzech przyrządów, przy
czym wskazania monitorów WI x i T/N zmalały szybciej niż przyrządu
referencyjnego RPPSS. W punkcie B są one niższe niż RPPSS odpowied-
nio 6,5 i 2 razy. Pomiar PAEC w RPPSS jest skorygowany na stratę frakcji

Tabela. Parametry f p, F i PAEC w kolejnych etapach eksperymentu.

Okresy czasu
RICH 100
[CN/cm3l
fp 1%1
F[%]
RPPSS
PAEC LnJ/m 3]
WLx
PAEC [n J/m3]
T/N
T/NweryfPAEC
[n J/m3]

A-B
0

33,2-84,5
13,4-8,7
602-413

388-64

534-294
381-210

C
17K

0
57,6
2878

3 1 1 7

4383
3131

D-E
12K

0
10,3-9,1
403-438

355-466

571-712
408-509

G
24 K

0
70,9
3201

3135

4194
2996

H
0

0
31,69
1489

1147

1604
1146

I-J
0

81,8-85,6
9,3-9,7

461-422

1604

177-147
126-104

wolnej na wlocie strumienia powietrza do przyrządu. W punkcie B włą-
czono generator aerozoli wodnych, co spowodowało gwałtowny spadek
frakcji wolnej fp do zera i szybki wzrost współczynnika równowagi F do
wartości 57,6%, a co za tym idzie wartości PAEC. Wskazania obu monito-
rów zbliżyły się do wskazań RPPSS. Różnica między monitorem T/N a
pozostałymi przyrządami wynika z systematycznego błędu kalibracji (w
warunkach zerowej frakcji wolnej) i została zweryfikowana współczynni-
kiem 1,4 w dalszych badaniach zależności wskazań tego przyrządu od
frakcji wolnej. W warunkach nieprzerwanej pracy generatora aerozoli w
punkcie C włączono agregat komory powodując silne mieszanie powietrza
w komorze, a przez to znacznie zwiększono zjawisko depozycji aerozoli na
wszelkich powierzchniach w komorze. Stężenie aerozoli spadło z 17000
jąder kondensacji w cm3 do 12000. Spadł również współczynnik równo-
wagi F do poziomu takiego jak w punkcie B oraz wskazania wszystkich
trzech przyrządów zrównując się ze wskazaniami RPPSS w punkcie B.
Ponieważ frakcja wolna jest na tym odcinku równa zeru, zatem nie ma
strat energii potencjalnej a na wlocie tych przyrządów. Kiedy w punkcie E
po szybkim (ok. 15 min) wytworzeniu wysokiej wilgotności względnej
równej 95% została wyłączona praca agregatu komory, nastąpił szybki
wzrost stężenia aerozoli do 24000 jąder kondensacji w cm3 i następny skok
współczynnika równowagi F oraz wskazań wszystkich przyrządów. W
punkcie G wyłączono generator aerozoli, co spowodowało stopniowy spa-
dek współczynnika równowagi F w wyniku naturalnej (nie wymuszonej)
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depozycji aerozoli na powierzchniach komory. W punkcie H stężenie aero-
zoli spadło na tyle nisko, że pojawiła się frakcja wolna fp, która narastała
aż do punktu I osiągając maksymalną wartość ok. 85%, równą wartości w
punkcie B. Ponownie wskazania przyrządów spadały, ale ponieważ frakcja

Rys. 3. Zależność energii potencjalnej a od frakcji wolnej fp.

wolna była wysoka, wskazania monitorów WLx i T/N są znacznie niższe
niż wskazania referencyjnego przyrządu RPPSS, odpowiednio 17,6 i 4
razy. Rysunek 3 przedstawia zależności wskazań trzech przyrządów od
wartości frakcji wolnej fp, a rys. 4 ilustruje, jak zależą względne straty
energii potencjalnej a na wlocie dwu monitorów od frakcji wolnej fp, obli-
czone w stosunku do wskazań RPPSS. Mieszczą się one w zakresie od ok.
20 i ok. 8% dla wartości fp równej ok. 1% i od ok. 92 do ok. 79% dla
wartości fp równej ok. 86%, dla wskazań odpowiednio WLx i T/N (zwery-
fikowanego współczynnikiem 1,4).

100

20 40 60 80 100

fp [%]
Rys. 4. Względne straty energii potencjalnej a w zależności od frakcji wolnej.

Rysunek 5 przedstawia zależność stężenia energii potencjalnej a
zmierzonej przyrządem referencyjnym RPPSS od współczynnika równo-
wagi F w dwu etapach eksperymentu: dla wilgotności względnej normalnej
ok. 50% i wysokiej ok. 95%. Zależność ta opisana jest dwiema różnymi
prostymi. Wskazuje to na istnienie wpływu wilgotności względnej na za-
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chowanie aerozoli i na potrzebę dokładniejszego zbadania zależności ener-
gii potencjalnej a od wilgotności względnej powietrza przy zachowaniu
pozostałych parametrów stałych. Doniesienia w literaturze tematu potwier-
dzają istnienie takiej zależności [5].

-500

F [%]

Rys. 5. Zależność PAEC od współczynnika F dla dwu wartości wilgotności względnej.

Wbrew ogólnie panującemu przekonaniu, że wielkości fp i F są zaw-
sze „antyskorelowane" istnieją takie warunki stężenia aerozoli i szybkości
ich depozycji, w których zerowej frakcji wolnej fp odpowiada bardzo niski
współczynnik F równy ok. 8% (odcinek czasu D-E na rys. 2).

4. WNIOSKI

Odczyt stężenia energii potencjalnej a istotnie zależy od współczyn-
nika równowagi F oraz stężenia frakcji wolnej fp, przy czym dla każdego
przyrządu zależność ta może być inna ze względu na różną budowę kana-
łów wlotowych, mającą wpływ na straty części energii potencjalnej a
związanej z frakcją wolną. W komorze radonowej CLOR można osiągać
wartości współczynnika F w granicach od ok. 8% do ponad 70% (73% -
przy użyciu generatora TSI), a frakcji wolnej od O do 85%. Można również
wytworzyć takie warunki, żeby obie te wielkości były minimalne jedno-
cześnie: fp=0 i F=8%.

Wyniki tej pracy wskazują na potwierdzenie spotykanej ostatnio w
literaturze przedmiotu [6] opinii o konieczności opracowania prawidłowe-
go systemu kalibracji przyrządów do pomiaru stężenia energii potencjalnej
a z uwzględnieniem warunków aerozolowych i klimatycznych. Do reali-
zacji tego zadania bardzo dobrze nadaje się Radonowe Stanowisko Wzor-
cowe w CLOR ze względu na dostatecznie dużą objętość komory, jej wy-
soką szczelność, możliwość kontrolowania parametrów klimatycznych
oraz, a raczej przede wszystkim, wyposażenie w spektrometr średnic aero-
zoli radonowych RPPSS.
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APARATURA DO POMIARU STĘŻENIA RADONU W POWIETRZU
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Abstract
RADIOMETERS FOR RADON CONCENTRATION IN AIR

Constant grow of science and technology stimulates development of new improved
measuring tools. New measuring demand arise also in radon concentration measurements.
Varying rock stress and rock cracks influencing radon emanation encouraged research
aimed at use of this phenomenon to predict crumps of mine formation among others based
on variation of radon emanation. A measuring set was developed in the Institute of Nuclear
Chemistry and Technology enabling long term monitoring of radon concentration in mine
bore-hole. The set consists probe and probe controller. Detection threshold of the probe is 230
Bq/m3. The set can operate in the environment with metanc explosion hazard. A radiometer
employing Lucas cell as radiation detector for radon concentration in air was also developed its
detection threshold is aprox. 10 Bq/m . Replaceable Lucas cells of the radiometer allows for
measurement of high as well as low radon concentration in short time intervals.

PL0201699
1. WSTĘP

Radon jest gazem szlachetnym, bezbarwnym i bezwonnym. W przy-
rodzie występuje głównie jego izotop promieniotwórczy " "Rn jako pro-

9"1G

dukt rozpadu szeregu promieniotwórczego "" U. W formacjach geologicz-
nych radon wydziela się z siatki krystalicznej minerałów skałotwórczych
[l, 2]. Jest on łatwo rozpuszczalny w wodzie, którą zazwyczaj nasycone są
skały. Również sole radu, rozpuszczalne w wodzie są źródłem radonu. Tak
więc radon wydostaje się z podłoża skalnego poprzez pęknięcia, mikro-
pory oraz z wód podziemnych i uchodzi do atmosfery. Radon rozpadając
się emituje promieniowanie alfa. Kolejne krótkożyciowe pochodne rozpa-
du radonu 218Po i 214Po również przy rozpadzie emitują promieniowanie
alfa. Dwie pozostałe krótkożyciowe pochodne: 214Pb i 214Bi przy rozpadzie
emitują promieniowanie beta oraz kwanty gamma. W trakcie oddychania
człowieka radon oraz jego krótkożyciowe pochodne razem z powietrzem
dostają się do płuc. Ponieważ 222Rn ma czas połowicznego rozpadu 3,8
doby i jako gaz szlachetny nie wiąże się z innymi pierwiastkami wobec
tego jego część zostaje wydalona z organizmu przy oddychaniu. Natomiast
jego pochodne będące metalami są deponowane w płucach. Zatem prze-
bywanie człowieka w miejscach, gdzie występują wysokie stężenia radonu
i jego pochodnych stwarza zagrożenie dla jego zdrowia [1-4]. Niebezpie-
czeństwo to występuje głównie w kopalniach, jaskiniach, ale również mo-
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że występować w budynkach mieszkalnych. Ilość radonu zależna jest od
warunków geologicznych, tj. rodzaju podłoża, powierzchni emanującej
radon, przepuszczalności warstwy geologicznej oraz warunków wentylacji.
Aby ocenić stopień zagrożenia w danym miejscu czy pomieszczeniu ko-
nieczny jest pomiar stężenia radonu i jego pochodnych.

Do pomiaru stężenia radonu stosuje się różne metody zarówno aktyw-
ne jak i pasywne [1-6]. W Instytucie Chemii i Techniki Jądrowej (IChTJ)
opracowano dwa typy przyrządów do pomiaru stężenia radonu w powietrzu
w sposób aktywny. Pierwszy z nich zestaw - ZPRG1 (fot.l) jest przezna-
czony do prowadzenia długookresowych pomiarów zmian stężenia radonu
w powietrzu glebowym i zmian jego ekshalacji w wyrobiskach górniczych
[6, 7]. Drugi to przenośny radiometr RMR1 (fot. 2) współpracujący z komo-
rami Lucasa o czułości umożliwiającej pomiar stężenia radonu w budynkach
mieszkalnych i innych pomieszczeniach, gdzie przebywają ludzie.

2. ZESTAW ZPRG1

2.1. Budowa i zasada działania

Do pomiarów stężenia radonu w kopalniach ze względu na panujące
tam warunki, a szczególnie w kopalniach metanowych nie można stosować
wysokoczułych przyrządów zawierających fotopowielacze lub komory joni-
zacyjne zasilane wysokim napięciem, dlatego stosuje się detektory krzemo-
we zasilane niskim napięciem, umożliwiające konstrukcję iskrobezpieczną
[9], odporną na warunki kopalniane. Zestaw ZPRG1 do długookresowych
pomiarów stężenia radonu składa się z sondy radonowej SRDN2 oraz pro-
gramatora PSR. Rysunek l przedstawia, w uproszczony sposób, budowę
sondy SRDN2, natomiast schemat blokowy sondy przedstawiono na rys. 2.
Sonda zbudowana jest w kształcie walca. Wszystkie elementy konstrukcji
sondy kontaktujące się z otoczeniem wykonane są ze stali kwasoodpornej.
Badane powietrze dostaje się do komory detekcyjnej w sondzie na drodze
dyfuzji lub w wyniku wymuszonej przez pompkę wymiany, poprzez odpo-
wiednio ukształtowany wlot powietrza oraz filtr. Obecny w powietrzu radon
rozpada się, także rozpadają się pochodne radonu. Emitowane w komorze
detekcyjnej cząstki alfa rejestrowane są przez detektor krzemowy typu
ULTRA-CAM. Impulsy z detektora wzmacniane są we wzmacniaczu ła-
dunkowym, a następnie po uformowaniu poprzez układ separacji galwa-
nicznej, podawane są na wejście licznika mikrokomputera. Proces pomiaro-
wy nadzoruje mikrokomputer, który również obsługuje transmisję wyników
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do programatora. Do zasilania układów sondy służą trzy baterie litowe o
pojemności 13Ah każda. Detektor krzemowy zasila bateria alkaliczna 12 V.
Sonda wyposażona jest w kabel zakończony specjalnym pyło- i wodoszczel-
nym złączem, umożliwiającym podłączenie programatora.

FILTR -

WLOT H
POWIETRZA

POWIETRZA

Rys. l . Sonda radonowa SRDN2.

Ponieważ sonda przewidziana jest do pracy w kopalniach, gdzie może wy-
stępować zagrożenie metanowe i gdzie nie można używać zwykłych przeno-
śnych komputerów personalnych, dlatego został skonstruowany odpowiedni
dla sondy programator. Umożliwia on programowanie sondy, przeglądanie
oraz odczyt wyników pomiarów z sondy, które następnie można przesłać do
komputera personalnego poprzez łącze RS232C. Sonda po zaprogramowa-
niu pracuje samodzielnie i programator można odłączyć.
Sonda umożliwia pomiar radonu w trybie biernym lub aktywnym. W trybie
biernym wymiana powietrza w komorze detekcyjnej sondy odbywa się na
drodze dyfuzji powietrza z zewnątrz sondy do komory detekcyjnej poprzez
filtr na wlocie do komory. Na skutek zmian naprężeń w skalnym podłożu,
zmiany ciśnienia atmosferycznego, zmienia się ilość radonu wydostającego
się do atmosfery. Niekiedy oprócz informacji o wartości stężenia radonu istotne
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SONDY

Rys. 2. Schemat blokowy sondy SRDN2: FP - f i l t r powietrzny, D - detektor krzemowy,
KP - komora pomiarowa, WI - wzmacniacz impulsów, DYS - dyskryminator impulsów,
USOTA - układ separacji optycznej toru analogowego, PP - pompka powietrzna, UZP -
układ zasilania pompki, USOŁK - układ separacji optycznej łącza komunikacyjnego.

może być jak szybko zmienia się stężenie radonu w powietrzu. Przy pracy
dyfuzyjnej czas odpowiedzi sondy na skokową zmianę stężenia radonu jest
w granicach 0,5 godziny, co przy zwykłych pomiarach zupełnie wystarcza.
W trybie aktywnym wymianę powietrza w komorze detekcyjnej sondy wy-
musza pompka membranowa. Zastosowanie wymuszonego obiegu powie-
trza przez pompkę skraca czas reakcji sondy na skokową zmianę stężenia
radonu do czasu pompowania.

2.2. Parametry ZPRG1

Czułość sondy (współczynnik kalibracji) wynosi 40 Bq/mVimp/h.
Próg detekcji sondy wynosi 226 Bq/m3. Czas odpowiedzi zdefiniowany
jako czas narastania lub opadania do 0,5 wartości sygnału dla trybu bierne-
go wynosi ponad 30 minut, natomiast dla trybu czynnego jest praktycznie
równy czasowi pompowania powietrza. Maksimum i minimum odpowie-
dzi niezależnie od trybu pracy sondy następuje po około 3 godzinach, co
wnika z faktu obecności krótkożyciowych pochodnych radonu w komorze
detekcyjnej. Czas zliczania dla jednego pomiaru można zadawać od l do
99 minut, czas pompowania od O do 3 minut.

Pamięć urządzenia może pomieścić wyniki z 8000 pomiarów. Orygi-
nalne rozwiązania układowe umożliwiły znaczną redukcję mocy zasilają-
cej układy sondy w stosunku do rozwiązań konwencjonalnych. Zastosowa-
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ne baterie litowe pozwalają na ciągłą pracę sondy przez 3 lata bez wymiany
baterii. Wyjątek stanowi zasilanie pompki gdzie zapotrzebowanie na energię
jest zależne od parametrów cykli pomiarowego. Dla pomiarów w cyklu: l
minuta pompowanie i 60 minut zliczanie jedna bateria starczy na 4800 po-
miarów. Masa sondy wynosi około 7 kg. Do zasilania służy akumulator
kadmowo-niklowy, który pozwala na pracę programatora bez doładowywa-
nia przez 100 godzin. Programator ma wbudowany układ kontroli ładowania

Fot. 1. Zestaw ZPRG l .

akumulatora oraz czujniki do pomiaru temperatury, wilgotności i ciśnienia
atmosferycznego. Masa programatora z futerałem wynos: około 3,5 kg. Ze-
staw posiada opinię atestacyjną dotyczącą bezpieczeństwa przeciwwybu-
chowego KDB Nr.00.370W /Urządzenie iskrobezpieczne ExiJ - IP54 [8].

3. RADIOMETR RMR1

3.1. Budowa i zasada działania

Radiometr RMR1 jest urządzeniem przenośnym współpracującym z
komorami Lucasa [1-3]. Na rys. 3 pokazano konstrukcję komory Lucasa
do pomiarów chwilowych, opracowaną w IChTJ. Radiometr posiada głowi-
cę pomiarową zawierającą fotopowielacz o średnicy fotokatody 50 mm za-
silany z programowo sterowanego zasilacza wysokiego napięcia. Głowica
zawiera również przesłonę fotokatody, mechanizm napędowy do przesłony,
zespół czujników położenia przesłony i stabilne źródło światła dla auto-
matycznej kontroli wzmocnienia toru pomiarowego. Rysunek 4 przedsta-
wia schemat blokowy radiometru. Całością pracy urządzenia zarządza mi-
krokomputer. Do zasilania radiometru służy akumulator kadmowo-niklowy.
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Radiometr może mierzyć stężenie radonu w sposób chwilowy jak też cią-
gły. Do pomiaru ciągłego stosowana jest odmiana komory Lucasa tzw.
bierna. Radon wnika do komory na drodze dyfuzji przez odpowiedni filtr.
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Rys. 3. Komora Lukasa opracowana w IChTJ.

Pomiar chwilowy radonu za pomocą komory Lucasa wykonuje się w na-
stępujący sposób. Do wcześniej przygotowanej komory pobiera się za po-
mocą ręcznej pompki, próbę powietrza zawierającego radon. Następnie po

OZU.INIKi r, w T ZŁĄCZE RS232

Rys. 4. Schemat blokowy miernika: FP - fotopowielacz, KS - komora scyntylacyjna
(Lukasa), W - dyskryminator impulsów, DYS - dyskryminator impulsów, UKPP - układ
kontroli położenia przesłony, UKWTA - układ kontroli wzmocnienia toru analogowego,
ZNN - zasilacz niskiego napięcia, ZWN - zasilacz wysokiego napięcia.
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upływie 3 godzin, to jest po ustaleniu się stanu równowagi promieniotwórczej
pomiędzy radonem i jego pochodnymi, należy założyć komorę scyntylacyjną
do gniazda głowicy pomiarowej radiometru i zainicjować pomiar. Ponieważ
każda komora scyntylacyjną może mieć inny współczynnik kalibracyjny,
dlatego w pamięci nieulotnej radiometru przechowywane są indywidualne
współczynniki kalibracji komór Lucasa. Komory Lucasa identyfikowane są
poprzez wygrawerowane indywidualne numery. Przed pomiarem użytkownik
wpisuje na klawiaturze numer identyfikujący komorę. Możliwa jest łatwa
aktualizacja wartości współczynników kalibracyjnych dla poszczególnych
komór w pamięci urządzenia. Błyski światła wzbudzone w scyntylatorze
przez promieniowanie alfa od radonu i jego pochodnych są wzmacniane przez
fotopowielacz. Następnie impulsy z fotopowielacza są formowane i zliczane
przez licznik mikrokomputera. Radiometr ma wbudowany mechanizm korek-
cji wzmocnienia toru pomiarowego, w celu stabilizacji wzmocnienia foto-
powielacza, które jest zależne od temperatury, a także podlega fluktuacjom w
czasie. Sterowane źródło światła wywołuje sygnał na fotopowielaczu. Jeśli
sygnał z fotopowielacza jest inny od oczekiwanego, ulega zmianie napięcia
zasilające fotopowielacz tak długo, aż sygnał osiągnie pożądaną wartość. Za-
stosowany w radiometrze układ z przesłoną chroni fotopowielacz przed nad-
miernym oświetleniem w przypadku błędu obsługi, które może doprowadzić
do zniszczenia fotopowielacza. Oprócz radonu urządzenie mierzy temperatu-
rę, wilgotność oraz ciśnienie atmosferyczne. Wyniki pomiarów są gromadzo-
ne w pamięci radiometru. Miernik wyposażony jest w łącze komunikacyjne
RS232C do przesyłania wyników pomiarów.

Fot. 2. Radiometr RMR1 z komorami Lucasa.

3.2. Parametry radiometru RMR1

Czułość miernika (współczynnik kalibracji) wynosi 0,8 Bq/m3/imp/h,
a próg detekcji wynosi 11 Bq/m3 dla interwału pomiarowego 60 minut.
Czas zliczania dla jednego pomiaru może być zadawany od l do 99 minut.
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Zadawana liczba pomiarów zawiera się od l do 9999 pomiarów lub do
zapełnienia pamięci. Radiometr może pracować w zakresie temperatur od
O do +50°C, przy wilgotności względnej od O do 90%, przy ciśnieniu od
800 do 1050 hPa. Zasilanie stanowi akumulator kadmowo-niklowy 6 V 4
Ah. Czas pracy w trybie pomiaru ciągłego do 500 h, natomiast w trybie
pojedynczych pomiarów do 100 h. Przy podłączonym zasilaniu sieciowym,
czas pracy może być nieograniczony. Radiometr posiada układ kontroli
ładowania akumulatora. Masa urządzenia wynosi ok. 5 kg.

4. PODSUMOWANIE

Zestaw ZPRG1 jest przydatny do pomiarów radonu wszędzie tam,
gdzie występują jego wyższe stężenia i występują trudne warunki jak np. w
kopalniach, w tym z zagrożeniem metanowym. Istotną zaletą pomiaru ra-
donu za pomocą zestawu ZPRG1 jest możliwość ciągłej rejestracji zmian
stężenia radonu w powietrzu, co stwarza całkiem nowe możliwości pomia-
rowe, nie osiągalne za pomocą dotychczas stosowanej aparatury. Obser-
wuje się pewną zbieżność pomiędzy zmianami w emanacji radonu a zjawi-
skami sejsmicznymi, w tym z tąpnięciami górotworu w kopalniach, dlatego
też powyższy przyrząd może być przydatny do badań mających na celu
opracowanie metody umożliwiającej prognozowanie tąpnięć w kopalniach.
Innym zastosowaniem mogą być pomiary powietrza glebowego.

Radiometr RMR1 przeznaczony jest do pomiarów radonu w dużym
zakresie stężeń. Umożliwia pomiar chwilowy oraz ciągły. Bardzo istotną
zaletą pomiaru opartego o komory Lucasa jest to, że w przypadku konta-
minacji komora Lucasa może być łatwo wymieniona na inną. Przyrząd
może pracować w warunkach polowych i szerokim zakresie temperatur.
Jednoczesny pomiar parametrów środowiskowych takich jak temperatura,
wilgotność względna powietrza, ciśnienie atmosferyczne mogą okazać się
bardzo przydatne w pomiarach środowiskowych.
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Abstract
ESTIMATION OF ABSORBED DOSE IN MEDICAL DIAGNOSTICS

WITH USE OF RADIOISOTOPE AND X-RAYS
In this work we estimate the absorbed dose of the patients undergoing medical exami-

nation with use of the radioisotope Tc-99m and X-rays. The discussion has been presented for
several examples of complementary diagnostics methods such as kidneys (renoscintigraphy,
urography), bones (scintigraphy, spine X-ray examination) and breast (mammoscintigraphy,
mammography). The medical internal radiation dose (MIRD) has been evaluated.

1. WPROWADZENIE PL0202049

Diagnostyka medyczna z użyciem radioizotopów [1] różni się od dia-
gnostyki rentgenowskiej. Obrazy scyntygraficzne określają kształt, wielkość,
położenie oraz makrostrukturę badanego narządu. Ponadto pozwalają one na
badanie jego funkcji czynnościowych i dlatego stanowią cenne uzupełnienie
badań radiologicznych (rentgenowskich). Wymaga to jednak, podania pa-
cjentowi (np. dożylnie, doustnie) radiofarmaceutyku (związku chemicznego
znakowanego radioizotopem) odpowiedniego dla badanego narządu. Najczę-
ściej stosowanym radioizotopem jest Tc-99m ze względu na dostępność gene-
ratora molibdenowo-technetowego (99Mo-99mTc). Wewnętrzne narażenie ra-
diacyjne (MIRD - Medical Internal Radiation Dose) określane jest poprzez
dawkę pochłoniętą [Gy] i dawkę efektywną [Sv], których wartości zależą
między innymi od podanej aktywności radiofarmaceutyka, czasu jego prze-
bywania w organizmie i biodystrybucji. Dawka efektywna zwana też sku-
teczną, obliczana ze znajomości dawki pochłoniętej, czynnika jakości promie-
niowania i odpowiednich czynników wagowych tkanek [2], pozwala na
określenie napromienienia całego ciała lub wybranych jego części.

W przypadku diagnostyki rentgenowskiej źródło promieniowania
(lampa) znajduje się poza pacjentem i dawka pochłonięta spowodowana
jest tłumieniem promieniowania przez prześwietlaną część organizmu.
Zwykle dawka promieniowania „wychodzącego" z pacjenta stanowi od 0,1
do 1% dawki na „wejściu", tj. na powierzchni skóry pacjenta [3]. Oblicze-
nie dawki efektywnej wymaga zmierzenia dawki pochłoniętej w standar-
dowym dla danego badania fantomie, a następnie wyznaczenie współczyn-
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ników pozwalających na przeliczenie dawki powierzchniowej na dawkę w
narządzie np. przy użyciu kodu MCNP (Monte Carlo Neutron Photon code).

W prezentowanej pracy przedstawiono omówienie sposobu szacowania
wewnętrznego narażenia radiacyjnego pacjentów oraz porównanie dawek
pochłoniętych uzyskiwanych przez pacjentów w przypadku badań z użyciem
radioizotopu Tc-99m (Tj/2=6,02 godz., Ey=140 keV) oraz z użyciem promie-
niowania rentgenowskiego na przykładzie badań nerek, kości oraz sutka.

2. WEWNĘTRZNE NARAŻENIE RADIOLOGICZNE

Obliczenie dawki MIRD [4] wymaga określenia „źródła" promie-
niowania (narząd lub miejsce w organizmie, w którym znajduje się radio-
farmaceutyk) oraz „tarczy", tj. narządu lub miejsca w organizmie, dla któ-
rego dawka ma być wyznaczona. Następnie niezbędna jest znajomość
następujących wielkości fizycznych: aktywności radiofarmaceutyku i cza-
su jego przebywania w źródle, całkowitej energii i rodzaju promieniowania
emitowanego przez „źródło", ułamka energii (dla każdego rodzaju promie-
niowania) emitowanej przez źródło i docierającej do „tarczy".

Aktywność preparatu promieniotwórczego z uwzględnieniem czasu
jego przebywania w „źródle" określa wielkość zwana aktywnością sku-
mulowaną A [Bq-s], której definicję podano poniżej:

A=$A(t)dt (1)
o

gdzie: A(f) - funkcja, określająca zależność aktywności [Bq] w „źródle" od
czasu, ?=0 czas podania radiofarmeceutyku, t=°° czas „zniknięcia" pro-
mieniotwórczości ze „źródła".
Wartość aktywności skumulowanej zależy zarówno od szybkości wchła-
niania radiofarmaceutyku przez organizm, jak i jego usuwania „fizyczne-
go" (poprzez rozpad promieniotwórczy) oraz „biologicznego", wynikają-
cego z fizjologicznych czynności organizmu. Uwzględnienie tych procesów
wymaga wprowadzenia następujących pojęć:
a) okres wchłaniania radiofarmaceutyka Tw [s] jest to czas, po którym

aktywność preparatu w „źródle" osiągnie 63% wartości maksymalnej;
b) okres półrozpadu izotopu promieniotwórczego 7/ [s], zwany też „fi-

zycznym" okresem półrozpadu;
c) okres półrozpadu biologicznego (fizjologicznego) T/, [s] jest to czas, po

którym połowa aktywności zostanie usunięta ze „źródła" wskutek pro-
cesów fizjologicznych.

Wykorzystując powyższe pojęcia definiuje się efektywny czas wchłaniania
Twe [s] radiofarmaceutyku jako równy:
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T T
T = " f

Tw+Tf

oraz efektywny czas wydalania Te [s] jako:
TT

Te = -^^— (3)
T +T'' /

gdzie TW, Tf i TI, są odpowiednio okresami wchłaniania, rozpadu fizycznego
i usuwania biologicznego radiofarmaceutyku.
Bardzo ważnym zagadnieniem dla określenia jaki procent podanej aktywności
znalazł w wybranym „źródle" jest znajomość biokinetyki preparatu promie-
niotwórczego oraz jego czasowej lokalizacji w organizmie. Istnieje szereg mo-
deli matematycznych pozwalających na śledzenie biodystrybucji radiofarma-
ceutyku. Jednym z nich jest model kompartmentowy, w którym przyjmuje się,
że organizm ludzki składa się z przedziałów (kompartmentów), połączonych ze
sobą i wymieniających między sobą radiofarmaceutyk. Wymiana opisywana
jest przy użyciu odpowiednich współczyników kinetycznych i transportu masy.
Międzynarodowa Komisja Ochrony Radiologicznej (International Com-
mission on Radiological Protection, ICRP) w publikacjach [5] oraz [6]
między innymi wprowadza dla nowych radiofarmaceutyków modele bio-
kinetyczne, dawki pochłonięte i dawki efektywne. Należy nadmienić, że
SAAM Institute, Inc. (Seattle, WA, USA) [7] oferuje gotowe oprogramo-
wania dla obliczeń z zakresu biokinetyki różnych radiofarmaceutyków.
Dla ułatwienia obliczenia średniej dawki pochłoniętej D przez „tarczę" od
aktywności skumulowanej w wybranym „źródle" (z uwzględnieniem całkowi-
tej liczby przejść jądrowych, rodzaju promieniowania i energii) wprowadzono
wielkość S podającą dawkę pochłoniętą przypadającą na jednostkę skumulowa-
nej aktywności i wyrażaną w [mGy/GBq-godz.] lub w [rad/mCi-godz.]. Warto-
ści wielkości S dla większości stosowanych radioizotopów i różnych źródeł"
oraz „tarcz" można znaleźć w tablicach np. [3].
Średnią dawkę pochłoniętą przez wybraną „tarczę" (narząd) oblicza się ze wzoru:

D = A-S [Gy] _ (4)
po uprzednim obliczeniu skumulowanej aktywności A .

3. PORÓWNANIE DAWEK POCHŁONIĘTYCH
OTRZYMYWANYCH PRZEZ PACJENTÓW
W DIAGNOSTYCE RADIOIZOTOPOWEJ I RENTGENOWSKIEJ

Porównanie dawek pochłoniętych przeprowadzono dla badań nerek,
kości oraz sutka.
W badaniach radioizotopowych używano Tc-99m z następującymi preparatami:
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a) dla nerek 99mTc-MAG3 (merkaptoacetyloglicyna) - 150 MBq i
99mTc-DTPA (dietylenotriaminopentooctan sodu) - 200 MBq,

b) dla kości 99mTc-MDP (metylenodifosfonian) - 600 MBq i 99mTc-HMDP
(hydroxymetanodifosfonian) - 600 MBq,

c) dla sutka 99mTc-MIBI (metoksyizobutyloizonitryl) - 550 MBq.
Podane powyżej aktywności podane są dla standardowego dorosłego pacjenta.
Aktywności te są korygowane w zależności od masy ciała i wieku badanego.
Wartości dawek pochłoniętych oszacowane w oparciu o dane literaturowe
[2, 3] były odpowiednio równe dla nerek (renoscyntygrafia) l i 1,1 mGy, dla
kości ok. 6 mGy, natomiast dla sutka (mammoscyntygrafia) ok. 6,5 mGy.

Odpowiednio wartości dla badań rentgenowskich standardowego pa-
cjenta (masa ciała około 70 kg) [8, 9] przy pomiarze dawki w powietrzu na
powierzchni ciała, łącznie z promieniowaniem rozproszonym i przy zasto-
sowaniu folii wzmacniających o czułości około 200 są: miednica i układ
moczowy 10 mGy, kręgosłup lędźwiowy 10 mGy (AP) i 30 mGy (LAT),
kręgosłup piersiowy 7 mGy (AP) i 20 mGy (LAT), zdjęcia mammogra-
ficzne bez kratki przeciw rozproszeniowej l mGy i z kratką 3 mGy dla
zdjęć wykonywanych w projekcji osiowej mammografem z anodą molib-
denową i takim też filtrem. Dawki pochłonięte w rentgenowskiej tomogra-
fii komputerowej dla badań kręgosłupa lędźwiowo-krzyżowego są równe
35 mGy w przeliczeniu na jeden skan (pomiar na fantomie).

Należy podkreślić, że w rentgenodiagnostyce na wielkość dawki
otrzymywanej przez pacjenta mają znaczący wpływ następujące czynniki:
widmo energetyczne promieniowania (zależne od wysokiego napięcia i
filtracji zestawu), natężenie promieniowania pierwotnego, rozmiary wiązki
pierwotnej, jakość detektora (w rentgenografii rodzaj filmu i ekranu
wzmacniającego) oraz prawidłowość procesu obróbki fotochemicznej
zdjęć. Prawidłowy dobór wyżej wymienionych czynników może nawet o 2
rzędy wielkości zmniejszyć narażenie radiologiczne pacjenta [10].

4. PODSUMOWANIE

Powszechne stosowania promieniowania jonizującego w medycynie,
zarówno w diagnostyce, jak i w terapii i wynikające stąd napromienienie pa-
cjentów spowodowało przyjęcie przez Radę Unii Europejskiej Dyrektywy nr
97/43/EURATOM z dnia 30 czerwca 1997 roku [11] jako obowiązującej w
krajach Unii. Dyrektywa ta dotyczy ochrony sanitarnej ludności przed ryzy-
kiem związanym z promieniowaniem jonizującym przy naświetleniach do
celów medycznych i stosuje się między innymi do naświetleń pacjenta w
ramach diagnostyki lub leczenia indywidualnego. W stanowisku negocja-
cyjnym Polski bezpieczeństwo jądrowe i ochrona przed promieniowaniem
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umieszczone zostały w obszarze „Środowisko". Ze względu na to, że obecne
polskie przepisy tylko częściowo odpowiadają wymaganiom Dyrektywy nr
97/43/EURATOM, a jej implementacja pociągnie za sobą działania organiza-
cyjne, techniczne oraz ekonomiczne, Polska wniosła o 4-letni okres przej-
ściowy w tym zakresie, który trwać będzie do 31 grudnia 2006 roku [12].

Powyższa Dyrektywa narzuca między innymi obowiązek optymaliza-
cji i utrzymaniu na najniższym możliwym poziomie dawek, surowy nadzór
nad urządzeniami radiologicznymi w zakresie ochrony przed promieniowa-
niem, wdrożenie stosownych programów gwarancji jakości, włącznie z
kontrolą jakości oraz oceną dawek napromieniowania lub poziomu aktyw-
ności preparatów radioizotopowych.
Dzięki wdrożeniu i w Polsce Dyrektywy nr 97/43/EURATOM nastąpi
zmniejszenie narażenia radiologicznego pacjentów diagnozowanych przy
użyciu promieniowania jonizującego.
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Abstract
X-RAY FLUORESCENCE ANALYSIS IN APPLICATION FOR STUDY

OF HUMAN BRAIN TISSUE AND BODY FLUIDS
Thin slices of human brain tissue and body fluids were investigated using Energy Dis-

persive X-Ray Fluorescence (EDXRF) spectrometry. Distribution of elements in brain tissue
samples was studied using Microbeam X-Ray Fluorescence (MXRF) method. Total Reflection
X-Ray Fluorescence (TXRF) analysis was applied for determination of elemental contents in
cerebrospinal fluid, serum and whole blood. The main goal of the study was to optimize ana-
lytical procedures for investigation of biomedical specimens using EDXRF method. MXRF
method is useful for investigation of P, S, Cl, K, Ca and Fe. Moreover, it can be also applied
for distinguishing between white and gray matter of the human brain. Two sample preparation
methods were applied in TXRF spectrometry with respect to detection limit. In the first
method the body fluids were analysed without any sample preparation. The other measure-
ments were performed for the body fluids digested with nitric acid. For both methods gallium
was used as an internal standard. Accuracy of the TXRF method was assessed using Certified
Reference Material, A- 13 (freeze-dried animal blood). High sensitivity of TXRF and proper
sample preparation allowed to detect wide spectrum of elements, between Cl and Sr. Faster
and easier first sample preparation method allowed to detect elements including volatile ones
like Cl or Br whereas digestion of fluids with nitric acid improved the detection limits signifi-
cantly. Elemental analysis of thin brain tissue samples and body fluids will be applied for study
of role of trace elements in selected neurological diseases.

1. WPROWADZENIE

Pierwiastki śladowe odgrywają ważną rolę w funkcjonowaniu organi-
zmu człowieka. Są one zarówno naturalnymi składnikami żywych komórek,
jak i czynnikami docierającymi do organizmu z zewnątrz, np. w postaci leków
lub zanieczyszczeń. Przeprowadzane badania wskazują na obecność anomalii
koncentracji niektórych pierwiastków śladowych (głównie Fe, Cu, Zn) w
tkance centralnego układu nerwowego (CUN) w przypadku schorzeń neuro-
logicznych, takich jak choroba Parkinsona, choroba Alzheimera, nowotwory
mózgu i in. [1-3]. Pomimo intensywnych badań w zakresie tej tematyki, rola
jaką odgrywają pierwiastki śladowe w procesach patologicznych układu ner-
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wowego człowieka nadal nie jest całkowicie znana. Istotne z punktu widzenia
przyszłych zastosowań klinicznych jest określanie zawartości pierwiastków w
cienkich skrawkach tkanki, jak również sprawdzenie czy w przypadku wybra-
nych schorzeń neurologicznych występują anomalie koncentracji pierwiast-
ków w płynach ustrojowych. Celem niniejszej pracy było opracowanie proce-
dur analitycznych, a następnie sprawdzenie możliwości wykorzystania
rentgenowskiej analizy fluorescencyjnej z dyspersją energii (EDXRF) do ba-
dania materiałów biomedycznych dla potrzeb neurologii. W badaniach zasto-
sowano metodę rentgenowskiej analizy fluorescencyjnej z wykorzystaniem
mikrowiązki promieniowania rentgenowskiego (MXRF) oraz metodę opartą
na zjawisku całkowitego zewnętrznego odbicia promieniowania X (TXRF).

2. MATERIAŁ I METODY

Do analizy cienkich skrawków tkanki mózgu metodą MXRF wykorzy-
stano próbki materiałów autopsyjnych lub śródoperacyjnych pobranych z ob-
szarów istoty białej i szarej mózgu. W tym celu wycinki z okolic ośrodkowe-
go układu nerwowego zamrażano (bez utrwalania) w temperaturze -30°C i
krojono na kriostacie. Skrawki tkanki o grubości ok. 20 (im nakładano bezpo-
średnio na folię API i suszono w temperaturze -20°C.
Ponadto, przeprowadzono przy wykorzystaniu metody TXRF analizę składu
pierwiastkowego próbek płynu mózgowo-rdzeniowego (CSF), surowicy oraz
krwi. W badaniach użyte zostały płyny ustrojowe pobrane uprzednio do ruty-
nowych badań diagnostycznych. Opracowanie procedur analitycznych wyko-
nano na próbkach CSF, surowicy oraz krwi pobranych od jednego pacjenta.
W celu analizy TXRF zastosowano dwie metody preparatyki próbek. W
pierwszej z nich do próbki płynu ustrojowego dodawano standard wewnętrz-
ny w postaci roztworu galu, uzyskując finalne stężenie pierwiastka standar-
dowego równe l mg/kg dla CSF i surowicy oraz 10 mg/kg dla próbki krwi. Z
każdej próbki pobierano 2 ul płynu, nakrapiano na szkiełko krzemowe i su-
szono w temperaturze 40°C. W drugiej metodzie próbki płynów ustrojowych
poddawano mineralizacji na mokro w kwasie azotowym zgodnie z następują-
cą procedurą: do 200 ul płynu ustrojowego dodawano 0,5 ml 65% HNOa.
Roztwór umieszczano w „bombie" teflonowej (PTFE) i ogrzewano w tempe-
raturze 180°C przez 18 godz. W celu standaryzacji wewnętrznej, po ostudze-
niu dodawano roztwór galu uzyskując stężenie 10 mg/kg Ga w próbce. Próbki
rozcieńczano wodą bidestylowaną, a następnie nakrapiano 2 ul płynu na
szkiełko i suszono. Dokładność metody sprawdzano przy wykorzystaniu ma-
teriału referencyjnego IAEA, A-13 (krew zwierzęca). W tym celu 262 mg
próbki poddawano mineralizacji na mokro w kwasie azotowym stosując
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przedstawioną uprzednio procedurę. Z otrzymanego roztworu finalnego spo-
rządzono 5 próbek pomiarowych.

Analiza pierwiastkowa tkanki mózgu i płynów ustrojowych prowa-
dzona była przy wykorzystaniu rentgenowskiego spektrometru fluorescen-
cyjnego z dyspersją energii [4]. Jako źródło promieniowania wzbudzające-
go stosowano dyfrakcyjną lampę rentgenowską z anodą molibdenową.
Pomiary prowadzano w powietrzu.
W pomiarach MXRF wiązkę promieniowania X kolimowano przy wykorzy-
staniu szklanej kapilary o średnicy wyjściowej ok. 250 (im. Stosowany układ
pomiarowy wyposażony jest w kamerę CCD współpracującą z mikroskopem
optycznym, jak również w stolik do mocowania próbek posiadający możli-
wość translacji (w kierunkach XYZ) oraz rotacji. Pozwoliło to na wybór wła-
ściwego obszaru próbki oraz precyzyjne pozycjonowanie wiązki na próbce.
Pomiary w płaszczyźnie XY wykonywano co 300 um w każdym kierunku.
Czas pomiaru w każdym punkcie wynosił 600 s. Wzbudzone w próbce pro-
mieniowanie X rejestrowano detektorem półprzewodnikowym Si(Li) o zdol-
ności rozdzielczej 170 eV dla energii 5,9 keV.

Pomiary płynów ustrojowych wykonano metodą TXRF w warunkach
opisanych szczegółowo w pracy [4]. Detektor półprzewodnikowy Si(Li) o
zdolności rozdzielczej 170 eV dla energii 5,9 keV wykorzystywano do reje-
stracji promieniowania charakterystycznego pierwiastków. Czas pomiaru
każdej próbki wynosił 1000 s.

Widma uzyskiwane w pomiarach EDXRF ar lizowano przy wykorzy-
staniu programu komputerowego AXIL-QXAS [5]. Program ten był również
stosowany w metodzie TXRF do wyznaczenia zawartości pierwiastków w
płynach ustrojowych w oparciu o wewnętrzną standaryzację próbki.

3. WYNIKI BADAŃ I DYSKUSJA

Skolimowana wiązka promieniowania X z lampy rentgenowskiej
została zastosowana do analizy skrawków tkanki mózgu. Wielkościami
wykorzystywanymi w analizie były linie promieniowania charaktery-
stycznego pierwiastków (K-L2.3), jak również natężenie rozproszenia nie-
koherentnego linii Mo-K-L2,3. Pomiar natężenia rozproszenia niekohe-
rentnego linii Mo-K-L2,3 pozwolił na oszacowanie masy powierzchniowej
próbki. Umożliwiło to identyfikację w próbce obszarów anatomicznych,
takich jak istota biała i szara, które poprzez różny stopień uwodnienia
(odpowiednio 70 i 85%) po wysuszeniu próbki charakteryzują się różny-
mi masami powierzchniowymi [6]. Rozkład natężenia rozproszenia nie-
koherentnego linii Mo-K-L2,3 przedstawiono na rys. la. Pomiar promie-
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niowania rozproszonego niekoherentnie umożliwia ponadto właściwą
selekcję próbek i obszarów tkanki, co jest istotne przed planowanymi,
precyzyjnymi pomiarami z \\ykorzystaniem wiązki promieniowania
synchrotronowego o rozmiarach kilku (im.
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Rys. 1. Rozkład (a) natężenia rozproszonego niekoherentnie promieniowania X Mo oraz
(b-d) wybranych pierwiastków (Ij/Iniekoh) w skrawku tkanki mózgu.

Uzyskane rezultaty pokazują, że analiza MXRF, przy zastosowanych warun-
kach pomiarowych, daje możliwość detekcji pierwiastków, takich jak P, S, Cl,
K, Ca i Fe. Ze względu na zbyt niskie zawartości nie jest możliwe oznaczanie
pozostałych pierwiastków śladowych, w rym Cu i Zn. Stosunek natężenia pro-
mieniowania charakterystycznego pierwiastków do natężenia promieniowania
rozproszonego niekoherentnie (Ij/Iniekoh) wykorzystano jako miarę stężenia
pierwiastków w analizowanym punkcie próbki. Wykonana analiza pokazuje, że
znacząco wyższe zawartości S, Cl, K i Ca obserwowane sąw istocie szarej mó-
zgu, podczas gdy poziom P jest porównywalny w obu istotach. Rozkład Fe w
badanych próbkach nie jest jednorodny, jednak zmiany natężeń promieniowa-
nia charakterystycznego nie pokrywają się w tym przypadku z topografią bada-
nych obszarów anatomicznych. Rozkład wybranych pierwiastków w próbce
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tkanki mózgu przedstawiono na rys. Ib-d. Analiza zawartości Fe w tkankach
ustrojowych wymaga szczególnej uwagi ze względu na możliwość detekcji Fe
pochodzącego z naczyń krwionośnych występujących w badanym obszarze.
Wykonane badania pozwoliły stwierdzić, że wysokiemu poziomowi Fe w ob-
rębie naczynia krwionośnego towarzyszy istotne obniżenie zawartości P w po-
równaniu z obszarem tkanki mózgu. Właściwość ta może więc stanowić pod-
stawę do jednoznacznego określania czy Fe obecne w badanym materiale
pochodzi z krwi czy też ze struktur tkanki nerwowej.
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Rys. 2. Widma uzyskane z próbki płynu mózgowo-rdzeniowego metodą TXRF (linia K-L2,3
pierwiastków, t=1000 s).

Analiza TXRF płynów ustrojowych przy zastosowaniu dwóch metod
preparatyki próbek pozwoliła na rejestrację szerokiego spektrum pier-
wiastków zawartych pomiędzy S a Rb. Typowe widmo uzyskane dla prób-
ki płynu mózgowo-rdzeniowego przedstawia rys. 2. Porównanie widm
uzyskanych dla próbki bez wstępnej preparatyki oraz próbki po minerali-
zacji pokazuje wyraźną redukcję tła w pomiarze materiału zmineralizowa-
nego. Rezultatem tego jest możliwość rejestracji dodatkowo pierwiastków
śladowych takich, jak np. Cr, Ni, Cu i Zn, ważnych z punktu widzenia neu-
rologii. Ten sposób preparatyki próbek uniemożliwia jednak oznaczanie
pierwiastków lotnych, takich jak Cl czy Br (rys. 2) oraz w pewnym stopniu
również S. Z tego względu dla potrzeb kompleksowej analizy pierwiast-
kowej płynów ustrojowych konieczne jest stosowanie uzupełniających się
metod preparatyki próbek. Wyniki analizy ilościowej dla CSF, surowicy
oraz krwi, jak również wartości granic wykrywalności pierwiastków dla
CSF zestawiono w tabeli 1. Granice wykrywalności pierwiastków dla su-
rowicy oraz krwi są porównywalne.
Dokładność oraz powtarzalność metody sprawdzono przez zastosowanie
materiału referencyjnego IAEA, A-13. Porównanie wyników doświadczalnych
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Tabela 1. Wyniki analizy TXRF płynu mózgowo-rdzeniowego (CSF), surowicy oraz krwi.

Pierwiastek

K
Ca
Cr
Fe
Ni
Cu
Zn
Br
Rb

CSF
C [mg/kg]

127 (3)
67(2)

0,7 (0,2)
0,68 (0,03)
0,41 (0,08)
0,93 (0,08)
1 ,60 (0,06)
0,62 (0,06)
0,18(0,05)

Surowica
C [mg/kg]

182(5)
117(2)

12,2(0,5)
5,5 (0,5)
3,2(0,1)
1,6(0,1)
1,7(0,1)

2,42 (0,05)
0,20 (0,05)

Krew
C [mg/kg]

1560(20)
64(3)

2,7 (0,4)
418(4)

0,4(0,1)
1,5(0,1)
6,3 (0,2)
1,5(0,1)
2,3(0,1)

CSF, granica wykrywalności
[mg/kg]

bez
preparatyki

3,22
2,18

0,34

0,27
0,25
0,21
0,22

mineralizacja
w kwasie

1,17
0,77
0,21
0,12
0,12
0,10

0,090

0,098

Wartości w nawiasach reprezentuj ą niepewności każdej wielkości na poziomie ufności 95%.

z wartościami certyfikowanymi zamieszczono w tabeli 2. Uzyskane rezii-
taty wykazują dużą zgodność wartości eksperymentalnych i certyfikowa-
nych. Ponadto, względna powtarzalność metody jest zawsze lepsza niż 10%.

Tabela 2. Porównanie zmierzonych (TXRF) i certyfikowanych udziałów wagowych pier-
wiastków w materiale referencyjnym IAEA, A-13.

Pierwiastek

K
Ca
Fe
Cu
Zn
Rb

Eksperyment
C [mg/kgl
2620(130)

260 (22)
2260 (78)

4,80 (0,62)
16,8(3,3)

2,61 (0,36)

Certyfikat
C [mg/kg]

2500
286

2400
4,3
13

2,3

CL [mg/kg]
2100-^2800

226-H332
2200^-2500

3,7-1-4,8
12-1-14

1,7^3,1

C - udział wagowy pierwiastka; CL - przedział ufności na poziomie istotności 0.05; warto-
ści w nawiasach reprezentują niepewności C na poziomie ufności 95%.

4. WNIOSKI

Przeprowadzone badania pokazują, że spektrometria EDXRF może
być wykorzystywana do analizy tkanki CUN, jak również płynów ustrojo-
wych. Metoda MXRF umożliwia badanie rozkładu pierwiastków głównych
oraz Fe w cienkich skrawkach tkanki CUN. Wykorzystanie natężenia nie-
koherentnego rozproszenia linii Mo-K-L/u umożliwia ocenę grubości
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próbki oraz jakości preparatyki. Ponadto, analiza MXRF może być stoso-
wana do rozróżniania obszarów istoty białej i szarej w badaniach mózgu i
rdzenia kręgowego. Porównanie natężeń promieniowania charakterystycz-
nego Fe i P może posłużyć do identyfikacji Fe pochodzącego z naczyń
krwionośnych.
Wykonane badania pokazały, że metoda TXRF jest użyteczna w badaniach
płynów ustrojowych o bardzo niskich zawartościach pierwiastków ślado-
wych. Szybsza i prostsza metoda bez wstępnej preparatyki próbki pozwala
na detekcję pierwiastków głównych, jak również pierwiastków lotnych.
Mineralizacja na mokro w kwasie azotowym znacząco poprawia granice
wykrywalności, co umożliwia oznaczanie dodatkowo pierwiastków ślado-
wych. Spektrometria EDXRF, jak również zastosowane procedury anali-
tyczne będą w przyszłości wykorzystywane w badaniach materiałów bio-
medycznych mających na celu poznanie roli pierwiastków głównych i
śladowych w wybranych schorzeniach neurologicznych.
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Abstract
BIOLOGICAL DOSIMETRY FOR THE RECONSTRUCTION OF DOSES

ABSORBED DURING ACCIDENTS IN RADIOTHERAPY
Medical radiation represents by far the largest man-made source of radiation expo-

sure. The recent accident in a radiotherapy unit in Białystok, Poland, clearly showed the
necessity to develop biological methods allowing a reconstruction of the absorbed dose in
case of an accidental exposure. We are currently analyzing the frequencies of micronuclei in
lymphocytes of patients undergoing teleradiotherapy of tumors localized in different parts
of the body. The aim of the studies is the setting up of appropriate calibration curves with
the help of which a dose absorbed during an accident could be estimated. In addition, the
applicability of such calibration curves for qual i ty assurance of tclcradiotherapy w i l l be
considered. In order to calculate the expected frequencies of aberrations and micronuclei
in lymphocytes of patients undergoing teleradiotherapy a mathematical model was developed.
The modeled dose-response curves agree well with the majority of published experimental
results and wil l serve as a basis for ongoing studies.

1. WPROWADZENIE

Zastosowanie promieniowania jonizującego w medycynie jest głów-
nym źródłem narażenia ludności na promieniowanie wytwarzane przez
człowieka [1]. Szacuje się, że na całym świecie wykonuje się rocznie
około 2 miliardów badań diagnostycznych, 32 miliony zabiegów w medy-
cynie nuklearnej oraz 5,5 miliona zabiegów terapeutycznych przy użyciu
promieniowania megawoltowego. Bezsporną rzeczą jest, że pożytek zdro-
wotny wypływający z prawidłowego napromieniania przewyższa możliwy
uszczerbek dla zdrowia. Niestety, tak szerokie stosowanie promieniowania
niesie za sobą ryzyko błędu ludzkiego lub awarii sprzętu i, w konsekwen-
cji, niekontrolowanego narażenia pacjentów na wysokie dawki promie-
niowania. Z 46 śmiertelnych ofiar wypadków radiacyjnych które wyda-
rzyły się w ostatnich 12 latach, 31 zmarło na skutek wypadków w
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radioterapii (tabela). Ostatni tego typu wypadek wydarzył się w Białym-
stoku, zaś jego bezpośrednią przyczyną była awaria akceleratora Neptun
lOp.

Tabela. Poważne wypadki radiacyjne na świecie od grudnia 1990 roku (na podstawie [2]).

Miejsce

Białoruś

Chiny

Costa Rica

Egipt

Estonia
Japonia

Rosja

Hiszpania

Tajlandia

USA

Panama

Polska

Razem

Rodzaj
urządzenia

ZZ

zz
RT

ZZ

ZZ

EJ

EJ

RT

ZZ

RT

RT

RT

Liczba osób
narażonych

1

90

27

7

6
3

3

27

9

1

28

5

207

Liczba ofiar
śmiertelnych

1

3

7

2

1
2

3

15

3

1

8

0

46

ZZ - źródło zamknięte, EJ - energetyka j ądrowa, RT - radioterapia.

Wypadek białostocki wykazał trudności w ustaleniu wysokości da-
wek pochłoniętych na podstawie rekonstrukcji przebiegu awarii. Ponieważ
tzw. późne skutki promieniowania, które są szczególnie niebezpieczne dla
zdrowia, pojawiają się z opóźnieniem rzędu tygodni lub miesięcy po eks-
pozycji, szybkie ustalenie wysokości dawki pochłoniętej pozwoliłoby na
podjęcie odpowiednich działań medycznych. Jedna z najlepiej sprawdzo-
nych metod szacowania wysokości dawki pochłoniętej polega na analizie
poziomu uszkodzeń cytogenetycznych (aberracji chromosomowych lub
mikrojąder) w limfocytach krwi obwodowej [3]. Wiarygodność metody
dozymetrii biologicznej została wielokrotnie sprawdzona zarówno na mo-
delach zwierzęcych [3], jak i w szeregu wypadków radiacyjnych, które
wydarzyły się w ostatnich latach [4]. Wysokość dawki pochłoniętej od-
czytuje się na podstawie tzw. krzywej kalibracyjnej, czyli zależności daw-
ka-efekt dla limfocytów napromienionych in vitro różnymi dawkami pro-
mieniowania jonizującego [3].
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2. ZASTOSOWANIE DOZYMETRII BIOLOGICZNEJ DO OCENY
DAWEK W AWARII BIAŁOSTOCKIEJ

Dozymetria biologiczna umożliwia dokładną ocenę dawki w przypad-
kach napromienienia całego ciała. Dokładność oceny maleje proporcjonalnie
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Rys. 1. Wynik analizy częstości aberracji chromosomowych w limfocytach pacjentek
narażonych na skutek awarii białostockiej (białe symbole) oraz w limfocytach pacjentek
poddawanych analogicznej, prawidłowej teleradioterapii (czarne symbole). Ciągła linia:
dopasowanie wartości kontrolnych metodą najmniejszych kwadratów.

do objętości napromienionej krwi, ponieważ pobrana po napromienieniu
próbka limfocytów zawierać będzie komórki napromienione i nie napro-
mienione w stosunku trudnym do określenia. Sytuacją kiedy problem ten
jest wyraźnie widoczny jest napromienianie pacjentów podczas teleradiote-
rapii. Objętość napromienionej tkanki jest mała, a czas napromieniania
wynosi z reguły mniej niż 2 minuty. Całkowita dawka terapeutyczna jest
frakcjonowana, najczęściej po 2 Gy, 5 razy w tygodniu. Na rys. l przed-
stawiono wynik analizy częstości aberracji chromosomowych w limfocy-
tach pacjentek białostockich poparzonych na skutek awarii akceleratora
Neptun lOp (białe symbole) oraz częstość aberracji u pacjentek poddawa-
nych prawidłowej teleradioterapii (czarne symbole). Dokładny opis stoso-
wanych metod zostanie przedstawiony w innej pracy (w przygotowaniu).
Należy założyć, że wyższa niż oczekiwana częstość aberracji w limfocy-
tach pacjentek 3, 4 i 2 jest wynikiem dawki awaryjnej. Częstość aberracji
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na poziomie kontrolnym u pacjentek l i 5 wskazuje ograniczenia zastoso-
wanej metody do wykrycia dawki pochłoniętej w warunkach awarii biało-
stockiej. Obecnie brakuje metod umożliwiających obliczenie wysokości
dawki awaryjnej u pacjentek 3, 4 i 2.

3. MODEL POWSTAWANIA ABERRACJI W LIMFOCYTACH
PACJENTÓW PODDAWANYCH RADIOTERAPII

W kilku pracowniach podjęto badania, których celem było spraw-
dzenie, czy istnieje korelacja między częstością aberracji chromosomo-
wych lub mikrojąder w limfocytach napromienionych in vitro różnymi
dawkami promieniowania a częstością aberracji znajdowaną w limfocytach
pacjentów napromienianych w trakcie teleradioterapii. W przypadku do-
brej korelacji, krzywa zależności in vitro służyć by mogła jako krzywa
kalibracyjna do odczytania dawki otrzymanej w trakcie radioterapii. W
celu sprowadzenia wielkości dawek do podobnego poziomu, dawki otrzy-
mane w trakcie radioterapii przelicza się do formy tzw. równoważnej daw-
ki dla całego ciała (ang. equivalent whole body dose - EWBD), sumując
pochłoniętą energię promieniowania (w Joulach) i dzieląc ją przez masę
ciała pacjenta [5, 6]. Uzyskane wyniki wskazują wysoką zgodność obu
krzywych w zakresie dawek do 2 Gy. W zakresie wyższych dawek, krzy-
wa in vitro przyjmuje kształt zależności kwac :atowej, podczas kiedy
krzywą in vivo najlepiej daje się opisać zależnością liniową [6].

O ile liniowo-kwadratowy przebieg krzywej in vitro znajduje wytłu-
maczenie w modelach powstawania aberracji chromosomowych [3], to
brak elementu kwadratowego w zależności in vivo autorzy tłumaczą elimi-
nacją komórek mocno uszkodzonych po dawkach powyżej 2 Gy [6]. Inter-
pretacja ta wydaje się pomijać różnicę w sposobie napromieniania komó-
rek in vitro (jedna dawka promieniowania) i in vivo (napromienianie
frakcjonowane). Powstaje zatem pytanie, jaki przebieg ma oczekiwana
krzywa zależności dawka-efekt w limfocytach napromienionych in vivo w
sposób frakcjonowany.

Aby odpowiedzieć na to pytanie, opracowano model matematyczny,
przy pomocy którego obliczono oczekiwane częstości aberracji w limfocy-
tach pacjentów poddawanych radioterapii. Matematyczny opis modelu
przedstawiono w [7]. Wyniki obliczenia przedstawiono na rys. 2. Częstość
aberracji chromosomowych rośnie z liczbą frakcji w sposób liniowy, zaś
stopień nachylenia krzywej jest proporcjonalny, zgodnie z oczekiwaniem, do
objętości napromienionej tkanki. Mimo że model opiera się na prostym
założeniu całkowitego mieszania się limfocytów w ciele pacjenta po każdej
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Rys. 2. Obliczone z zastosowaniem modelu częstości aberracji chromosomowych w za-
leżności od liczby frakcji oraz objętości napromienionej tkanki w limfocytach pacjenta o
masie ciała 70 kg napromienianego dawką frakcyjną 2 Gy. Szczegółowy opis modelu w [7].

frakcji oraz braku eliminacji komórek napromienionych, wyniki są zgodne
z opublikowanymi wynikami empirycznymi (piśmiennictwo zestawiono w
[7]). Oznacza to, że liniowa zależność dawka-efekt wynika z frakcjonowa-
nia napromieniania a nie selektywnej eliminacji uszkodzonych komórek.
Wydaje się zatem, że próby stosowania standardowych, liniowo-
kwadratowych krzywych kalibracyjnych do oszacowania wysokości dawki
pochłoniętej w radioterapii są nie prawidłowe. Prowadzone przez nas
obecnie badania skupiają się na analizie częstości mikrojąder w limfocytach
pacjentów poddawanych teleradioterapii, z nowotworami o różnej lokaliza-
cji. Celem badań jest sprawdzenie, czy uzyskane zależności dawka-efekt
mogą w przyszłości służyć jako krzywe kalibracyjne dla rekonstrukcji dawki
pochłoniętej w radioterapii. Dodatkowym celem badań jest sprawdzenie w
jakim stopniu ocena poziomu uszkodzeń cytogenetycznych w limfocytach
krwi pacjentów służyć może do oceny jakości teleradioterapii.
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Abstract
CHROMOSOME PAINTING AND PREMATURELY CONDENSED

CHROMOSOMES (PCC) - NEW METHODS OF BIOLOGICAL DOSIMETRY
Classic methods of biological dosimetry - micronucleus and dicentric assay pose

several problems. In the case of micronucleus there is a wide range of spontaneous frequencies
and smoking and age are powerfull contributing factors. In the case of dicentrics - low
mitotic index in some individuals especially in the elderly or accidently exposed to high
radiation doses.
So, there are 2 quite new molecular techniques which at least in part solve these problems:
chromosome painting and PCC. Chromosome painting by employing chromosome-specific
DNA probes allow easy identification and quantification of translocations. Recently, it was
shown that calyculin A or okadaic acid, inhibitors of 1 and 2A protein phosphatases, induce
PCC in peripheral blood cells. This is an easy biodosimetric method with a high PCC index
and independent of the ability of cells to divide e.g. after high (20 Gy) doses, when the
mitotic index is extremly low.

1. CELE DOZYMETRII BIOLOGICZNEJ

Szerokie zastosowanie technologii jądrowych w medycynie, przemy-
śle i nauce powoduje ciągłe ryzyko niekontrolowanego narażenia człowieka
na promieniowanie jonizujące. W przypadku takiego podejrzenia względy
medyczne i prawne wymagają odtworzenia pochłoniętej dawki. Nawet jeżeli
rekonstrukcja dawki na podstawie dozymetrii fizycznej lub znajomości ak-
tywności źródła promieniowania jest możliwa, to tylko dozymetria biolo-
giczna pozwala oszacować rzeczywistą dawkę, jaką otrzymała dana osoba.
Wiedza ta jest niezbędna dla lekarzy, którzy muszą zdecydować jakie proce-
dury medyczne, np. przeszczep szpiku kostnego lub komórek pnia, czy le-
czenie (np. czynnikami wzrostu) należy zastosować [1].

Odrębnym problemem, w którego rozwiązaniu mogą być pomocne
techniki dozymetrii biologicznej, jest ocena promieniowrażliwości osobni-
czej pacjentów przed poddaniem ich radioterapii [2]. Wiadomo, że pa-
cjentów poddawanych radioterapii cechuje różna promieniowrażliwość.
Dla niektórych z nich efekty uboczne standardowo stosowanej radioterapii
mogą przewyższać jej korzyści. Znając wyniki badań in vitro można u ta-
kich osób modyfikować dawki frakcyjne, a także dawkę całkowitą.
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Istniejące techniki dozymetrii biologicznej, takie jak analiza mikro-
jąder lub chromosomów dicentrycznych i pierścieni podlegają pewnym
ograniczeniom, omówionym poniżej.

2. MIKROJĄDRA

Analiza mikrojąder polega na obliczeniu częstości mikrojąder (frag-
mentów, a nawet całych chromosomów pozostałych po podziale mitotycz-
nym poza jądrami rodzicielskimi i widocznych po wybarwieniu barwni-
kiem Giemzy w cytoplazmie) w limfocytach krwi obwodowej (LKO).
Analizę prowadzi się głównie w limfocytach T, stymulowanych do po-
działu fitohemaglutyniną, następnie poddanych działaniu cytochalazyny B
(hamuje podział komórki, nie zaburzając podziału jądra) i utrwalonych po
72 godzinach standardowymi metodami cytogenetycznymi (rys. 1).

Rys. 1. Mikrojądra, oznaczone strzałkami w dwujądrzastym limfocycie ludzkim.

Częstość mikrojąder obliczana w komórkach dwujądrzastych (tj. w
komórkach które podzieliły się raz) jest proporcjonalna do otrzymanej
dawki. Wysokość dawek odczytuje się z krzywej kalibracyjnej sporządzo-
nej dla krwi napromienionej in vitro znanymi dawkami. Metoda jest prosta
i tania. Podlega jednak wielu ograniczeniom.

Wiele czynników wpływa na częstość spontanicznych mikrojąder, np.
palenie papierosów, wiek czy zmienność międzyosobnicza [3, 4]. W rezulta-
cie częstość spontanicznych mikrojąder jest bardzo różna u poszczególnych
osób, co powoduje niską czułość metody w zakresie niskich dawek promie-
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niowania jonizującego [5]. Próbuje się podnieść czułość metody poprzez
analizę mikrojąder nie zawierających centromerów [5-7]. Opiera się to na
spostrzeżeniu, że popromienne mikrojądra powstają głównie z fragmentów
acentrycznych, podczas gdy spontaniczne - z całych chromosomów zawie-
rających centromery. Jednak takie podejście, angażujące nowoczesne tech-
niki, takie jak FISH (znakowanie centromerów fluorescencyjnymi sondami),
jest drogie i pracochłonne.

3. ANALIZA CHROMOSOMÓW DICENTRYCZNYCHI PIERŚCIENI

Częstość chromosomów dicentrycznych i pierścieni w LKO jest
uznawana przez Międzynarodową Agencję Energii Atomowej za wiary-
godny wskaźnik dawki pochłoniętej [8]. Określa się częstość dicentryków
(rys. 2) i pierścieni w LKO, stymulowanych do podziału fitohemaglutyniną,

Rys. 2. Dicentryk i fragment acentryczny (oznaczone strzałkami) w metafazie limfocytu ludz-
kiego.

poddanych blokowi colcemidowemu po 46 godz. hodowli, utrwalonych
standardowymi metodami cytogenetycznymi i barwionych Giemzą. Czę-
stość dicentryków i pierścieni jest proporcjonalna do otrzymanej dawki,
którą odczytuje się z odpowiednich krzywych kalibracyjnych. Metoda jest
bardzo czuła (wykrywa dawki rzędu 0,1 Gy) i niezbyt trudna. Jednak zna-
ne są jej liczne ograniczenia. Wymienić tu można niski indeks mitotyczny
(częstość komórek które weszły w mitozę) u niektórych osób, szczególnie
w starszym wieku oraz po napromienieniu wysokimi dawkami (powyżej 3
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Gy) promieniowania [9]. Następnym problemem jest, że badane są tylko
komórki osiągające mitozę, a więc pewna część komórek z aberracjami
może zostać selektywnie pominięta, gdy np. charakteryzują się opóźnie-
niem cyklu komórkowego [9].

Dicentryki i pierścienie należą do tzw. aberracji niestabilnych. Pół-
okres przebywania limfocytów w krwi obwodowej szacuje się na od 130
dni do 3 lat [10, 11]. Są one stopniowo zastępowane przez komórki doj-
rzewające w szpiku. Jednak aberracje niestabilne uniemożliwiają podział
komórek, powodując ich śmierć, tzw. śmierć mitotyczną. Tak więc, nowe
limfocyty powstałe w szpiku i wchodzące do krwi obwodowej pozbawione
są dicentryków i pierścieni. W konsekwencji częstość aberracji niestabil-
nych w LKO spada z czasem. Analiza dicentryków i pierścieni nie nadaje
się zatem do oszacowania dawki pochłoniętej w przypadkach kiedy mię-
dzy badaniem a ekspozycją upłynął zbyt długi okres czasu. Otrzymuje się
wtedy zaniżone wyniki [12].

Opisane powyżej trudności można częściowo ominąć, stosując no-
woczesne techniki cytogenetyczne, takie jak malowanie chromosomów i
przedwczesna kondensacja chromatyny (PCC) oraz połączenie obu tych
technik.

4. MALOWANIE CHROMOSOMÓW

Malowanie chromosomów polega na wyznakowaniu wybranych par
chromosomów sondami DNA, wyznakowanymi barwnikami fluorescencyj-
nymi. Pozwala to na rozróżnienie poszczególnych chromosomów i ich frag-
mentów oraz analizę aberracji chromosomowych, zarówno niestabilnych
(pierścienie i dicentryki), jak i stabilnych (translokacje).

Oszacowanie poziomu translokacji było do niedawna możliwe tylko
poprzez zastosowanie techniki prążkowania chromosomów. Nakład pracy
związany z tego typu badaniami praktycznie uniemożliwiał zastosowanie
ich w celach dozymetrycznych. Teraz, dzięki istnieniu sond malujących
poszczególne chromosomy i techniki hybrydyzacji in situ (FISH) możliwe
jest efektywne badanie translokacji.

Zliczenie liczby translokacji ma tę zasadniczą przewagę nad zlicze-
niem dicentryków i pierścieni, że są to tzw. aberracje stabilne, nie powo-
dujące śmierci mitotycznej dzielących się komórek. Dojrzewające w szpi-
ku i śledzionie limfocyty będą więc miały podobny poziom translokacji jak
stopniowo przez nie zastępowane LKO. Badanie translokacji lepiej nadaje
się więc do dozymetrii wykonywanej po jakimś czasie od napromienienia
niż analiza dicentryków. Jednak również ta metoda nie jest pozbawiona
ograniczeń.
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Po pierwsze fakt, że aberracje stabilne nie są „gubione" przez dzielą-
ce się komórki powoduje, że w badanej puli znajdują się komórki bądź ich
klony napromienione w różnej fazie cyklu komórkowego w szpiku. Zgod-
nie z podstawową regułą radiobiologii - regułą Bergonie i Tribondeaux -
komórki szybko się dzielące są bardziej promieniowrażliwe niż komórki w
interfazie cyklu komórkowego. Tak więc, po upływie pewnego czasu od
ekspozycji mamy do czynienia z co najmniej 2 populacjami komórek: nie-
zsynchronizowanymi, niedojrzałymi, napromienionymi w czasie podzia-
łów komórkami ze szpiku oraz będącymi w interfazie, mniej promienio-
wrażliwymi komórkami, które w trakcie napromienienia już były obecne
we krwi obwodowej. W jakim stopniu to zastrzeżenie, oparte na rozważa-
niach teoretycznych, faktycznie wpływa na dokładność oznaczenia dawki -
wymaga dalszych badań.

Po drugie, częstość spontanicznych translokacji jest 3-5-krotnie wyż-
sza niż częstość dicentryków [13]. Może to powodować niejednoznaczność
w interpretacji wyników w zakresie niskich dawek.

Po trzecie, badania opisaną metodą są koszowne. Możliwe i prakty-
kowane jest malowanie sondami wszystkich chromosomów (multicolour
FISH) i badanie wszystkich aberracji, ale jest to bardzo drogie. Tańszą
metodą jest badanie popromiennych translokacji tylko w wybranych chro-
mosomach, ale wybór chromosomów stwarza nową trudność. Wiadomo,
że częstość translokacji w poszczególnych chromosomach jest różna i nie
odpowiada ich udziałowi w genomie. W dodatku dane o zwiększonej, bądź
zmniejszonej promieniowrażliwości poszczególnych chromosomów są
sprzeczne [14, 15]. W Zakładzie Radiobiologii i Ochrony Zdrowia IChTJ
prowadzimy prace nad częstością translokacji w losowo wybranych chro-
mosomach 2, 8 i 14, wpisując się w nurt tego typu badań.

5. PRZEDWCZESNA KONDENSACJA CHROMATYNY (PCC)

W dzielących się komórkach kondensacja chromatyny jest wcze-
snym etapem mitozy. PCC polega na pobudzeniu do kondensacji materiału
genetycznego komórek nie będących w mitozie. Uzyskuje się to w dwojaki
sposób: albo przez fuzję komórek interfazowych (w których chcemy spo-
wodować kondensację chromatyny) z komórkami mitotycznymi (przy
użyciu polietylenu glikolu, pola elektrycznego lub wirusa Sendai jako
czynników ułatwiających fuzję międzykomórkową), albo poprzez działanie
na komórki inhibitorami fosfataz typu l i 2A, takimi jak kalikulina A i
kwas okadajowy [16, 17]. W celach dozymetrycznych wywołuje się PCC
w LKO. Po utrwaleniu standardowymi metodami cytogenetycznymi bada
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się częstość fragmentów acentrycznych, zwanych fragmentami PCC. Jest
ona proporcjonalna do dawki promieniowania [18].

Technika PCC polegająca na fuzji z komórkami mitotycznymi jest
trudna metodycznie i dlatego nigdy nie znalazła szerszego zastosowania.
Dopiero odkrycie, że inhibitory fosfataz wywołują PCC spowodowało
wdrożenie metody do dozymetrii biologicznej.

Zarówno kalikulina A, jak i kwas okadajowy wywołują PCC (rys. 3)
w komórkach stymulowanych do podziału przez fitohemaglutyninę i ho-
dowanych in vitro przez 2 dni. Metoda jest prosta i dzięki niej otrzymuje-
my indeksy komórek o skondensowanych chromosomach przewyższające
„klasyczne" indeksy mitotyczne. Zasadniczą zaletą PCC jest, że uniezależ-
nia ona rekonstrukcję dawki od zdolności komórek do podziału, nawet w
przypadku dawek rzędu 20 Gy, kiedy zdolności limfocytów do podziału są
bardzo ograniczone [19]. PCC stosuje się zatem do szacowania wysokich
dawek promieniowania.

Rys. 3. Przedwczesna kondensacja chromatyny (PCC). Chromosomy skondensowane
dzięki działaniu kalikuliny A. Strzałkami zaznaczono fragmenty PCC (dodatkowe frag-
menty acentryczne powstałe w wyniku sztucznej kondensacji).

Można połączyć metodę PCC z malowaniem chromosomów. Pozwala
to na zliczenie nie tvlko całkowitej liczby fragmentów w komórce, ale także
na ocenę liczby wymian i udziału poszczególnych chromosomów w ich po-
wstaniu. W Zakładzie Radiobiologii i Ochrony Zdrowia IChTJ podjęto pró-
bę przygotowania stosownych krzywych kalibracyjnych dla dozymetrii na
podstawie liczby fragmentów PCC, przy czym kondensację chromosomów
uzyskuje się przy pomocy kalikuliny A. Badamy też udział chromosomów 2,
8 i 14 w powstawaniu fragmentów PCC przy użyciu techniki malowania
chromosomów.
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Praca finansowana z środków KBN (projekt badawczy 6P05A11920).
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Abstract
COMPARATIVE STUDY OF XRF AND PIXE TECHNIQUES

IN APPLICATION FOR ANALYSIS OF ORGANIC MATERIALS
X-Ray Fluorescence (XRF) spectrometry and Particle Induced X-Ray Emission

(PIXE) techniques were used for determination of elements in selected organic materials
i.e. lyophilized human brain tissue. The main goal of this study was to compare possibili-
ties for qualitative and quantitative analyses of biomedical materials using these two tech-
niques. Human brain tissue samples were taken from areas of white and grey matter. The
Standard Reference Materials SRM® 1577b and SRM® 1566a were used for calibration of
the spectrometer in PIXE technique and for evaluation of accuracy of XRF analysis. For
excitation of the elemental characteristic X-rays monochromatic beam of photons of average
energy equal to 17.4 keV and 2 MeV protons were applied respectively in XRF and PIXE
technique. For both methods detection limits were calculated. The results showed that
PIXE technique reveals significantly better detectability for the elements below Co. For
Cu and Zn the values of detection limits are comparable for both techniques. For the
higher elements XRF spectrometry is more suitable. The XRF measurements were per-
formed in air therefore determination of elements below K was not possible. The elements
like P, S, C1 and Mn were additionally detected using PIXE technique. The elemental
mass fractions calculated for brain tissue were comparable for both techniques. Applica-
tion of these two methods significantly extend possibilities of elemental analysis of organic
materials.

1. WPROWADZENIE

Przeprowadzone dotychczas badania pokazują, że obszary anatomiczne
mózgu charakteryzują się zróżnicowaną zawartością niektórych pierwiastków
śladowych [1]. Ponadto obserwowane są anomalie koncentracji tych pier-
wiastków w przypadku wybranych schorzeń neurologicznych. Wiele uwagi
poświęca się analizom dotyczącym żelaza, miedzi oraz cynku z uwagi na fakt,
że pierwiastki te mogą brać udział w procesach neurodegeneracyjnych [2, 3].
Jednak związek pierwiastków śladowych ze stanami patologicznymi central-
nego układu nerwowego (CUN) człowieka pozostaje nadal niewyjaśniony.
Badania porównawcze składu pierwiastkowego tkanki mózgu oraz biologicz-
nych materiałów odniesienia przy wykorzystaniu spektrometrii XRF (X-Ray
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Fluorescence) oraz techniki PIXE (Particle Induced X-Ray Emission) miały
na celu sprawdzenie możliwości stosowania tych technik do analiz materiałów
pochodzenia organicznego, ze szczególnym uwzględnieniem tkanki CUN.
Analiza ilościowa tego typu materiałów wiąże się z koniecznością eliminacji
efektów matrycy, spowodowanych przez pierwiastki lekkie (głównie C, O, N i
H). Pierwiastki te stanowią ponad 90% wszystkich składników tkanki i nie są
mierzalne zastosowanymi w badaniach technikami. Wykonanie analizy ilo-
ściowej próbek o masie kilkuset miligramów wymagało zastosowania odpo-
wiednich procedur analitycznych. W pomiarach techniką XRF zawartość
pierwiastków w tkankach wyznaczano w oparciu o metodę współczynników
fundamentalnych po uprzednim oszacowaniu średniej liczby atomowej lek-
kiej, niemierzalnej matrycy. W technice PIXE wykonana została kalibracja
spektrometryczna przy użyciu materiałów odniesienia SRM® (Standard Ref-
erence Material) 1577B (liofilizowana bycza wątroba) oraz SRM® 1566a (lio-
filizowana tkanka ostryg). W celu porównania przydatności obu technik dla
celów analitycznych wyznaczone zostały granice wykrywalności pierwiastków.

2. MATERIAŁ BADAWCZY I METODY POMIAROWE

Analiza porównawcza technik XRF i PIXE została wykonana na prób-
kach pobranych podczas autopsji z obszarów istoty białej i szarej mózgu.
Materiał poddawano liofilizacji i homogenizacji, a następnie prasowano w
pastylki o średnicy 13 mm. Przebadano 20 przypadków stanowiących grupę
kontrolną (bez schorzeń neurologicznych) o rozpiętości wiekowej pacjentów
wynoszącej 71 lat (17-88 lat). Ponadto, w badaniach wykorzystano próbki
materiałów odniesienia SRM® 1577b oraz SRM® 1566a, przygotowane do
analizy w ten sam sposób co próbki mózgu.

Pomiary techniką XRF zostały wykonane za pomocą rentgenowskiego
spektrometru fluorescencyjnego z dyspersją energii [4]. Jako źródło promienio-
wania wzbudzającego zastosowana została lampa rentgenowska z anodą molib-
denową. Pierwotną wiązkę wzbudzającą monoenergetyzowano poprzez stosowa-
nie wtórnej tarczy molibdenowej uzyskując promieniowanie o średniej energii
17,4 keV. Średnica wiązki promieniowania wzbudzającego wynosiła około 3
mm. Pomiary prowadzono w powietrzu. Czas pomiaru każdej próbki wynosił
3000 s. Wzbudzone promieniowanie X rejestrowano za pomocą detektora pół-
przewodnikowego Si(Li) o zdolności rozdzielczej 170 eV dla energii 5,9 keV.
Analizę widm XRF przeprowadzono stosując program komputerowy AXIL-
QXAS [5]. Zawartości pierwiastków śladowych w badanych materiałach biome-
dycznych wyznaczono na podstawie metody współczynników fundamentalnych
przy wykorzystaniu programu AXIL-QXAS. Kalibrację spektrometru wykonano
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w oparciu o pomiar wzorców pierwiastkowych o znanych masach powierzch-
niowych. Do wyznaczenia zawartości pierwiastków w materiałach organicznych
niezbędne było oszacowanie średnich liczb atomowych matrycy badanych pró-
bek. W tym celu wykorzystano zmierzony stosunek natężeń promieniowania
wzbudzającego rozproszonego koherentnie i niekoherentnie [6]. Do kalibracji
użyto próbek wykonanych z czystych pierwiastków lub związków chemicznych
o liczbach atomowych zawartych pomiędzy 6 (węgiel) a 16 (siarka).

Akcelerator elektrostatyczny typu Van de Graaffa wykorzystano jako
źródło protonów w pomiarach prowadzonych techniką PIXE [7]. Próbki
umieszczone w komorze próżniowej bombardowano wiązką protonów o
energii 2 MeV i średnicy 2 mm. Stosowane w pomiarach natężenie prądu
wiązki pierwotnej wynosiło ok. 30 nA, natomiast wartość całkowitego ładun-
ku mierzonego na powierzchni próbki była równa ok. 50 \iC. Wzbudzone
charakterystyczne promieniowanie X pierwiastków rejestrowano detektorem
półprzewodnikowym Si(Li) o zdolności rozdzielczej 160 eV przy energii 6,4
keV. Uzyskane widma PIXE analizowano programem AXIL-QXAS. Do ka-
libracji spektrometru zastosowano materiały odniesienia SRM® 1577b i
SRM® 1566a. Udziały wagowe pierwiastków w tkance mózgu wyznaczono
na podstawie krzywej wydajności sporządzonej dla próbek wzorcowych
SRM® 1566a i SRM® 1577b, przy założeniu proporcjonalności sygnału natę-
żenia promieniowania charakterystycznego pierwiastków do zawartości pier-
wiastków w próbce. Szczegółowy opis metodyki pomiarów zawiera praca [8].

3. WYNIKI I DYSKUSJA

Widma uzyskane dla wybranej próbki mózgu technikami XRF i PIXE
przedstawione zostały na rys. 1. Analiza XRF umożliwiła detekcję pierwiast-
ków o liczbach atomowych zawartych pomiędzy 19 (potas) a 38 (stront). Po-
miary techniką PIXE, zgodnie z rys. l, dają dodatkowo możliwość analizy
pierwiastków, takich jak P, S, Cl oraz Mn. Pierwiastki wykrywane każdą z
technik wyszczególniono w tabeli l. Analiza pierwiastkowa materiałów refe-
rencyjnych SRM® 1577b i SRM® 1566a posłużyła do określenia dokładności
metody zastosowanej w analizie XRF. Porównanie wyników pomiarów z
wartościami certyfikowanymi zawiera tabela 2. Zawartości wszystkich pier-
wiastków z wyłączeniem potasu są porównywalne w granicach niepewności z
wartościami certyfikowanymi. Względna rozbieżność zawartości K w stosun-
ku do wartości certyfikowanej jest rzędu 10%.
W tabeli l zestawiono wyniki analizy PIXE wybranych próbek tkanki mózgu
z wynikami analizy XRF dla tych samych próbek. W celu porównania
przydatności każdej z technik do analizy pierwiastkowej materiałów orga-
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nicznych wyznaczono granice wykrywalności pierwiastków dla próbek
tkanki mózgu, jak również materiałów odniesienia SRM® 1566a i SRM®
1577b. Wartości granic wykrywalności określono dla warunków pomiaro-
wych podanych w paragrafie 2 niniejszej publikacji. Do wyznaczenia warto-
ści granic wykrywalności pierwiastków wykorzystano zależność:
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Rys. 1. Widma uzyskane dla próbki tkanki mózgu technikami: a) XRF, b) PIXE (linie K-L2.3
pierwiastków).
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gdzie: DL, - granica wykrywalności /-tego pierwiastka, C, - zawartość /-tego
pierwiastka, F, - powierzchnia piku (netto) odpowiadającego /-temu pier-
wiastkowi, B j - wartość tła dla /-tego pierwiastka [9].

Tabela 1. Rezultaty analizy XRF i PIXE wybranych próbek tkanki mózgu.

p
s

Cl

K

Ca

Mn

Fe

Cu

Zn

Br

Rb

Sr

Próbka 1

XRF P1XE

C [mg/kg]

1600(200)

2530(180)

239,9 (7,0)

26,0(1,5)

92,6(2,2)

8,49 (0,57)

2,89 (0,44)

6,36 (0,50)

16840(530)

7520 (84)

1118(59)

2007(16)

2340(110)

4.9(1,1)

251(22)

26,4(1,4)

100,2(6,6)

6,72 (0,25)

3,8(1.4)

5,9(1,2)

Próbka 2

XRF PIXE

C [mg/kg]

1360(200)

2790(190)

267,8 (7,3)

26,8(1,5)

76,0 (2,0)

1,63(0,42)

1,37(0,41)

8,05 (0,52)

12880(550)

6102(80)

689 (94)

1327(17)

2510(170)

4,95(1,5)

271 (24)

27,9(1,3)

82,9 (6,8)

2,5(1,1)

<DL*

5,2(1,9)

Próbka 3

XRF PIXE

C [mg/kg]

810(170)

1790(160)

156,6(5,6)

34,5(1,6)

75,3 (2,0)

1,30(0,43)

<DL

5,09 (0,49)

18960(530)

8534 (77)

392(18)

821,4(7,4)

1980(230)

1,22(0,68)

158(23)

31,2(1,5)

85(15)

<DL

<DL

6,5 (2,4)

Próbka 4

XRF PIXE

C [mg/kg]

500(150)

1170(130)

109,3(4,6)

14,8(1,2)

51,0(1,6)

2,10(0,45)

1 , 1 (0,41)

4,08 (0,47)

12480(350)

6168(57)

245,2 (7,0)

430,5 (3,1)

1120(108)

2,03 (0,53)

122,8(6,1)

14,7(1,3)

54,8 (7,0)

<DL

<DL

<DL

W nawiasach podano niepewności udziałów wagowych na poziomie ufności 95%.
* Poniżej granicy wykrywalności.

Tabela 2. Porównanie doświadczalnych i certyfikowanych udziałów wagowych pier-
wiastków w SRM® 1566a oraz SRM® 1577b. Wyniki uzyskane w pomiarach XRF.

SRM® 1566a

XRF

C [mg/kg]

Certyfikat

C [mg/kg]

SRM® 1577b

XRF

C [mg/kg]

Certyfikat

C [mg/kg]

K

8720

(460)

7900

(47)

10700

(460)

9940

(20)

Ca

1830

(200)

1960

(190)

116

(4)

Fe

518

(12)

539

(15)

186,0

(7,0)

184

(15)

Cu

65,1

(2,6)

66,3

(4,3)

154,0

(4,0)

160

(8,0)

Zn

812,0

(7,0)

830

(57)

120,0

(3,0)

127

(16)

As

15,07

(0,88)

14,0

(1,2)

Se

1,90

(0,57)

2,21

(0,24)

Br

62,0

(1,3)

10,78

(0,65)

9,7

Rb

2,8

(1,2)

3

12,1

(1,4)

13,7

(1,1)

Sr

10,79

(0,60)

1 1 , 1

(1,0)

C - udziały wagowe; wartości w nawiasach reprezentują niepewności C na poziomie
ufności 95%.
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Uzyskane rezultaty zilustrowano na rys. 2. Łatwo zauważyć, że technika
PIXE ma znacząco lepszą wykrywalność (od kilkuset do kilku razy w mia-
rę wzrostu liczby atomowej) dla pierwiastków o liczbach atomowych
mniejszych od 26. Pierwiastki takie jak miedź i cynk posiadają porówny-
walne wartości granic wykrywalności w obu technikach. Dla pierwiastków
o liczbach atomowych powyżej 30 wykrywalność jest lepsza w technice
XRF.
Zestawione w tabeli l rezultaty analizy ilościowej próbek tkanki mózgu wykonanej
techniką XRF oraz PIXE, w większości przypadków, wykazują zgodność udziałów
wagowych pierwiastków w granicach niepewności doświadczalnych. Wynik taki
sugeruje, że do analizy ilościowej tkanki mózgu metodą PIXE można w celach
kalibracji spektrometrycznej wykorzystać materiały odniesienia SRM® 1566a

1000 jO

B 100,0

^
a

10,0 -

1,0 -

0,1

o XRF, SRM 1566a
o XRF, SRM 1577b
A XRF, tkanka mózgu
• PKE.SRM 1566a
• PKE, SRM 1577b
• PKE,tkanka mózgu

14 16 18 20 22 24 26 28 30

Liczba atomowa

*®

32 34 36 38

Rys. 2. Granice wykrywalności pierwiastków w SRM® 1566a, SRM® 1577b oraz tkance
mózgu dla technik XRF i PIXE.

i SRM® 1577b. Jest to szczególnie istotne w przypadku, gdy nie ma możliwości
posłużenia się odpowiednim programem komputerowym czy zastosowania
innej metody umożliwiającej analizę ilościową, np. wewnętrznej standaryzacji.
Tkanka mózgu zawiera ponad 50% związków lipidowych [10], co uniemożli-
wia homogeniczne rozprowadzenie wzorca wewnętrznego.
Zgodnie z tabelą l koncentracje takich pierwiastków, jak brom, rubid i stront są
niższe lub nieznacznie przekraczają granice wykrywalności techniki PIXE. Do
analizy tych pierwiastków w materiałach biomedycznych wskazane jest więc
stosowanie techniki XRF. Spektrometria XRF, przy zastosowanych warunkach
pomiarowych, nie jest jednak odpowiednia do oznaczania pierwiastków Iżej-
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szych od potasu, których promieniowanie charakterystyczne jest absorbowane
w powietrzu na drodze próbka-detektor. Wykazane różnice w wykrywalności
pierwiastków w obu metodach mogą okazać się szczególnie istotne przy zagad-
nieniach dotyczących analizy ukierunkowanej na badanie konkretnych pier-
wiastków. Uzyskane rezultaty pokazują, że równoległe stosowanie obu metod
znacząco rozszerza możliwości analizy materiałów organicznych.
Analiza pierwiastkowa tkanki mózgu przy wykorzystaniu technik XRF i
PIXE pozwoliła na stwierdzenie różnic zawartości wybranych pierwiastków
w obszarach anatomicznych mózgu, takich jak istota biała i szara. Wyniki
pomiarów wskazują na występowanie wyższych zawartości wapnia, żelaza,
miedzi, cynku oraz siarki (tej ostatniej oznaczanej techniką PIXE) w istocie
szarej niż w istocie białej mózgu. Ponadto zaobserwowano wzrost zawarto-
ści cynku wraz z wiekiem pacjenta w istocie białej. Zagadnienia dotyczące
rozkładu pierwiastków w wybranych obszarach anatomicznych mózgu oraz
wpływu wieku pacjenta na akumulację pierwiastków w tkance mózgu, w
oparciu o wyniki analizy PIXE, przedstawiono szczegółowo w pracy [8].

4. WNIOSKI

Techniki XRF i PIXE pozwalają na analizę materiałów organicznych
dając możliwość detekcji pierwiastków na poziomie mg/kg. Technika XRF
charakteryzuje się lepszą wykrywalnością pierwiastków o liczbach atomo-
wych powyżej 30 w stosunku do techniki PIXE. Nie umożliwia jednak de-
tekcji pierwiastków lżejszych od potasu oraz np. manganu. Analiza PIXE
pozwala oznaczać pierwiastki począwszy od fosforu, jednak granice wy-
krywalności bromu, rubidu i strontu są porównywalne, bądź wyższe od za-
wartości tych pierwiastków w tkance. Dlatego też do ich analizy wskazane
jest stosowanie spektrometrii XRF.

W wyniku zastosowanych metod analizy ilościowej w obu technikach uzy-
skano zbliżone udziały wagowe pierwiastków w tkance mózgu. Materiały referen-
cyjne SRM® 1566a i SRM® 1577b mogą więc być wykorzystywane do kalibracji
spektrometrycznej w analizie pierwiastkowej materiałów biomedycznych przy
wykorzystaniu techniki PDCE. Zastosowanie obu metod w znaczący sposób posze-
rzyło możliwości analizy pierwiastkowej badanych materiałów organicznych.
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Abstract
INVESTIGATION OF TECHNETIUM-99m LABELLED INFECTION

IMAGING RADIOPHARMACEUTICAL
BASED ON ANTIBACTERIAL PEPTIDE

Current nuclear medicine techniques enable visualization of infection and in-
flammation with the aid of technetium-99m (99mTc) tracers. However, these radiophar-
maceuticals cannot dist inguish between infections and sterile inflammatory lesions.
Improvement in the imaging of the inflammation foci could be achieved either by truly
"infection specific" agent such as antimicrobial peptide or by "nonspecific agent"
showing faster pharmacokinetics and less normal tissue radioactivity uptake than that
displayed by radiolabelled cells or human immunoglobulin, hlgG.

The aim of our work was to perform the experiments on 99mTc labelled antibacte-
rial peptide. UBI (ubiquicidin derivative) could be labelled with 99mTc directly using
potassium borohydride and stannous pyrophosphate as reduction environment. The
ingredients for 99mTc labelling of UBI were prepared in the form of dry kit. Radio-
chemical purity of 99mTc-UBI was checked by instant thin layer chromatography (ITLC)
and by reverse-phase HPLC and found to exceed 95%. The kits were stable for the pe-
riod of over six months. 99mTc-UBI was tested in vitro for binding to proteins in human
plasma and for binding to human leucocytes. The biodistribution of 99mTc-UBI was
evaluated in normal mice. The complex is excreted via kidneys mostly. The scinti-
gramms of experimental thigh muscle infections (staphylococcus aureus) were made
and compared to those obtained using heat killed bacteria.

1. WSTĘP

Zakażenia bakteryjne oraz ukryte stany zapalne stanowią istotny pro-
blem w diagnostyce medycznej. Oczekuje się, że medycyna nuklearna, ofe-
rując dużą czułość obrazowania, pozwoli lokalizować ogniska zapalne nie-
wykrywalne innymi metodami. W tym celu prowadzone są prace nad
otrzymywaniem radiofarmaceutyków wykazujących selektywne gromadze-
nie się w obszarach objętych infekcją. Znane są radiofarmaceutyki do obra-
zowania stanów zapalnych wykorzystujące radionuklidy, takie jak In-111
czy Ga-67 [1], których otrzymywanie jest bardzo kosztowne. Jedynie radio-
farmaceutyki znakowane technetem-99m (99mTc), który jest powszechnie
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stosowany w medycynie nuklearnej mogą przyczynić się do zwiększenia
dostępności tej techniki diagnostycznej. Poszukuje się znaczników, które
gromadziłyby się selektywnie w zmianach zapalnych przy szybszym kliren-
sie z krwi i niższym tle ustrojowym niż ma to miejsce w przypadku leuko-
cytów znakowanych za pośrednictwem 99mTc-HMPAO, czy w przypadku
badań z ludzką immunoglobuliną znakowaną technetem-99 (99mTc-hIgG) [2].

W niniejszej pracy przeprowadzono badania z pochodną peprydu anty-
mikrobowego UBI (ubiquicidin), jako potencjalnego znacznika do obrazowania
stanów zapalnych wywołanych infekcją bakteryjną. Ubiquicydyna jest pepty-
dem wyizolowanym z komórek ludzkich, składającym się z 59 aminokwasów.
Fragment UBI przeznaczony do badań w tej pracy jest linearną sekwencją ami-
nokwasów (od 29 do 41 pełnej cząsteczki ubiquicydyny) o następującej konfi-
guracji: Thr-Gly-Arg-Ala-Lys-Arg-Arg-Met-Gln-Tyr-Asn-Arg-Arg, dalej w
tekście określaną jako UBI. Celem naszych badań było opracowanie metody
znakowania UBI technetem-99m oraz przeprowadzenie badań uzyskanego
kompleksu w warunkach in vitro (wydajność znakowania, stabilność kom-
pleksu, wiązanie do białek w surowicy krwi i do ludzkich leukocytów) oraz
w warunkach in vivo (biodystrybucja narządowa).

2. OTRZYMYWANIE 99mTc-UBI I METODY BADAŃ

2.1. Otrzymywanie kompleksu 99MTc-UBI

UBI znakowano 99mTc w środowisku borowodorku potasu i pirofos-
foranu cyny jako czynników redukujących [3]. Kompleks 99mTc-UBI otrzy-
mywano z zachowaniem następujących warunków: do ok. 20 (0,g UBI do-
dawano 2 (O.g pirofosforanu sodu oraz 20 u,g borowodorku potasu przy
objętości dodawanych roztworów poniżej 20 \i\, następnie dodawano 0,1
ml roztworu 99mTc (200 MBq/ml) w postaci eluatu uzyskanego z generato-
ra radionuklidowego 99Mo/99mTc. Wydajność znakowania powyżej 90%
uzyskiwano po inkubacji reagentów w temperaturze pokojowej przez ok. l
godz. Składniki niezbędne do znakowania UBI przygotowano w formie
suchych zestawów o trzech różnych zawartościach składników, będących
wielokrotnością składu podstawowego:

Zestaw I
I V u g U B I

2 ug Pyr-Sn
20 ug KBH4

Zestaw II
35 ug UBI

4 (ag Pyr-Sn
40 ug KBH4

Zestaw III
85 ug UBI

l O u g Pyr-Sn
100|agKBH4
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Zestawy znakowano objętością od 0,1 do 0,5 ml roztworu 99mTc (o stęże-
niu promieniotwórczym ok. 200 MBq/ml).

2.2. Kontrola czystości radiochemicznej i wydajności znakowania

99mTc-UBI analizowano metodą HPLC na kolumnie Cl8 (4,6x250
mm, Lichrospher WP-300, Merck). Eluent: A - 0,1% kwas trifluorooctowy
(TFA) w wodzie, B - 0,1% TFA w acetonitrylu (ACN) przy prędkości
przepływu l ml/min. Detekcję prowadzono w UV (X=254 nm) i w połą-
czonym on-line detektorze promieniowania z kryształem Nal(Tl). Gra-
dient: 0% B przez 5 min, 0-100% B w ciągu 10 min, 100% B przez 5 min,
100-0% B w ciągu 5 min. 99mTc-UBI analizowano również metodą chro-
matografii cienkowarstwowej (TLC SG, Gełman) w roztworze rozwijają-
cym 0,9% NaCl lub metyloetyloketon (MEK). W obu układach chromato-
graficznych można oddzielić wolny, niezwiązany nadtechnecjan "'"TcCV,
który przesuwa się z czołem roztworu rozwijającego od kompleksu 99mTc-
UBI i zredukowanych, koloidalnych form 99mTc, które pozostają w miejscu
naniesienia analizowanej próbki.

2.3. Stabilność i wiązanie 99mTc-UBI do białek w surowicy krwi

Stabilność 99mTc-UBI badano w 10 mM roztworze buforu fosfora-
nowego (pH 7,4) zawierającym 20% surowicy krwi ludzkiej. Próbki inku-
bowano w temperaturze 37°C, badano czystość radiochemiczną 99mTc-UBI
metodą chromatografii cienkowarstwowej w trakcie inkubacji w odstępach
ok. l godz.

Wiązanie 99mTc-UBI do białek oznaczano po zmieszaniu z surowicą
ludzką w stosunku 1:10; próbkę kontrolną 99mTc-UBI zmieszano z 0,01
mM buforem fosforanowym z dodatkiem NaCl (PBS). Próbki inkubowano
w temperaturze 37°C i badano po 20 min oraz l, 2 i 3 godz. Analizowany
roztwór nanoszono na mini-kolumny z Sephadexem G-50 (Microspin,
Pharmacia Biotech), które wcześniej odwirowano z siłą odśrodkową od-
powiadającą 2000 x g (przyspieszenie ziemskie) w ciągu l min i ponownie
wirowano przez 2 min. Wiązanie 99mTc-UBI z białkiem surowicy krwi
obliczano jako procentowy udział radioaktywności odwirowanego roztwo-
ru do łącznej radioaktywności roztworu i kolumny. W podobny sposób
analizowano próbki kontrolne w roztworze PBS. Wyniki przeprowadzo-
nych badań przedstawiono na rys. 1.
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a)

b)

1 2

czas inkubacji [h]

czas inkubacji [h]

Rys. 1. Stabilność 99mTc-UBI w surowicy krwi (a) oraz wiązanie 99mTc-UBI do białek w
surowicy krwi (b).

2.4. Wiązanie yymTc-UBI do leukocytów

Aktywne leukocyty izolowano z surowicy krwi ludzkiej zgodnie z
opisem literaturowym [3]. Stwierdzono, że tylko 7,3% wprowadzonego
kompleksu Tc-UBI łączy się z leukocytami.

2.5. Biodystrybucja narządowa mTc-UBI

Badania biodystrybucji narządowej przeprowadzono na zdrowych
myszach po 2 godz. od dożylnego podania 0,1 ml preparatu o stężeniu
promieniotwórczym 200 MBq/ml. Mierzono radioaktywność wątroby,
śledziony, nerek, płuc, krwi i mięśni.
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Rys. 2. Biodystrybucja narządowa 99mTc-UBI u myszy po 2 godz. od podania dożylnego.

Wyniki pomiarów przedstawiono na rys. 2 jako procentowy udział
radioaktywności w przeliczeniu na organ oraz w przeliczeniu na gram
tkanki. Radioaktywność zgromadzona w tkance mięśniowej nie przekra-
czała tła pomiarowego.
Przeprowadzono również wstępne badania scyntygraficzne u szczurów z
infekcją mięśnia udowego wywołaną podaniem żywych bakterii (staphy-
loccocus aureus) oraz ze stanem zapalnym jałowym wywołanym endotok-
syną bakteryjną.

3. WYNIKI I PODSUMOWANIE

Peptyd UBI może być wyznakowany Te metodą bezpośrednią z
pirofosforanem sodu i borowodorkiem potasu z wydajnością przekraczają-
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ca 95% przy zachowaniu proporcji składników zarówno w zakresie stężeń,
jak i objętości. Zwiększenie objętości końcowej preparatu powoduje wol-
niejsze tworzenie się kompleksu 99mTc-UB!. Przy objętości końcowej po-
wyżej 0,2 ml/17 jig UBI czas inkubacji potrzebny do uzyskania 95% wy-
dajności znakowania wydłuża się do ok. 3 godz.

Stwierdzono zgodność oznaczeń uzyskanych metodami chromato-
grafii cienkowarstwowej i HPLC. Przygotowanie składników do otrzymy-
wania 9mTc-UBI w postaci zestawu do znakowania pozwala uprościć pro-
cedurę przygotowywania znacznika do innych badań oraz zachować
powtarzalność warunków znakowania w różnych laboratoriach. Zestawy
były stabilne po przygotowaniu w czasie ponad 6 miesięcy. Po zakończe-
niu procedury znakowania czystość radiochemiczna 99mTc-UBI utrzymuje
się na poziomie powyżej 95% przez co najmniej 4 godziny.

Kompleks 99mTc-UBI nie jest stabilny w surowicy krwi, w czasie do
3 godz. jego czystość radiochemiczna spada do około 75%, co ciągle jesz-
cze można uznać za wystarczające do prowadzenia badań diagnostycz-
nych. Badany kompleks słabo wiąże się z białkami w surowicy krwi (po-
czątkowo ok. 23% i spada do 13% po 3 godz.) oraz z wyizolowanymi
leukocytami.

Po podaniu dożylnym zdrowym myszom kompleks 99mTc-UBI szyb-
ko usuwa się z krwi krążącej, głównie drogą nerkową, a radioaktywność
zgromadzona w tkance mięśniowej jest pomijalna. Po 2 godz. od podania
99mTc-UBI nie obserwowano gromadzenia się 99mT~ w zmianach zapalnych
wywołanych podaniem żywych bakterii, ale tło ustrojowe było bardzo ni-
skie. Mechanizm gromadzenia znacznika w ogniskach zapalnych nie jest
wyjaśniony, stąd trudno określić przyczyny dla których nie obserwowano
gromadzenia się 99nTc-UBI w zmianach zapalnych. Obrazy uzyskane przy
zastosowaniu ""Tc-hlgG w podobnych warunkach wykazywały groma-
dzenie znacznika zarówno w stanie zapalnym wywołanym żywymi bakte-
riami, jak i w stanie zapalnym jałowym, przy wysokim tle ustrojowym.
Korzystne cechy kompleksu 99mTc-UBI, takie jak szybki klirens z krwi,
stabilność i niskie wiązanie do leukocytów wskazują na potencjalną przy-
datność tego znacznika w obrazowaniu bakteryjnych stanów zapalnych.
Wymaga to jednak potwierdzenia w dalszych badaniach.

Badania zostały przeprowadzone w ramach projektu koordynowanego przez Międzynaro-
dową Agencję Energii Atomowej w Wiedniu, IAEA 302-F2-POL-11200.
Autorzy dziękują Panu Profesorowi Ernestowi Pauwelsowi z Uniwersytetu w Lejdzie
(Holandia) za udostępnienie peptydu do badań oraz dr Marii Marciniak ze Szpitala Kli-
nicznego WAM w Warszawie i drowi Januszowi Kapuścińskiemu z Centralnego Szpitala
Klinicznego Akademii Medycznej w Łodzi za pomoc w przeprowadzeniu badań na zwie-
rzętach.
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PLANOWANIE POMIARU PRĘDKOŚCI PRZEPŁYWU
MIESZANIN WIELOFAZOWYCH W RUROCIĄGACH

Edward Nowak, Leszek Petryka
Wydział Fizyki i Techniki Jądrowej, Akademia Górniczo-Hutnicza, Kraków

Abstract
DESIGN OF MULTIPHASE FLOW VELOCITY MEASUREMENT IN PIPES

Investigation of complex flow appears something to be difficult when us ing tradi-
tional measurements. Especially, multiphase flows, where phases may move with different
speed, are not properly investigated by typical flow meters. Such flows are very often
examined by impulse injections of properly selected radiotracers. This method is especially
convenient to measure speed of a particular component of the mixture. During optimization
of such measurement important is diagnosis of disturbances and the noise, which may occur
during transportation, as well as characteristic of the data acquisition set. The paper gives a
view of such experiments' design. Particularly the paper focuses on such sampling time and
the distance between probes selection that wi l l result in increased accuracy of velocity de-
termination in the accepted time spent for calculation.

PL0201700
1. WSTĘP r

W większości procesów technologicznych stosuje się ciągłe przepływy
surowców i przerabianych materiałów. Pomiar prędkości takiego przepływu
standardowymi metodami staje się czasami bardzo trudny, a wręcz niewyko-
nalny. Istnieją bardzo dobrze rozwinięte techniki pomiaru prędkości płynów
jednorodnych w rurociągach jak przepływomierze indukcyjne czy pojemno-
ściowe. W przypadku, gdy potrzebny jest pomiar prędkości przepływu mie-
szaniny wielofazowej, w której pojawiają się poślizgi pomiędzy fazami, uza-
sadnione staje się szukanie metod bardziej dokładnych. Do pomiaru prędkości
poszczególnych składników tego typu mieszanin dobrze nadaje się metoda
znacznikowa. Podczas optymalizacji takich pomiarów ważną rzeczą jest roz-
poznanie zjawisk zachodzących podczas transportu analizowanej substancji
oraz dobór parametrów zestawu pomiarowego. Niniejsza praca ma na celu
pomoc przy planowaniu eksperymentów, w których chcemy mierzyć prędko-
ści przepływu, a zastanawiamy się nad wyborem optymalnego czasu próbko-
wania oraz odległości pomiędzy sondami. Konsekwencją tego typu wyboru
będzie różna dokładność wyników oraz czas poświęcony na obliczenia.

2. PLANOWANIE POMIARU PRĘDKOŚCI PRZEPŁYWU

Dokładności obliczeń opartych na sygnałach zarejestrowanych w
czasie pomiarów radioznacznikowych zależą od sposobu przeprowadzenia
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pomiaru i wybranej metody obróbki danych. Czas próbkowania At, odle-
głość pomiędzy sondami, aktywność oraz ilość wprowadzanego znacznika
to między innymi te czynniki, od których zależy dokładność pomiaru. Re-
ferat pokazuje, iż optymalizacja powyższych parametrów w fazie plano-
wania eksperymentu znacznie ułatwia obliczenia, a równocześnie może
podnieść wiarygodność uzyskanych wyników.

W pierwszym etapie planowania pomiaru prędkości przepływu zapro-
ponowano zajęcie się optymalizacją czasu próbkowania. Główny nacisk został
przy tym położony na zbadanie, jaki wpływ na czasochłonność obliczeń i
dokładność wyników ma czas próbkowania rejestrowanych sygnałów (At).
Dobór zbyt krótkiego At umożliwia wprawdzie dokładne wyznaczenie opóź-
nienia transportowego T, ale wzrastają wówczas fluktuacje statystyczne czę-
stości zliczeń oraz czas trwania obliczeń. Natomiast, gdy wybierzemy dłuższy
czas próbkowania At, wtedy maleją wprawdzie fluktuacje statystyczne, lecz
pomiar opóźnienia T i wyliczone prędkości stają się mniej dokładne.
W celu wyznaczenia najbardziej prawdopodobnego opóźnienia transporto-
wego zdecydowano się na dopasowywanie modeli matematycznych do wy-
znaczonych rozkładów korelacji wzajemnych zarejestrowanych sygnałów.
Uzyskane w ten sposób opóźnienie T jest wyznaczone za pomocą całej serii,
a nie pojedynczych punktów pomiarowych. W charakterze modeli wykorzy-
stano funkcje wielomianowe 6 i 8 stopnia oraz rozkład Gaussa. Łatwo moż-
na przy tym zauważyć, że proponowane modele dają możliwość dokładnego
określenia opóźnień, nawet przy dużych czasach próbkowania.
Po odfiltrowaniu szumów z transmitancji badanego odcinka strumienia
G(ica), otrzymano rozkład czasu przebywania znacznika pomiędzy son-
dami. Wówczas, gdy nie ma stref martwych lub osadów dennych w ruro-
ciągu, wtedy opóźnienie transportowe można wyznaczyć z wartości, w
której rozkład czasu przebywania (RTD) przyjmuje maksimum. Błąd wy-
znaczenia tego opóźnienia metodami analizy spektralnej oraz korelacji
wzajemnych wynosi połowę czasu próbkowania [1].
W celu sprawdzenia zaproponowanego sposobu planowania pomiaru pręd-
kości mieszanin w rurociągach wykonano testy na instalacji laboratoryjnej
Zakładu Radiometrii Przemysłowej i Znaczników Izotopowych Akademii
Górniczo-Hutniczej (AGH), które mieści się na Wydziale Fizyki i Techniki
Jądrowej (WFiTJ).
W skład instalacji wchodzi:
• zbiornik z cieczą,
• pompa,
• sondy scyntylacyjne,
• osłony,
• komputer klasy PC.
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Schemat instalacji laboratoryjnej w WFiTJ-AGH Kraków przedstawiono
na rys. 1.

Znacznik
Ii. = 920 mm

Pompa

Zbiornik
z cieczą

Rys. 1. Schemat instalacji laboratoryjnej w WFiTJ-AGH.

W prezentowanym laboratorium możliwe jest przeprowadzenie za-
równo pomiarów znacznikowych jak i absorpcyjnych na poziomym odcin-
ku rurociągu. Przepływ w tej instalacji był wymuszony przez pompę, która
jest wyposażona w falownik częstotliwościowy, pozwalając na dokładną
regulację prędkości przepływu mieszaniny. Poprzednie pomiar}' przepro-
wadzone na tej instalacji wykazały konieczność usunięcia powietrza w
celu zapewnienia stabilnej pracy pompy. Rura, którą płynęła badana mie-
szanina miała wewnętrzną średnicę 0Wew = 32 mm. W eksperymentach
oznaczonych symbolem „Mar", sondy scyntylacyjne zostały umieszczone
w odległości L = 920 mm. Każdy z czterech pomiarów (Mar005-Mar008)
trwał 300 sekund, a czas próbkowania wynosił l ms. Pierwszy z tych eks-
perymentów był wykonany przy 1000 obr./min, a przy każdym następnym
zwiększano prędkość o 600 obr./min (tabela 1). W charakterze znacznika
wykorzystano izotop promieniotwórczy 99mTc o czasie połowicznego roz-
padu 6 godzin oraz aktywności 300 MBq.

Tabela l . Główne parametry pomiaru.

Pomiar

MarOOS

MarOOó

MarOO?
MarOOS

Objętość wprowadzanego znacznika
[ml]

5
10
15
20

Prędkość obrotowa pompy
[obr./min]

1000

1600

2200
2800
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Przy zachowaniu stacjonarności przepływu i impulsowym wprowa-
dzeniu znacznika w miejscu zaznaczonym na rys. l, zarejestrowano sy-
gnały MarOOS do MarOOS. W przytoczonej serii pomiarów stopniowano
zwiększano objętość znacznika, co 5 ml (tabela 1). W celu ograniczenia
promieniowania docierającego do sond, zostały użyte mosiężne kolimato-
ry, a dolna część instalacji była osłonięta murem z cegieł ołowianych.
W komputerze obsługującym eksperymenty wykorzystano specjalną kartę
umożliwiająca zbieranie danych oraz śledzenie na monitorze liczby zliczeń
w jednostce czasu.

120'

O.
E

100-

80-

60-

CC 40-

20-

0-

0.5 1.0 1.5 2.0 2.5

Czas [s]
3.5 4.0

Rys. 2. Rozkład opóźnień dla analizowanych czasów próbkowania.

Na rys. 2 jest przedstawione zostały rozkłady opóźnień otrzymane przy
różnych czasach próbkowania.

Tabela 2. Wyniki otrzymane z pomiaru MarOOS.

Czas
próbkowania

[ms]

1
2
5
10
20
50
100
200
500

Opóźnienie transportowe

Wartość
[s]

1,8075
1,807

1,8075
1,805
1,790
1,77
1.75
1,70
2,25

Niepewność
bezwzględna [s]

-
0,001

0
0,003
0,018
0,03
0,06
0,11
0,4

Niepewność
względna [%]

-
0,03

0
0,14
1,0
1,8
3
6

20

Prędkość
[m/s]

0,5090
0,5091
0,5090
0,5097
0,514
0,52
0,53
0,54
0,41

Czas
obliczeń

[s]

30
22
16
13
1 1
10
10
10
10
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Odległość pomiędzy sondami była mierzona z dokładnością 0,5 mm, dla-
tego o niepewności wyznaczenia prędkości decydowała dokładność opóź-
nienia transportowego. Uzyskane wyniki zostały umieszczone w tabeli 2.
Łatwo zauważyć, że czas próbkowania ma znaczny wpływ na czas obli-
czeń poszczególnych opóźnień transportowych. Przy niepewności nie
przekraczającej 1%, czas obliczeń skrócono o ponad 60%. Odpowiadające
temu częstotliwości próbkowania zaznaczono w tabeli 2.

30-

•5
N
O

l
l

- niepewność wyznaczenia t
- czas obliczeń

.-10 £•

•O
•U)o

l- 5 1Q.
O)

1E-3 O.Ol 01

Czas próbkowania [s]

Rys. 3. Zależność czasu wykonywania obliczeń oraz niepewności wyznaczenia opóźnie-
nia w funkcji czasu próbkowania.

Na rys. 3 zobrazowano przybliżony czas wykonywania obliczeń oraz nie-
pewność wyznaczenia opóźnienia w funkcji czasu próbkowania.

3. PODSUMOWANIE

Niniejsza praca pokazuje kryteria, dzięki którym możliwe jest dobra-
nie optymalnego czasu próbkowania sygnałów w radioznacznikowych
pomiarach prędkości przepływu mieszanin. Cel ten został osiągnięty dzięki
zastosowaniu metody korelacyjnej do wyznaczania opóźnień transporto-
wych znakowanego składnika oraz dopasowaniu modeli matematycznych
do wyznaczonych korelogramów. Zamieszczone przykłady ilustrują jak dla
zadanej dokładności pomiaru prędkości można dobrać optymalny czas
próbkowania rejestrowanych sygnałów oraz znacząco ograniczyć czas
trwania obliczeń (o ponad 60%). Osiągnięte rezultaty dają podstawy do
podjęcia prac nad podniesieniem efektywności badania przepływów w
warunkach przemysłowych.
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BADANIA PRZEPŁYWÓW WIELOFAZOWYCH
Z ZASTOSOWANIEM ZNACZNIKÓW PROMIENIOTWÓRCZYCH

Rafał Kębłowski, Leszek Petryka
Wydział Fizyki i Techniki Jądrowej, Akademia Górniczo-Hutnicza, Kraków

Abstract
RADIOTRACERS APPLICATION FOR ANALYSIS OF MULTIPHASE FLOWS

In industrial processes very often multiphase flows are applied. Correct description of these
processes requires precise measurement of a particular component's velocity. The use of
radioisotopes is often the only possibility of simultaneous velocity and flow density measurement.

This article presents results of measurement of speed in multiphase flows in vertical
and horizontal pipes. In presented measurements radiotracers and sealed radioactive sources,
due to cross correlation method were applied. Obtained results give velocity of the particular
phase, and allow its slip evaluation.

PL0201701

1. TRANSPORT HYDRAULICZNY FAZY STAŁEJ
W RUROCIĄGACH PIONOWYCH

1.1. Cel wykonywanych pomiarów

Badania przeprowadzone na instalacji hydraulicznej w Akademii
Rolniczej we Wrocławiu miały na celu opis transportu fazy stałej przez
strumień wody w rurociągach pionowych oraz opracowanie założeń do
opłacalnej eksploatacji konkrecji manganowych z dna oceanu.

1.2. Metodyka wykonywanych badań

Odcinek pomiarowy stanowił przezroczysty rurociąg o średnicy 150
mm i długości 7 m. W celach porównawczych prowadzone były pomiary
przy wykorzystaniu zarówno źródeł zamkniętych promieniowania y, jak i
znaczników promieniotwórczych (rys. 1). Te ostatnie umożliwiały jedno-
czesny pomiar prędkości wybranych klas ziarnowych oraz różnego typu
kamieni i konkrecji manganowych w przepływającej mieszaninie. Do po-
miarów korelacyjnych służyły cztery zestawy korelacyjne rozmieszczone
na całej długości odcinka pomiarowego. Natomiast trzy sondy znaczniko-
we rozmieszczone były pomiędzy sondami korelacyjnymi. Instalacja ba-
dawcza stanowiła zamkniętą pętlę, w której możliwy był wielokrotny po-
miar zaznaczonego kamienia. Do pomiarów znacznikowych użyty został
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Ki-K4 Sondy korelacyjne
Sondy znacznikowe

Rys. 1. Schemat instalacji hydraulicznej Akademii Rolniczej we Wrocławiu.

82Br, którym znaczona była zarówno faza stała, jak i woda. Kamienie zna-
czone były nierozpuszczalnym w wodzie osadem bromku rtęciawego, za-
bezpieczonym żywicą epoksydową przed wymywaniem. Do znaczenia
wody służył roztwór bromku amonu.

1.3. Przeprowadzone pomiary

Zestawy oparte na pomiarze absorpcji promieniowania y wykorzy-
stywane były do stałej kontroli gęstości i średniej prędkości ziaren trans-
portowanych w obserwowanym strumieniu. Natomiast wprowadzane
znaczniki umożliwiały obserwację przemieszczania się znaczonego ziarna
lub wody. Podczas pomiarów rejestracja była prowadzona na obydwu ze-
stawach jednocześnie. Rozmieszczenie sond na różnych fragmentach ruro-
ciągu umożliwiło także zbadanie zmian prędkości wraz z wysokością.
Efekt rozpędzania się kamienia badany był poprzez określenie zmiany
prędkości kamieni pomiędzy ostatnią i pierwszą bazą pomiarową. Różnica
ta (określona jako zmiana prędkości) w funkcji prędkości wody została
przedstawiona na rys. 2. Widoczna zależność nasuwa wniosek, iż efekt
rozpędzania się kamieni przy wyższych prędkościach zachodził wcześniej
niż obszar, w którym prowadzona była rejestracja danych.

Z zasady pomiaru opartego na absorpcji promieniowania y wynika nie-
możliwość bezpośredniego wyznaczenia prędkości wody. Było to natomiast
możliwe dzięki zastosowaniu znaczników. Z kolei faza stała była jednocześnie
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Rys. 2. Rozpędzanie się kamieni w odcinku pionowym rurociągu.

mierzona zarówno jedną, jak i drugą metodą. Niewielka różnica między
uzyskanymi wynikami spowodowana była różnymi metodami uśredniania.
Pomiary absorpcyjne dawały prędkości uśredniane po dużej liczbie ziaren
znajdujących się w prześwietlanej części strumienia. Natomiast pomiary
znacznikowe wymagały dłużej trwającej obserwacji wielokrotnych za-
wrotów znakowanego kamienia przez odcinek pomiarowy znajduący się
między dwiema sondami.
Odpowiednia obróbka danych umożliwia usunięcie z sygnałów absorpcyj-
nych pojedynczych pików pochodzących od znaczonej wody czy też ka-
mieni, przed właściwą analizą korelacyjną [1].

1.4. Interpretacja uzyskanych wyników

Podczas eksperymentów cały czas prowadzona była rejestracja
żenia promieniowania y przechodzącego przez analizowany strumień, która
dostarczała informacji o gęstości mieszaniny tłoczonej w rurociągu. Analiza
danych umożliwiła określenie wahań stężenia fazy stałej i ustalenie prze-
działów stacjonarnej pracy instalacji. Natomiast analiza danych zpomiarów
znacznikowych pozwoliła na wyznaczenie prędkości pojedynczego ziarna
oraz unoszącej je wody. To zaś umożliwiło wyliczenie prędkości względnej,
czyli prędkości poślizgu kamieni względem wody. Prędkość poślizgu w
stosunku do prędkości wody została przedstawiona na rys. 3.
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Rys. 3. Zależność względnej prędkości poślizgu kamieni w stosunku do wody.

2. POMIARY MIESZANINY DWUFAZOWEJ W RUROCIĄGU
POZIOMYM

2.1. Zadania stawiane instalacji laboratoryjnej

Instalacja w laboratorium Wydziału Fizyki i Techniki Jądrowej Aka-
demii Górniczo-Hutniczej (WFiTJ-AGH) powstała w celu badania prędko-
ści przepływu cieczy w poziomym odcinku pomiarowym o długości 144
cm. Głównymi elementami instalacji laboratoryjnej są (rys. 4):

poziomy odcinek pomiarowy zbudowany z przezroczystej, szklanej rury
o średnicy 32 mm;

- pompa o regulowanej prędkości obrotowej w zakresie 1000-2800 obr/min;
dwie sondy scyntylacyjne w kolimatorach;
dwa źródła 241Am w kolimatorach;
zbiornik cieczy;
dysza wprowadzające powietrze;
układ do wprowadzania znacznika;
zasilanie wodą.

Instalacja ta umożliwia wykonywanie pomiarów ze źródłami zamkniętymi,
oraz, po demontażu źródeł, pomiary ze znacznikami promieniotwórczymi.
Jako substancja powodująca zmiany gęstości stosowane jest powietrze
wprowadzane w kontrolowany sposób do przepływu. Usytuowanie dyszy
za pompą eliminuje wpływ powietrza na jej stabilną pracę.
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Rys. 4. Schemat instalacji laboratoryjnej Wydziału Fizyki i Techniki Jądrowej AGH.

2.2. Rodzaje wykonywanych pomiarów

Dotychczas przeprowadzone pomiary można podzielić na dwie gru-
py. Do pierwszej należy zaliczyć pomiary testujące aparaturę przed pomia-
rami przemysłowymi, a do drugiej eksperymenty mające na celu optymali-
zację parametrów pomiaru korelacyjnego [2].
Wielkościami, które wymagają dokładnego określenia są:

odległość pomiędzy sondami (baza pomiarowa),
czas rejestracji niezbędny do poprawnego określenia opóźnienia trans-
portowego,
czas próbkowania rejestrowanych sygnałów,
grubość wiązki fotonów,
natężenie promieniowania y,
udział dozowanego powietrza.

W pomiarach absorpcyjnych wykorzystuje się dwa źródła 2 4 lAm oraz dwie
sondy scyntylacyjne. Źródła oraz sondy umieszczone są w odpowiednich
kolimatorach ołowianych. Przepływ badanej cieczy jest półzamknięty, tzn.
wykorzystuje się cały czas tę samą ciecz, ale jest ona odpowietrzana w
zbiorniku. Związane jest to z tym, aby powietrze nie zakłócało pracy pom-
py. Ilość dodawanego powietrza z kompresora jest regulowana poprzez
odpowiedni zawór.
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2.3. Rezultaty badań

Podstawowym wynikiem pomiarów korelacyjnych jest określenie
prędkości przepływu fazy rozproszonej w badanym odcinku strumienia. W
przypadku omawianej instalacji prędkość wody jest określana na podstawie
opóźnienia pęcherzyków powietrza między obydwiema sondami. Podczas
tych pomiarów można przyjąć założenie, że nie ma poślizgu pomiędzy
obiema fazami. Zostało to potwierdzone poprzez niezależny pomiar prędko-
ści. Polegał on na pomiarze natężenia przepływu wody metodą wagową, co
przy znajomości przekroju rury szklanej pozwala określić prędkość.

Założenia metody korelacyjnej uzasadniają stosowanie krótkiej bazy po-
miarowej. Ponieważ aparatura umożliwia rejestrację z czasem próbkowania l
ms, zatem baza pomiarowa jest ograniczona średnicami sond. Problem jest
związany z odpowiednią kolimacj ą wiązek. Jeśli zastosować najkrótszą obecnie
osiągalną technicznie długość bazy 9,0 cm, wtedy stosowana obecnie kolimacja
nie jest idealna. Jednakże baza ta jest w pełni wystarczająca do badania prze-
pływów z prędkościami poniżej 3 m/s. Jej wydłużenie byłoby konieczne jedy-
nie przy bardzo szybkich przypływach, kiedy czas próbkowania l ms nie po-
zwalałby na określenie opóźnienia transportowego. Jednak takie wydłużenie
bazy pomiarowej powoduje zmniejszenie współczynnika korelacji wzajemnej,
a w krańcowym przypadku uniemożliwia określenie opóźnienia.

Stosowany obecnie sprzęt komputerowy pozwala na prowadzenie re-
jestracji danych w dostatecznie długim okresie cza u. Jeśli w badanym pro-
cesie prędkość ulega zmianom, celowe staje się skrócenie czasu rejestracji,
umożliwiające określenie wahań prędkości w czasie eskperymentu. Na in-
stalacji laboratoryjnej możliwe było przeprowadzenie pomiarów z różnym
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Rys. 5. Zależność kształtu korelogramu od liczby zarejestrowanych danych.
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czasem rejestracji danych co w oczywisty sposób wiąże się z ilością da-
nych. Ilość zarejestrowanych w pomiarze danych ma bezpośrednie znacze-
nie dla końcowych obliczeń. Prz) malejącej ilości danych wielkość piku na
korelogramie zmniejsza się. Przykładowy kształt korelogramu dla 300 tyś.,
100 tyś. i 50 tyś. danych przedstawia rys. 5. Określa się zatem minimalny
czas rejestracji, przy którym możliwe jest jeszcze wyznaczenie poprawne-
go korelogramu. W przypadku instalacji laboratoryjnej przy czasie prób-
kowania l ms minimalny czas rejestracji wynosi 50 s. Dla prędkości uzy-
skiwanych na instalacji laboratoryjnej, od 0,5 do 2,0 m/s, nie stwierdzono
widocznej zależności minimalnego czasu rejestracji od prędkości przepływu.

Instalacja ta umożliwia po nieznacznej modyfikacji przeprowadzenie
badań ze znacznikami promieniotwórczymi. Pomiary takie były wykony-
wane w celu niezależnego potwierdzenia uzyskiwanych wyników. Izotop
w postaci ciekłej wstrzykiwany był do przepływu, gdzie po zarejestrowa-
niu przez sondy umożliwiał określenie prędkości. W omawianych pomia-
rach stosowany był C9mTe.

2.4. Dodatkowe zastosowania instalacji

Instalacja laboratoryjna dzięki swej prostocie i łatwości obsługi
umożliwia przeprowadzanie pomiarów także przez studentów uczących się
różnych technik wyznaczania prędkości przepływu. Stosowanie zamknię-
tych źródeł pozwala na przeprowadzanie kolejnych pomiarów bez charak-
terystycznych dla znaczników ograniczeń, przy pracy w obiegu zamknię-
tym. Dane zebrane na instalacji umożliwiły przygotowanie trzech prac
magisterskich, a zjawiska towarzyszące są badane przez doktorantów.

3. PORÓWNANIE METOD POMIARU PRĘDKOŚCI
PRZEPŁYWU MIESZANIN

3.1. Metoda znacznikowa

Metoda ta pozwala w sposób bezpośredni wyznaczyć prędkość zna-
czonego elementu. W przypadku jednoczesnego wyznaczania prędkości
wielu takich elementów nierozróżnialnych na podstawie zarejestrowanych
sygnałów należy zastosować kilka znaczników rozróżnialnych spektrome-
trycznie. Natomiast w przypadku, gdy fazy są rozróżnialne (woda i ka-
mień) możliwy jest jednoczesny pomiar znacznikowy.
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3.2. Metoda korelacyjna

W przypadkach, gdy tylko metoda ta może być stosowana ma ona nie-
zaprzeczalne zalety pomiarowe. Nie zaburza w ogóle badanego procesu,
albowiem cała aparatura znajduje się na zewnątrz i nie zachodzi konieczność
wprowadzania czegokolwiek do procesu. Ma to również wpływ na łatwość
przeprowadzenia pomiaru oraz na jego koszty. Także ze względów ochrony
radiologicznej metoda ta jest bardziej korzystna. Nie nadaje się jednak ona
do badania cieczy jednorodnych. W takich przypadkach konieczne jest sto-
sowanie odpowiednich „znaczników" zmieniających lokalnie absorpcję fo-
tonów w analizowanym strumieniu.
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DOŚWIADCZENIA Z IZOTOPOWEJ KONTROLI SZCZELNOŚCI
OBIEKTÓW TECHNOLOGICZNYCH - ASPEKTY

TECHNICZNE I EKONOMICZNE

Janusz Kraś, Lech Waliś, Stanisław Myczkowski
Instytut Chemii i Techniki Jądrowej, Warszawa

Abstract
EXPERIENCE IN ISOTOPE LEAK-PROOF CONTROL

OF ENGINEERING OBJECTS - TECHNICAL AND ECONOMICAL ASPECTS
One of the basic uses of the tracer methods for commercial purposes is the leak-

proof control and determination of location of possible leakages in engineering objects.
The works in this area - development of methods and equipment, and its practical use -
are being conducted at the Institute of Nuclear Chemistry and Technology in Warsaw. The
paper presents the division of the engineering objects according to their suitability for
leakproof testing with tracer methods, alternative traditional methods, sensitivity levels
and the technical effects achieved with both method groups, plus the attempts to deter-
mine the economical effects of the tracer method. The introduction to the paper describes
the method of field preparation of gaseous radioactive tracer, i.e. methyl bromide CH3Br
labeled with bromine 82Br isotope.

PL0201702
1. WSTĘP

Prowadzone od wielu lat w Instytucie Chemii i Techniki Jądrowej
(IChTJ) prace dotyczące wykorzystania metod znaczników radioizotopo-
wych w przemyśle i technice zaowocowały opracowaniami wielu metod i
technik pomiarowych.
Jedną z dziedzin, gdzie zastosowanie technik radioizotopowych w stosunku
do technik tradycyjnych przynosi wyraźne efekty ekonomiczne i poznawcze,
jest kontrola szczelności i lokalizacja miejsc nieszczelnych w obiektach tech-
nologicznych.

Opracowane metody i urządzenia są rutynowo stosowane do kontroli
szczelności takich obiektów, jak reaktory i kolumny przemysłu chemicznego
i petrochemicznego [1], wymienniki, zbiorniki podziemne i naziemne [2],
rurociągi przesyłowe [3, 4] i technologiczne, zasuwy, zawory itp.

Dzięki zastosowaniu techniki znaczników radioizotopowych możliwe
jest wykonanie ekspertyzy przy ciśnieniu roboczym lub przy ciśnieniu do-
wolnie niskim, które nie powoduje dodatkowego i zbytecznego wytężenia
materiałów konstrukcyjnych.

Metoda radioznacznikowa, mimo że nie jest próbą wytrzymałościową,
jest komplementarna dla prób wytrzymałościowych, a uzyskane za jej pomo-
cą wyniki są akceptowane przez Urząd Dozoru Technicznego.
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2. METODA I ZNACZNIK

Ogólna zasada radioizotopowej metody kontroli szczelności polega na
wprowadzeniu do kontrolowanego obiektu znacznika radioizotopowego
Znacznik po wymieszaniu się z medium kontrolnym lub roboczym i rozpro-
wadzeniu po obiekcie lub w postaci ruchomego „radioaktywnego korka" w
kontrolowanych rurociągach podziemnych wydostaje się przez nieszczelność
na zewnątrz kontrolowanego obiektu i tam jest adsorbowany na adsorbentach
naturalnych (ziemia, izolacja technologiczna) lub sztucznych (specjalne ma-
teriały nakładane przed rozpoczęciem kontroli). Pomiar radiometryczny ad-
sorbenta pozwala na precyzyjną lokalizację nieszczelności lub wykluczenie
jej istnienia.

Najlepsze własności jako znacznik w omawianych badaniach ma ga-
zowy bromek metylu - bardzo dobrze rozpuszczalny w substancjach orga-
nicznych - znakowany bromem 8~Br. Związek ten uzyskuje się z bromku
potasu napromienianego w reaktorze w strumieniu neutronów termicznych
Przetwarzanie ciała stałego jakim jest bromek potasu w gazowy bromek me-
tylu zachodzi zgodnie z reakcją

H2SO4

2 KBr + (CH3)2S04 > 2 CH3Br + K2SO4

70°C

w specjalnie skonstruowanym mobilnym reaktorze chemicznym zwanym
wytwornicą bromku metylu (rys. 1). W zależności od typu wytwornicy
możemy w mej przerabiać i transportować do 10 Ci (370 GBq) radioak-
tywnego bromku potasu. Do rozdozowywania i transportu małych porcji
gazowego znacznika stosowane są specjalne pojemniki (rys. 2).

3 * Zgniatacz

wody z termostatu

Zawór V2

Zawór V4

Rys. 1. Wytwornica bromku metylu, typ MWBM.
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Rys. 2. Pojemnik bromku metylu PBM-1.

Do wykrywania i lokalizacji nieszczelności przez rejestrację zmian
natężenia promieniowania używa się najczęściej typowych radiometrów z
sondami scyntylacyjnymi. W niektórych przypadkach, gdy jest wykonywana
jedynie kontrola szczelności bez lokalizacji nieszczelności stosuje się anali-
zator wielokanałowy z możliwością rejestracji szybkości przemieszczania się
znacznika jednocześnie w kilku punktach pomiarowych. Kontrolę szczelno-
ści rurociągów podziemnych wyposażonych w komory czyszczakowe wyko-
nuje się specjalizowanymi detektorami nadążnymi skonstruowanymi w
IChTJ (rys. 3 i 4). Detektory te są wyposażone w hodometry, czyli urządze-
nia do rejestracji długości drogi detektora w rurociągu.

Rys. 3. Detektor DN-1 do kontroli szczelności rurociągów.
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Rys. 4. Obudowa detektora DN-1 do kontroli szczelności rurociągów podziemnych.

3. KONTROLA SZCZELNOŚCI

Z istniejących około czterdziestu metod i technik kontroli szczelno-
ści szersze praktyczne zastosowanie znajduje tylko kilka. W tabeli przed-
stawiono najbardziej efektywne i popularne metody wraz z czułościami
osiąganymi przy ich użyciu przy kontroli szczelności typowych obiektów
technologicznych. W tabeli podano również praktyczne możliwości wyko-
rzystania poszczególnych technik [5-8].

Zastosowanie do kontroli konkretnego obiektu jednej z metod uwarun-
kowane jest przede wszystkim parametrami technicznymi obiektu oraz wy-
mogami dotyczącymi czułości kontroli. Zgodnie z normą PN-74/M-70053
czułość metody definiowana jest jako minimalne wykrywalne natężenie
przecieku, a jej jednostką jest Pa-m3/s dla gazu i cm3/s dla cieczy. W tabeli
przyjęto jako miano czułości cmVh. Przyjęcie takiego miana pozwala na
porównanie czułości różnych metod, przy założonym jednakowym ciśnie-
niu kontrolnym. Ciśnienie kontrolne jest w każdym przypadku określane
na podstawie norm lub ustalane ze względu na parametry eksploatacyjne
kontrolowanego obiektu.

Jak pokazuje tabela, jedynie metoda znaczników radioizotopowych
pozwala na kontrolę szczelności wszystkich znanych obiektów technolo-
gicznych, a jej czułość jest co najmniej porównywalna z czułościami osiąga-
nymi przy użyciu innych metod kontroli. W większości przypadków metoda
znaczników radioizotopowych umożliwia lokalizację stwierdzonej nie-
szczelności. Dodatkowymi zaletami radioizotopowej metody kontroli
szczelności są: łatwość jej stosowania, krótki czas trwania eksperymentu,
stosunkowo niski koszt i krótki czas prac adaptacyjnych obiektu do kon-
troli. Metoda ta jest szczególnie użyteczna w kontroli obiektów przemysłu
organicznego, gdzie użycie np. w próbie hydrostatycznej wody powoduje
konieczność długotrwałego suszenia obiektu i w konsekwencji wydłuża
czas postoju instalacji. Warunki w jakich pracują instalacje przemysłowe
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najczęściej nie pozwalają na wykorzystanie metody spektrometrycznej
(znacząca zawartość gazu kontrolnego w atmosferze) i akustycznej (hałasy
przenoszące się z innych obiektów na obiekt kontrolowany).

Efekty ekonomiczne wynikające ze stosowania poszczególnych me-
tod kontroli szczelności najczęściej nie są parametrem decydującym o wy-
borze jednej z nich. Praktycznie, minimalizowane jest stosowanie metod
hydraulicznych i pneumatycznych ciśnieniowych. Najczęściej użytkownik
kieruje się przy wyborze metody osiągnięciem w efekcie kontroli, założo-
nej przez konstruktora obiektu i wymaganej przez Urząd Dozoru Tech-
nicznego lub Służb Ochrony Środowiska, pewności wykrycia i lokalizacji
nieszczelności.
Porównanie kosztów stosowania poszczególnych metod jest bardzo trudne.
Można przyjąć, że dla obiektu bez izolacji, o małej objętości, bez wypeł-
nień technologicznych i pracującego w przemyśle nieorganicznym naj-
droższą metodą ze względu na koszt znacznika jest metoda radioizotopowa.
W praktyce badawczej metoda ta okazuje się jednak 2^4 krotnie tańsza ze
względu na:

możliwość kontroli obiektów wielkogabarytowych i ciągów technolo-
gicznych;
nie wymagany demontaż izolacji technologicznej;
realizację kontroli bez budowy rusztowań;
możliwość kontroli obiektów bez ich opróżniania z wypełnień technolo-
gicznych, a w przypadku rurociągów podziemnych z czynnika roboczego;
gotowość obiektów do pracy bezpośrednio po zakończonej kontroli lub
możliwość realizacji kontroli w trakcie ich eksploatacji.

Niektóre z podanych wyżej cech posiadają również inne metody, ale żadna z
nich nie wykazuje się uniwersalnością porównywalną z metodą radioznacz-
nikową. Na przykład, koszt kontroli jednego kilometra rurociągu podziemne-
go z komorami czyszczakowymi metodą radioizotopową wynosi ok. 300 $, a
metodą ultradźwiękową - ok. 5000 $. W przypadku kontroli obiektów prze-
mysłu petrochemicznego, np. kolumn, zbiorników, koszt ten zawiera się w
granicach 10-15 $ za metr sześcienny instalacji i maleje wraz ze wzrostem
objętości kontrolowanej.

Wadą metody radioizotopowej w odczuciu społecznym jest fakt stoso-
wania otwartych źródeł promieniowania jonizującego o dużej aktywności
całkowitej do 10 Ci (370 GBq). Wada ta jest minimalizowana przez stoso-
wanie w fazie przeróbki i dozowania znacznika wyspecjalizowanych urzą-
dzeń (wytwornice i pojemniki) o osłonności zapewniającej bezpieczną pracę.
Urządzenia te posiadają pozytywne opinie Departamentu Nadzoru Zastoso-
wań Promieniowania Jonizującego Państwowej Agencji Atomistyki, a każde
stosowanie omawianej metody jest opiniowane przez tę jednostkę dozorują-
cą.
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W trakcie trwania kontroli ze względu na rozcieńczenie znacznika w du-
żych objętościach medium kontrolnego aktywności właściwe są niewielkie
(nie przekraczają l mCi - 37 M3q/m3) i problem zagrożenia radiologicz-
nego jest nieznaczący.
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VII. TECHNIKI JĄDROWE W BADANIACH
ZABYTKÓW





ŚLĄSKI WARSZTAT MALARSKI TZW. MISTRZA LAT 1486/87
W ŚWIETLE BADAŃ BIELI OŁOWIOWEJ

METODĄ NEUTRONOWEJ ANALIZY AKTYWACYJNEJ

Józef Flik1', Justyna Olszewska-Świetlik17, Lech Waliś27, Ewa Pańczyk2 Sf °
Instytut Zabytkoznawstwa i Konserwatorstwa,

Uniwersytet Mikołaja Kopernika, Toruń
21 Instytut Chemii i Techniki Jądrowej, Warszawa

Abstract
SILESIAN WORKSHOP OF MASTER PAINTER 1486-87 IN THE LIGHT

OF STUDIES ON LEAD WHITE
BY MEANS OF NEUTRON ACTIVATION ANALYSIS

The article shows the results of the analyses of the element vestiges in the specimens
of lead white obtained by means of the instrumental neutron activation analysis (INAA).
The paintings from the Master Workshop 1486-87 were studied.
The anonymous workshop was active in Silesia towards the end of the 15th century and
specialized in making immense altarpieces on commission as well as single votive and
epitaph paintings.
The purpose of the studies was predominantly to determine the kind of lead white used in
the Master Workshop 1486-87. The results of the studies show that the workshop applied
the so-called transalpine white. The whites in all the studied paintings resemble those
coming from the fifteenth-century paintings of the Silesian School. These significantly
differ from the whites of the Małopolska School. The results of the studies also give addi-
tional information on the origin and material applied not only in the Silesian painting art
but also in that from Poland and Europe.
Comparing the results of the analyses concerning the studied paintings constitutes the
source complementing the data base on the kinds of lead whites used in Polish painting
workshops of the mediaeval times.

1. WSTĘP

Prawidłowe rozpoznanie dzieła sztuki jest możliwe jedynie dzięki
połączeniu badań konserwatorsko-technologicznych z humanistycznymi,
przyrodniczymi oraz działaniami artystycznymi. Dopiero wyniki interdy-
scyplinarnych analiz pozwalają na obiektywny wynik badawczy, określa-
jący materiały, technikę wykonania, autora, szkołę, czas powstania oraz
wartość artystyczną dzieła sztuki.

W celu identyfikacji materiałów użytych do wykonania dzieła sztuki sto-
sowane są różnorodne, wzajemnie się uzupełniające metody fizyko-chemiczne.
Jedną z nich jest neutronowa analiza aktywacyjna. W ramach projektu ba-
dawczego dotyczącego określenia technologii i techniki malarskiej warsz-
tatu tzw. Mistrza lat 1486/87 przeprowadzono badania bieli ołowiowej
metodą neutronowej analizy aktywacyjnej1.
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Wykonanie analiz było możliwe dzięki kontaktom pomiędzy Instytutem
Chemii i Techniki Jądrowej w Warszawie, a Instytutem Zabytkoznawstwa
i Konserwatorstwa Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu.

Niniejszy referat dotyczy przedstawienia wyników badań stężeń ślado-
wych pierwiastków bieli ołowiowej w wybranych zabytkach malarstwa średnio-
wiecznego, uzyskanych przy zastosowaniu neutronowej analizy aktywacyjnej.

2. ZAKRES BADAŃ

Badaniami objęto wybrane obrazy przypisywane pracowni malarskiej
tzw. Mistrza lat 1486/87. Anonimowy warsztat malarski czynny był na Śląsku
w ostatniej ćwierci XV wieku . Wykonywał pojedyncze obrazy wotywne i
epitafijne, jak również projekty rozbudowanych nastaw ołtarzowych.

Tabela l . Opis badanych próbek.

Numer
identyfikacyjny

próbki

1

2

3

4

5

6

Nazwa malowidła

Retabulum z kościoła p.w. św. św.
Piotra i Pawła w Strzegomiu 1486/87 r. 3

(Muzeum Narodowe w Warszawie)4

Retabulum z kościoła Panny Marii
na Piasku we Wrocławiu 1485 r.

(Muzeum Narodowe we Wrocławiu' )
Epitafium księcia Wacława Żagańskiego

z kościoła p.w. św. Barbary
we Wrocławiu 1488 r.

(Muzeum Narodowe w Warszawie)6

Obraz wotywny Chrystus Bolesny Ofia-
rowany przez Boga Ojca z kościoła p.w.

św. Elżbiety we Wrocławiu 1492 r.
(Muzeum Narodowe w Warszawie)7

Epitafium Andrzeja Steinberga z ko-
ścioła parafialnego p.w. św. Stanisława

i Wacława w Świdnicy 1494 r.
(Muzeum Narodowe w Warszawie)8

Miejsce pobrania próbki

Zwiastowanie, Archanioł
Gabriel, lamówka czerwo-

nego płaszcza, białe klejnoty
Adoracja Dzieciątka, anioł

klęczący z prawej strony
obrazu, biel ze skrzydła (fot.)

Biczowanie, starszy męż-
czyzna stojący za balustradą,

siwa broda, biel z impastu
Apostoł klęczący po prawej
stronie obrazu, biała szata,

impast

Sw. Hieronim, biała szat,
impast

Św. Stanisław, biała szata,
impast

Do badań wytypowano sześć obrazów, z których pobrano próbki bieli
ołowiowej. Opis badanych próbek przedstawiono w tabeli 1. Próbki pobra-
no po zdjęciu werniksu z najwyższych świateł, tak aby zawierały samą biel
bez domieszek innych pigmentów.
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Fot. Obraz Adoracja Dzieciątka z dawnego retabulum w kościele p.w. św. św. Piotra i
Pawła w Strzegomiu (datowany 1486/87), Muzeum Narodowe w Warszawie. Numerem 2
zaznaczono miejsce pobrania próbki do badań bieli ołowiowej (Fot. W. Grzesik).

3. SPOSÓB WYKONANIA BADAŃ

Neutronowa analiza aktywacyjna jest dobrze znarą techniką stoso-
waną do analizy szerokiego zakresu materiałów9. Badanie charaktery-
stycznych widm promieniowania gamma emitowanego przez radioizotopy
przeprowadza się metodą analizy spektrometrycznej.

Analizę pierwiastków śladowych w bieli ołowiowej przeprowadzono
stosując metodę INAA bez wydzielania chemicznego z wykorzystaniem
wzorców analizowanych pierwiastków.

Próbki bieli ołowiowej o masie 0,1 mg do 0,5 mg po zważeniu i za-
topieniu w ampułkach kwarcowych pakowano w pakietach po 9 próbek
razem z wzorcami 47 oznaczanych pierwiastków takich jak Na, K, Sc, Cr,
Mn, Fe, Co, Ni, Cu, Zn, Ga, Ge, As, Se, Br, Rb, Sr, Zr, Mo, Ru, Ag, Cd,
Sn, Sb, Te, Cs, Ba, La, Ce, Pr, Nd, Sm, Eu, Tb, Dy, Ho, Er, Yb, Lu, Hf,
Ta, W, Ir, Au, Hg, Th i 238U. Małe objętości (0,001 ml) roztworów tych
odpowiednio pogrupowanych pierwiastków umieszczano w ampułkach
kwarcowych, odparowywano do sucha i zatapiano. Dodatkowo wzorce Zn
(l mg), Sn (10 mg), Fe (10 mg) i Ni (l mg) pakowano w folię aluminiową.
Ponadto z każdą serią próbek umieszczano wzorce Sc i Au spełniające rolę
monitora strumienia neutronów termicznych.

Napromienianie próbek prowadzono w reaktorze MARIA w Świerku
w kanale o strumieniu neutronów termicznych M013n/cm2s. Próbki na-
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promieniano przez 0,5 godziny i schładzano przez 12 godzin. Napromie-
nione próbki po wyjęciu z opakowania były myte w roztworze HC1 1:1, a
następnie w alkoholu w celu usunięcia skażeń powierzchniowych. Wzorce
wymywano z ampułek lub w przypadku Sc, Au rozpuszczano razem z folią
aluminiową, po czym pobierano określone objętości uzyskanych roztwo-
rów (0,01-0,1 ml) na szklane płaskie naczyńka pomiarowe i odparowywa-
no do sucha. Pomiary aktywności tak przygotowanych próbek i wzorców
prowadzono przy użyciu detektora germanowego klasy HP, objętość czyn-
na 80 cm3, o energetycznej zdolności rozdzielczej 1,95 keV dla energii
1332 keV - Co. Detektor współpracuje z analizatorem S100 firmy Can-
berra sterowanym przez komputer IBM/PS-2. Analizę złożonych widm
aparaturowych promieniowania gamma wykonano stosując program
micro-SAMPO. Ogółem wykonano osiem pomiarów każdej próbki.

4. WYNIKI BADAŃ

Wyniki badań ujęto w tabeli 2, w której zawarto stężenia oznaczo-
nych pierwiastków w bieli ołowiowej we wszystkich 6 badanych próbkach.

Analizę skupień określającą stopień podobieństwa badanych obra-
zów przedstawiono graficznie na rys. l przy zastosowaniu programu Stati-
stica Stat-Soft.
Na podstawie przeprowadzonej analizy można stwierdzić, że między
wszystkimi próbkami występuje duże podobieństwo.

Tree Diagram for 6 C a s e s

W a r d ' s method

Euclidean distances

E 60

EP1TZ EPIT.S CH.BOLES Z W I A S T O W A D O R A C J A

nr 4 nr 3 nr 6 nr 5 nr l nr 2

Rys. 1. Analiza skupień dla 6 badanych obiektów, wszystkie oznaczone pierwiastki (licz-
ba cech równa 33).
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Tabela 2. Stężenie oznaczonych pierwiastków w bieli ołowiowej (ppm).

Na
K
Sc
Cr
Mn
Fe
Co
Ni
Cu
Zn
Ga
As
Br
Mo

Ag
Cd
Sn
Sb
Cs
Ba
La
Ce
Eu
Yb
Tb
Hf
Ta
W
Ir

Au

Hg
Th

y 238

Próbka nr 1

208
916
0,25
2,27
47
359
88
-

1180
10
-

15
1450
22
86
114
13

318
0,09
9,6
0,4
0,6

0,023
0,22
0,09

6
-

3,6
0,002
0,97

31
-

-

Próbka nr 2
520
788
0,18
0,8
5,4
92
20
-

4420
18
-

78
29
37

223
-

35
797

3,1
23
0,8
1,97
0,04
0,94

-

0,35
26
3,2

0,003
0,5
7,2

0,43
-

Próbka nr 3

7000
5480
2,3
36
27

1970
1,6
-

97
1,9
2,5
12,5
'T7
8,2
2,4
4,8
154
4,3
0,4
75
2,4
8,6

0,05
0,11
0,7

0,13
0,02
1,4

0,004
0,13
1260
4,6

0,22

Próbka nr 4

4670
7330
0,15
240
58

1300

U
-

77
1
-
15

105
1,8
1,8

4,97
135

3,1
0,24
39,8
1,54
4,42
0,02
0,37
0,36
0,09
0,18
0,5

0,001
0,6

1540
2,3
0,4

Próbka nr 5

1190
577
0,15
8,13
7,27
140
0,5

-
2,6
0,6

-
6

7,2
0,11
1,3

0,55
42
2,7
0,2
9,2

0,12
0,72

0,005
0,015
0,06

0,017
0,015
0,19

0,001
0,18
1030
0,05
0,07

Próbka nr 6

1560
1510
0,48
7,67
5,6

4130
0,34

-
5,94
0,15
0,05
3,2
343
1,54
0,55
0,8
77

1,03
0,13

15
1,06
2,8

0,007
0,09
0,1

0,034
0,14
0,25

-
0,3

2840
1,03

0,034

W celu porównania rodzaju bieli ołowiowej stosowanej w Polsce zesta-
wiono wyniki badań wybranych próbek pochodzących z warsztatu Mistrza
lat 1486/87 z XV-wiecznym malarstwem małopolskim i śląskim, przed-
stawiając je na rys. 2.
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Tree Diagram lor 41 Cases
W a r d ' s method

Euclidean distances

0 2 4 6 8 10 12 14 16 18 20 22 24 26 28 30 32 34 36 38 40 42
1 3 5 7 9 11 13 15 17 19 21 23 25 27 29 31 33 35 37 39 41

Szkoła małopolska Szkoła śląska

Rys. 2. Analiza skupień obrazów szkoły małopolskiej i śląskiej opisanych 34 cechami.
Poliptyk ze Strzegomia (nr 40), Epitafium ks. Wacława Żagańskiego (nr 37), Chrystus
Bolesny Ofiarowany przez Boga Ojca (nr 38), Epitafium Andrzeja Steinberga (nr 35).

5. WNIOSKI

Badanie stężeń pierwiastków śladowych w bieli ołowiowej pocho-
dzących z malowideł zachodnioeuropejskich od XV do XIX wieku po-
zwoliły na podzielenie jej na dwa rodzaje.
Wyróżniono tzw. biel przedalpejską, która charakteryzuje się wyższymi
stężeniami miedzi i manganu oraz niższymi srebra i antymonu niż tzw. biel
zaalpejska' .

Biel z sześciu badanych obrazów zaliczono do bieli zaalpejskiej używa-
nej w Europie Północnej. Charakteryzuje się ona wyższymi stężeniami srebra
i antymonu niż biel przedalpejską stosowana głównie w malarstwie weneckim
oraz niższymi stężeniami miedzi i manganu1'. Ponadto stwierdzono, że biele
wykazują znaczne podobieństwa do innych pochodzących z XV-wiecznych
malowideł śląskich, różnią się natomiast od szkoły małopolskiej12 (rys. 2).
Wykonane analizy były pomocne przy określaniu cech charakterystycz-
nych materiałów stosowanych w warsztacie Mistrza lat 1486/87. W bada-
niach technologicznych stanowiły jeden z elementów przydatnych do po-
twierdzania pochodzenia obrazu i przypisanie go pracowni.

Wszystkie badane obrazy oprócz Epitafium ks. Wacława Żagańskiego z
kościoła p.w. św. Barbary we Wrocławiu zostały wykonane w warsztacie tzw.
Mistrza lat 1486/87. Epitafium na podstawie badań technologicznych zaliczono
jako dzieło powstałe w kręgu oddziaływania malarstwa Mistrza lat 1486/871".
Przeprowadzone badania stanowią także część składową bazy danych dotyczącej
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rodzaju bieli stosowanych w okresie średniowiecza w różnych regionach Polski, a
także Europy. Wyniki badań stężeń pierwiastków śladowych w bieli ołowiowej
wykonanych metodą neutronowej analizy aktywacyjnej mogą być pomocne za-
równo przy określaniu pochodzenia materiałów jak i wyodrębnianiu cech indy-
widualnych polskich oraz europejskich warsztatów malarskich tego okresu.

1 Obrazy były przedmiotem badań prowadzonych w ramach rozprawy doktorskiej Justyny
Olszewskiej-Świetlik wykonanej pod kierunkiem prof. Józefa Flika w Zakładzie Techno-
logii i Technik Malarskich Instytutu Zabytkoznawstwa i Konserwatorstwa UMK w Toru-
niu. Praca znajduje się w Archiwum UMK.
2 por.: Dobrowolski T.: Sztuka województwa śląskiego. Muzeum Śląskie, Katowice 1933, s.
45-46; - tenże: Sztuka na Śląsku. Pamiętnik Instytutu Śląskiego. Seria II, Katowice-Wrocław
1948, s. 168-169; - Ziomecka A.: Rzeźba i malarstwo. W: Sztuka Wrocławia. Wrocław-War-
szawa-Kraków 1967, s. 163-166; - Federowicz A.: Śląskie pracownie na przełomie XV i XVII
wieku. Mistrz lat 1486/87, Mistrz z Gościszowic. Śląska sztuka średniowiecza, 9 (1970).
3 por.: Dobrzeniecki T.: Malarstwo tablicowe, katalog zbiorów Muzeum Narodowe w
Warszawie. Warszawa 1972, s. 230-235.

W Muzeum Narodowym w Warszawie znajdują się cztery kwatery z dawnego poliptyku pt:
Zwiastowanie - Pojmanie Chrystusa, Adoracja Dzieciątka-Biczowanie, Ofiarowanie Chrystusa
w Świątyni - Dźwiganie krzyża, Nawrócenie św. Pawła - Złożenie do grobu', por. Dobrzeniecki
T., op. cit., s. 230-235. Kwatera pt. Wniebowzięcie NMP - Ukrzyżowanie znajduje się w Mu-
zeum Okręgowym w Toruniu, por.: Kruszelnicka J., Flik J.: Zbiory gotyckiej rzeźby i malarstwa.
Muzeum Okręgowe w Toruniu, katalog, Toruń 1968, nr kat. 35, s. 101-104. Kwatera Cierniem
koronowanie - Zaśniecie Marii jako depozyt Muzeum Okręgowego w Toruniu eksponowana
jest w Muzeum Narodowym we Wrocławiu, por. Ziomecka A.: Śląskie malarstwo gotyckie,
Muzeum Narodowe we Wrocławiu, Wrocław 1986, nr kat. 10, s. 49-52.
5 por.: Dobrzeniecki T: op. cit., s. 229-230; - Ziomecka A.: Śląskie retabula szafowe w
drugiej połowie XV i na początku XVI w. Roczniki Sztuki Śląskiej, X, Muzeum Narodowe
we Wrocławiu, nr kat. 144, s. 46-48, 132-133 (1976).
6 por.: Braune H., Wiese E.: Schlesische Malerei und Plastik des Mittelalters, Kritischer Kata-
log der Ausstellung in Breslau 1926, Leipzig 1929, s. 90; Dobrzeniecki T.: op. cit., s. 236-237.
7 por.: Braune H., Wiese E.: op. cit., s. 90; Dobrzeniecki T.: op. cit., s. 235-236.
8 por.: Dobrzeniecki T.: ibidem, s. 236.
9 Sayre E.V.: Activation analysis applications in art and archaeology. Advan. Activ. Anal, 2 (1972).
10 Fleming S.J.: Authenticity in Art. London 1975, s. 27; Houtman J.P.W., Turkstra J.:
Neutron activation analysis and its possible application for age determination of paintings,
Radiochemical Methods of Analysis. Conf. Proc. Salzburg 1964, vol. l, IAEH, Wien
1965, s. 85-103; Lux P., Braunstein L.: Aktivierungsanalytische Gemaldentersuchungen,
Zetchrift fur Analytische Chemie, 221, 1966, s. 235-254.
" Pańczyk E., Ligęza M., Waliś L.: Application of INAA to the examination of art ob-
jects: research in Poland. J. Radioanal. Nuci. Chem., 201, 320 (2000).
12 por. Pańczyk E., Ligęza M., Waliś L.: Trace elements in lead white from sacral paintings of
the fifteenth century determined by instrumental neutron activation analysis; Kierzek J, Ligęza
M., Pańczyk E, Waliś L: Zastosowanie instrumentalnej analizy aktywacyjnej oraz rentgeno w-
skiej analizy fluorescencyjnej w badaniach dzieł sztuki. Technika radiacyjna i izotopowa w
konserwacji zabytków. Materiały konferencyjne, Łódź, 23-24.04.1996, s. 52-63.
13 Kompleksowe badania technologiczne wykazują, że Epitafium ks. Wacława Żagańskiego
raczej nie zostało wykonane w warsztacie Mistrza lat 1486/87, patrz praca doktorska op. cit.
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WYKORZYSTANIE PROMIENIOWANIA Am-241
W DIAGNOSTYCE STANU ZACHOWANIA

PODOBRAZI DREWNIANYCH
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°- Katedra Nauki o Drewnie i Ochrony Drewna,

\ Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego, Warszawa

Abstract
ASSESSMENT OF THE PAINTING SUPPORT

BASED ON IRRADIATION Am-241
This paper is concerned with the noninvasive investigation of wooden backing of

painting support.
The article describes a method making use of weakned gamma irradiation (Am-241)

to estimate the degree of damage of painting support.

1. WSTĘP

Drewno jako materiał pochodzenia organicznego jest szczególnie
podatne na szkodliwe działanie czynników powodujących jego niszczenie.
Zadaniem konserwacji zabytków, np. drewnianych desek obrazów, rzeźb,
oraz fragmentów konstrukcji jest uzupełnianie ubytków, a także wzmac-
nianie ich nadwątlonej struktury. W diagnostyce zabytków przydatne są
radiografie w promieniach X i gamma. Ujawniają one obraz pierwotny
konserwowanego obiektu oraz jego stan i wyniki zastosowanych zabiegów
zabezpieczających.

W Katedrze Nauki o Drewnie i Ochrony Drewna Szkoły Głównej
Gospodarstwa Wiejskiego (SGGW) prowadzone są badania przy użyciu
gęstościomierza izotopowego metodą transmisyjną [1] i odbiciową [2]. Po
badaniach wstępnych, przeprowadzonych na obiektach z prywatnych ko-
lekcji, badano eksponaty z Muzeum Narodowego w Warszawie. W niniej-
szej pracy omówiono wyniki badań wstępnych.

2. MATERIAŁ DOŚWIADCZALNY

W badaniach wykorzystano, pochodzącą z prywatnej kolekcji, ikonę o
wymiarach 388x345 mm i grubości 25 mm przedstawiającą św. Mikołaja.
Podobrazie wykonane jest z dwóch desek lipowych i wzmocnione dwoma
szpągami z drewna iglastego, wpuszczanymi w materiał na 1/3 grubości. Na
całej powierzchni widoczne są liczne otwory wylotowe po żerowaniu owa-
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dów z rodziny kołatków. W miejscu sklejenia desek widoczne jest napra-
wiane już pęknięcie.

Na podkład naniesiony jest grunt kredowo-klejowy, a na znacznej
powierzchni nałożone srebro płatkowe laserowane. Ikona namalowana
(napisana) jest temperą.

3. METODA BADAWCZA

Do badań wykorzystano źródło ameryku 241Am o aktywności całko-
witej 370 MBq.
W badaniach zastosowano pomiar promieniowania wstecznie rozproszo-
nego przez drewno (rys. 1).

badana próbka Źródło (Am)

Rys. 1. Schemat urządzenia do pomiaru gęstości drewna metodą odbiciową

Porównanie ilości promieniowania wstecznie rozproszonego od mie-
rzonego drewna i od wzorca, przy znajomości grubości obu elementów i
gęstości wzorca, umożliwia wyliczenie gęstości badanego drewna [3].

4. METODYKA BADAŃ

Ikonę badano dwukrotnie: pierwszy raz od strony podobrazia, drugi
raz od strony warstw malarskich.
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Jako wzorca użyto zdrowego, współczesnego drewna lipowego o
grubości 32 mm i gęstości 442 kg/m3.

Pomiary posłużyły do sporządzenia map dystrybucji gęstości.

5. WYNIKI BADAŃ

Na podstawie wykonanych pomiarów sporządzono dwie mapy dys-
trybucji gęstości ikony: od strony malatury (rys. 2) i od strony podobrazia
(rys. 3).

3S-i

25 30

Rys. 2. Mapa wyników pomiarów gęstości (pomiarów dokonano od strony podobrazia).

Porównując ze sobą obie mapy można zauważyć, że gęstość ikony
mierzona od strony malatury jest większa niż od strony podobrazia. Można
to uzasadnić wpływem warstw srebra, a także pigmentów użytych do malo-
wania ikony. Ponadto na obu mapach widać wyraźnie poziomo ułożone stre-
fy podwyższonej gęstości, które odpowiadają poprzecznym wzmocnieniom
na odwrotnej stronie ikony (szpongom - wykonanym z drewna iglastego o
większej gęstości). Górny szpong jest zdecydowanie bardziej widoczny na
obu mapach, ponieważ punkty pomiarowe jednej z linii pomiarowych wy-
padły dokładnie na nim. W przypadku dolnego szpongu linia pomiarowa
była w stosunku do niego przesunięta o ok. l cm.
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Rys. 3. Mapa wyników pomiarów gęstości (pomiarów dokonano od strony malatury).

Na obu mapach (od strony polichromowanej nieco mniej wyraźnie) daje
się również zauważyć pionowo biegnącą strefę o obniżonej gęstości. W tym
miejscu w ikonie znajduje się łączenie dwóch lipowych desek, na których
namalowano postać św. Mikołaja. Od strony podobrazia złączu towarzyszy
wyraźne - widoczne gołym okiem - pęknięcie o szerokości ok. 3 mm.

Ponadto na obu mapach widać nieregularne obszary o obniżonej gę-
stości, którym na ikonie odpowiadają miejsca szczególnie intensywnie
zaatakowane przez owady (duża liczba otworów wylotowych kołatka).

6. WNIOSKI

Technika radiacyjna okazuje się bardzo przydatna przy wykrywaniu
różnic w gęstości drewna wywołanych żerowaniem owadów, a także in-
fekcją grzybową i innymi przyczynami.

Badania potwierdziły skuteczność wykrywania pęknięć wewnętrz-
nych, np. występujących na styku dwóch sklejonych desek podobrazia.

Większą niż u lipy gęstość szpongów wykonanych z drewna iglaste-
go wykazano w dwóch poziomych pasach widocznych na rys. 2 i 3.
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Na podstawie rozmieszczenia stref zmniejszonej gęstości (powsta-
łych w następstwie żerowania owadów) można wnioskować o stopniu de-
strukcji badanego obiektu.

Autorzy dziękują p. Mieczysławowi Matejakowi za wypożyczenie ikony do badań.
Niniejsza publikacja powstała w ramach PB 7T08 05821.
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WIELOWYMIAROWA ANALIZA STATYSTYCZNA
I RENTGENOWSKA ANALIZA FLUORESCENCYJNA

W BADANIACH NOWOŻYTNYCH SZKIEŁ

Joachim Kierzek, Jerzy Kunicki-Goldfinger
Instytut Chemii i Techniki Jądrowej, Warszawa

Abstract
THE STUDIES OF POST-MEDIEVAL GLASS BY MULTIVARIATE

AND X-RAY FLUORESCENCE ANALYSIS
Multivariate statistical analysis of the results obtained by energy dispersive X-ray

fluorescence analysis has been used in the study of baroque vessel glasses originated from
central Europe. X-ray spectrometry can be applied as a completely non-destructive, non-
sampling and multi-element method. It is very useful in the studies of valuable historical
artefacts. For the last years, multivariate statistical analysis has been developed as an
important tool for the archaeometric purposes. Cluster, principal component and discrimi-
nant analyses were applied for the classification of the examined objects. The obtained
results show that these statistical tools arc very useful and complementary in the studies of
historical objects.

1. WSTĘP

W badaniach nad technologią i pochodzeniem nowożytnych naczyń
szklanych szczególnie przydatna jest metoda rentgenowskiej analizy flu-
orescencyjnej. Wynika to z możliwości zastosowania tej metody w sposób
całkowicie nieinwazyjny dla obiektu, z którego ze względu na jego war-
tość artystyczną i historyczną nie można pobrać próbki do analizy. Ze
względu na krótki czas analizy metoda ta jest szczególnie przydatna w ba-
daniach dużego zbioru obiektów. Pozwala ona na wykonanie badań po-
równawczych. W opracowaniu wyników pomiarów dużych zbiorów po-
mocnym narzędziem są metody wielowymiarowej analizy statystycznej,
coraz częściej wykorzystywane w archeometrii [1-5]. Metody te służą do
analizy zjawisk złożonych opisanych przez wiele zmiennych (cech), bada-
nia zależności pomiędzy nimi oraz badania ich struktury.

Do najczęściej stosowanych metod wielowymiarowej analizy staty-
stycznej do klasyfikacji i grupowania obiektów należą: analiza skupień,
analiza czynnikowa i składowych głównych oraz analiza dyskryminacyjna.

Zastosowanie analizy skupień i składowych głównych do opracowania
wyników rentgenowskiej analizy fluorescencyjnej miało na celu potwierdze-
nie słuszności ustaleń atrybucji obiektów szklanych na podstawie badań tech-
nologicznych, historycznych i stylistycznych (zbiór uczący). Natomiast zasto-
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sowanie analizy dyskryminacyjnej, do wyznaczenia zmiennych redundancyj-
nych (nieistotnych) i sprawdzenia przyporządkowania obiektów pochodzą-
cych z różnych ośrodków szklarskich do właściwych grup zbioru uczącego.

Analiza dyskryminacyjna określa, ze zbioru zmiennych pierwotnych,
podzbiór zmiennych najlepiej dyskryminujących (rozróżniających) pomię-
dzy określonymi grupami. Na podstawie uzyskanego zestawu zmiennych
(składu pierwiastkowego) można określić czy zasadniczą role: dyskryminu-
jącą odgrywają pierwiastki recepturalne, wprowadzone do szkła w postaci
głównych składników surowcowych, czy pierwiastki akcesoryczne, które
zostały wprowadzone do szkła w postaci zanieczyszczeń surowców. Inter-
pretacja tych wyników umożliwia wnioskowanie co do różnic technologicz-
nych związanych ze stosowaniem w poszczególnych hutach różnych recep-
tur lub/i różnych źródeł surowców oraz metod ich uszlachetniania.

W prezentowanej pracy przedstawiono zastosowanie wielowymiaro-
wej analizy statystycznej do wyników doświadczalnych rentgenowskiej
analizy fluorescencyjnej na przykładzie osiemnastowiecznych naczyń szkla-
nych wykonanych w następujących ośrodkach: Zechlin/Poczdam, Drezno,
Naliboki, Lubaczów i Anglia.

Celem tej pracy było zaprezentowanie możliwości wielowymiarowej
analizy statystycznej do określenia atrybucji naczyń szklanych na podsta-
wie ich składu pierwiastkowego. Pierwotny zbiór zmiennych zawiera
względne natężenia promieniowania rentgenowskiego następujących pier-
wiastków: Ca, Mn, Fe, Cu, Zn, As, Rb, Sr, Y, Zr i Pb, określonych przy
pomocy rentgenowskiej analizy fluorescencyjnej. Do zbioru obiektów włą-
czono wysokoołowiowe szkło angielskie wytwarzane według całkowicie
odmiennej technologii zarówno pod względem recepturalnym, surowco-
wym jak i warunków wytopu. Odmienność tego szkła potwierdzają wyniki
zastosowanych metod, które równocześnie jednoznacznie dyskryminowały
badany zbiór podstawowy.

2. KLASYFIKACJA OBIEKTÓW

Klasyfikacja obiektów (przypadków) polega na ustaleniu na podsta-
wie zbioru wartości zmiennych uzyskanych z pomiarów, do której klasy
(grupy) zaliczyć poszczególne obiekty. Wielowymiarowe obserwacje
przedstawia się w postaci prostokątnej tablicy zwanej macierzą danych lub
macierzą obserwacji (rys. 1). Dane są uporządkowane w ten sposób, że
każdy wiersz przedstawia jeden obiekt, a każda kolumna, jedną zmienną
wszystkich obiektów.
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Zasadniczo występują trzy rodzaje klasyfikacji schematycznie przed-
stawione na rys. l, które można opisać następująco [6]:
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Rys. 1. Struktury zbioru obserwacji i rodzaje klasyfikacji: a) podział obiektów na pewną
liczbę wcześniej nie znanych grup; b) zaliczenie nowego obiektu do jednej z kilku zna-
nych grup; c) zaliczenie nowego obiektu do znanej grupy (tak lub nie).

a) Zbiór obiektów został podzielony na pewną liczbę klas (grup) wcze-
śniej nie znanych (rys. la). Ten sposób nazywany jest rozpoznawaniem
struktury danych bez nauczyciela (bez nadzoru) i jest realizowany przy
pomocy analizy skupień lub składowych głównych.
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b) Zaliczenie nowego obiektu do jednej z kilku znanych grup (rys. Ib).
Jest to rozpoznawanie struktury danych z nauczycielem (pod nadzo-
rem) realizowane przy pomocy analizy dyskryminacyjnej.

c) Zaliczenie obiektu do dobrze zdefiniowanej grupy (rys. l c). W tym
przypadku występuje pewna liczba niezależnych dobrze określonych
grup i należy zbadać, do której grupy należy nowy badany obiekt (tak
lub nie). Jest to również rozpoznawanie struktury danych z nauczycie-
lem. Metoda ta jest realizowana przy pomocy wielowymiarowych te-
stów służących do wykrycia odstających obserwacji [5].

W praktyce rozpoznawanie struktury nieznanego zbioru obserwacji
zabytkowych obiektów polega na wykorzystaniu wiedzy uzyskanej na
podstawie badań technologicznych, historycznych i stylistycznych oraz
zastosowania analizy skupień lub/i analizy składowych głównych. Następ-
nie na wyodrębnieniu pewnej liczby dobrze rozpoznanych klas i przy po-
mocy analizy dyskryminacyjnej lub/i odpowiednich testów obserwacji od-
stających zaliczeniu nowych obserwacji do odpowiednich grup.

3. POMIARY

Analizę pierwiastkową zabytkowych naczyń szklanych przeprowa-
dzono metodą rentgenowskiej analizy fluorescencyjnej. Pomiary wykona-
no przy pomocy spektrometru promieniowania rentgenowskiego z detekto-
rem Si(Li) o powierzchni czynnej 80 mm2, grubości 5 mm i zdolności
rozdzielczej 180 eV dla 5,9 keV, pierścieniowym źródłem radioizotopo-
wym l09Cd o aktywności -200 MBq. Wzmocnione impulsy z detektora
rejestrowano wielokanałowym analizatorem amplitudy sterowanym przez
komputer. Zarejestrowane widma analizowano programem AXIL [7].

Korekcję efektów matrycy i zmiennej geometrii pomiarów przepro-
wadzono wykorzystując natężenie linii promieniowania rozproszonego
niekoherentnie i koherentnie. W tym celu obliczono dla każdego obiektu, j,
stosunek, S//, natężenia linii poszczególnych pierwiastków, i, do sumy na-
tężenia promieniowania rozproszonego koherentnie i niekoherentnie dla
obiektu, j, a mianowicie [8]:

8, = * (•»
Nj(koh) + Nj(niekoh)

gdzie: N// - natężenie linii promieniowania charakterystycznego pier-
wiastka, /, dla obiektu j, N^„/,j, N/o,,̂ ^ - odpowiednio natężenie promie-
niowania rozproszonego koherentnie i niekoherentnie dla obiektu/
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Tak otrzymane wyniki wielkości, S//, zostały użyte do klasyfikacji
naczyń szklanych i badań porównawczych.

4. ZBIÓR BADANYCH OBIEKTÓW I PRZYGOTOWANIE DANYCH

Dla zaprezentowania możliwości wielowymiarowej analizy staty-
stycznej w badaniach osiemnastowiecznych naczyń szklanych wybrano
zbiór 54 obiektów reprezentujących pięć ośrodków. Wyboru dokonano na
podstawie badań historycznych (archiwa), stylistycznych i wstępnie opra-
cowanych wyników rentgenowskiej analizy fluorescencyjnej [2, 9]. Po-
chodzenie obiektów, technologię produkcji, liczbę obiektów w poszcze-
gólnych grupach i ich symbole zestawiono tabeli l.

Tabela 1. Zbiór badanych obiektów (razem 54).

Ośrodek

Naliboki
Lubaczów

Drezno
Poczdam/Zechlin

Anglia

Szkła kryształowe*
Symbol

NPb
-

SPb
ZPb

Liczba obiektów
12
-
7
7

Szkła niekryształowe
Symbol

NO
LO
SO

-

Liczba obiektów
10
10
7
-

Szkło osiemnastowieczne wysokoołowiowe nie należące do żadnej
z przedstawionych wyżej grup - symbol A

* Wszystkie badane szkła kryształowe zawierały ołów.

Dodatkowo wybrano 23 obiekty o znanym pochodzeniu, z których
12 należy do grupy NPb, 8 do grupy NO i 3 do grupy LO. Zbiór ten służy
do weryfikacji zastosowanych metod wielowymiarowej analizy statystycz-
nej (zbiór testowy).

Dla przeprowadzenia analizy skupień i składowych głównych pier-
wotne zmienne wejściowe (S/y) poddano standaryzacji.

Analiza dyskryminacyjna służy do badania różnic występujących
pomiędzy dwoma lub większą liczbą grup, dla których wykonano pomiary
pewnej liczby zmiennych (cech). Nie wszystkie zmienne wejściowe różni-
cują (dyskryminują) grupy. Zatem pojawia się problem określenia, które
zmienne najlepiej różnicują grupy. Wyboru zmiennych dokonano przy
pomocy postępującej krokowej analizy dyskryminacyjnej. Jako kryterium
selekcji zastosowano wartości statystyki F:
F do wprowadzenia = 4,0
F do usunięcia =3,9
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Zmienne wejściowe: Sy dla Ca, Mn, Fe, Cu, Zn, As, Rb, Sr, Y, Zr i Pb.
Elipsy na rysunkach określają 95% granice ufności dla poszczególnych grup.

Obliczenia wykonano za pomocą programu STATISTICA.

5. WYNIKI

5.1. Analiza skupień

Wyniki analizy skupień dla zbioru badanych obiektów zestawionych
w tabeli l przedstawia dendrogram na rys. 2. Miarą stopnia niepodobieństwa

Kryształowe Nlekrysztafowe

ZPb HPb

rCPa l i+n ("rły, JTrl 4. rW

Rys. 2. Analiza skupień: dendrogram zbioru obserwacji badanych obiektów.

CM 1
<o

i

I -1oo

-3
-4.5

SPb

LO

-3.5 -2.5 -1.5 -0.5

Składowa główna 1
0.5 1.5 2.5

Rys. 3. Analiza składowych głównych: zależność składników l i 2. Składowa l wyjaśnia
39%, a składowa 2 wyjaśnia 24% wariancji całkowitej.
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jest odległość Euklidesa pomiędzy obiektami. Metoda ta potwierdza po-
dział na grupy dokonany na podstawie badań archiwalnych, stylistycznych
i wstępnego opracowania wyników rentgenowskiej analizy fluorescencyj-
nej. Szkło angielskie na stosunkowo wysokim stopniu niepodobieństwa nie
jest przypisane do innych grup. Można również zaobserwować (rys. 2)
wyraźny podział na szkła kryształowe i niekryształowe (najwyższy stopień
niepodobieństwa). Pozostałe obiekty zostały prawidłowo przypisane do
odpowiednich grup (tabela 1).

5.2. Analiza składowych głównych

Podobne wyniki uzyskano przy pomocy analizy składowych głów-
nych (składowe l i 2) przedstawionych na rys. 3. Występuje zdecydowany
podział na szkła kryształowe i niekryształowe. Szkła kryształowe dzielą się
na trzy grupy (NPb, SPb i ZPb), natomiast dla szkieł niekryształowych
metoda ta nie daje wyraźnego podziału. Szkło angielskie jest obiektem
zdecydowanie odstającym od pozostałych obiektów.

5.3. Analiza dyskryminacyjna

Analizę dyskryminacyjną przeprowadzono na zbiorze 53 obiektów z
tabeli l z pominięciem szkła angielskiego.

Otrzymano wyraźną separację pomiędzy szkłami kryształowymi i nie-
kryształowymi (rys. 4). Podstawową zmienną różnicującą te dwa rodzaje
szkieł jest Pb, który był wprowadzany do masy tych szkieł kryształowych jako
osobny surowiec. Inne zmienne charakteryzują zanieczyszczenia wprowadza-
ne do szkła z surowcami.

- 5 0 5

Funkcja dyskryminacyjna 1

15

Rys. 4. Wykres wartości funkcji dyskryminacyjnych zestawu 53 obiektów (tabela 1).
Funkcje dyskryminacyjne l i 2 wyjaśniają odpowiednio 54,5 i 29,3% wariancji pomiędzy
grupami. Zmienne w modelu: S,, dla Pb, Y, Sr, Fe, Zr, Rb (według malejącej ważności).
Procentowa zdolność prawidłowej klasyfikacji - 100%.
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NPb

-20 -10 -5 O 5 10 15 20 25
Funkcja dyskiyminacyjna 1

Rys. 5. Wykres wartości funkcji dyskryminacyjnych dla 26 naczyń kryształowych (tabela
1). Funkcje dyskryminacyjne l i 2 wyjaśniają odpowiednio 92,3 i 7,7% wariancji pomię-
dzy grupami. Zmienne w modelu: S/y dla Zr, Y, Fe, Ca, Rb, Mn (według malejącej ważno-
ści). Procentowa zdolność prawidłowej klasyfikacji - 100%.

Następnie analiza dyskryminacyjna została zastosowana do szkieł
kryształowych i niekryształowych oddzielnie.

Wyniki dla szkieł kryształowych przedstawiono na rys. 5. Otrzyma-
no 3 dobrze rozdzielone grupy. Oprócz zmiennych reprezentujących zanie-
czyszczenia surowców do modelu zostały wprowadzone zmienne Ca iMn,
reprezentujące składniki użytej receptury. Do modelu nie został włączony
ołów, który jest charakterystycznym składnikiem badanych szkieł krysz-
tałowych. Wydzielone 3 grupy pochodzą z różnych ośrodków (Drezno,
Naliboki, Poczdam/Zechlin). Obecność Ca i Mn w modelu świadczy o
różnicach recepturalnych pomiędzy szkłami z tych ośrodków.

LO

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

Funkcja dyskryminacyjna 1

Rys. 6. Wykres wartości funkcji dyskryminacyjnych dla 27 naczyń niekryształowych
(tabela 1). Funkcje dyskryminacyjne l i 2 wyjaśniają odpowiednio 58,0 i 42,0% wariancji
pomiędzy grupami. Zmienne w modelu: S,, dla Sr, Fe, Rb, Zr (według malejącej ważno-
ści). Procentowa zdolność prawidłowej klasyfikacji - 100%.

Wyniki dla szkieł niekryształowych przedstawiono na rys. 6. Do
modelu zostały włączone jedynie pierwiastki reprezentujące zanieczysz-
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czenia surowców. Dla włączenia szkieł do określonej grupy zasadnicze
znaczenie ma pochodzenie (źródło) surowców i procedura ich przygoto-
wania. Wśród zanieczyszczeń podstawową rolę odgrywa w modelu Sr,
który jest składnikiem akcesorycznym surowca wapiennego oraz Fe jako
składnik domieszkowy piasku. W omawianym modelu dla szkieł nie-
kryształowych charakterystyczne jest pominięcie Y, pierwiastka odgrywa-
jącego ważną rolę przy rozróżnianiu szkieł kryształowych.

6. WALIDACJA

W celu weryfikacji poprawności wyznaczonych modeli klasyfika-
cyjnych oraz zdolności predykcji funkcji klasyfikacyjnych zostały zasto-
sowane trzy techniki walidacyjne

Tabela 2. Zdolność klasyfikacji i predykcji obliczonych funkcji klasyfikacyjnych.

Metoda walidacji

Podstawienie danych wejściowych
Zbiór testowy
Walidacja wewnętrzna (cross-validation) dla obiek-
tów grup SO, ZPb i SPb nie reprezentowanych w
zbiorze testowym

Liczba
obiektów

53
23

6

Procentowa
zdolność klasyfikacji

100%
100%

100%

• Podstawienie danych wejściowych zbioru uczącego do funkcji klasyfi-
kacyjnych.

• Klasyfikacja obiektów zbioru testowego.
• Wewnętrzna walidacja oparta na wielokrotnym obliczaniu modelu z wy-

łączeniem jednego obiektu i estymacji tego obiektu (cross-validation).
Wyniki walidacji przedstawiono w tabeli 2.

7. WNIOSKI

Otrzymane wyniki potwierdzają użyteczność wielowymiarowej anali-
zy statystycznej do określania pochodzenia i technologii produkcji naczyń
szklanych na podstawie wyników rentgenowskiej analizy fluorescencyjnej.

Analiza dyskryminacyjna wykazuje bardzo dobrą zdolność rozpo-
znawania grup i predykcji nowych obiektów.
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W omawianej pracy wzięto pod uwagę jedynie zawartości wybra-
nych pierwiastków o liczbie atomowej większej od potasu. Wśród charak-
terystycznych składników szkieł występują pierwiastki lekkie zarówno o
charakterze recepturalnym, jak i stanowiące zanieczyszczenie surowców.
Dodatkowa analiza tych zmiennych może umożliwić dalszą lub jeszcze
lepszą klasyfikację obiektów. Niemniej zmienne wzięte pod uwagę w tej
pracy stanowiły wystarczający zbiór do przeprowadzenia prawidłowej kla-
syfikacji badanych szkieł.
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Abstract
RADIATION TECHNIQUE IN CONSERVATION

OF ANTIQUE OBJECTS - ACHIEVEMENT IN POLAND
In this work the progress of the radiation technique in conservation of antique objects

in Poland was presented. From two, quite different problems: radiation's desinfection or
consolidation, only the first one was applied in our country.

The technique of radiation desinfection and desinsection was applied only in the
nine cases, inspite of numerous propaganda's, information's and advertisements' actions.
It were both wooden antiques (altars, sculptures, furniture), sandstone sculpture and prison
footwear. In the first case it was connected with destruction of the wood's pests, in the
second with bacteria which were destroying the object inside and in the third with elimi-
nation of the moulds, fungs and bacteria.

Differ dose of gamma radiation was applied, depending of the kind and size of ini-
tial infection. The time of the operations depended on the quantity of the power dose
which was connected first of all with the size and shape of the object. Decisive signifi-
cance for obtained values of irregular distribution absorbed radiation dose had the type of
the material in which the object was done and it's size.

Zastosowanie techniki radiacyjnej w konserwacji zabytków wiąże się
z dwoma grupami zupełnie różnych zagadnień. Pierwsza, to procesy de-
zynfekcji i dezynsekcji związane z wykorzystaniem negatywnego oddzia-
ływania promieniowania jonizującego na wszelkie organizmy żywe. Druga
grupa związana jest z radiacyjną konsolidacją materiałów porowatych,
polegającą na nasycaniu obiektu w całej jego objętości odpowiednim mo-
nomerem. Następnie wykorzystuje się właściwości promieniowania do
inicjowania reakcji polimeryzacji i szczepienia, celem wytworzenia nowe-
go materiału będącego kompozytem wyjściowego i spolimeryzowanego
monomeru.

Zarówno pierwsze, jak i drugie zagadnienie zostało dokładnie omó-
wione w wielu artykułach przeglądowych i monografiach z zakresu chemii i
techniki radiacyjnej w znacznie szerszym aspekcie, tzn. zastosowań w me-
dycynie, rolnictwie, przemyśle spożywczym, produkcji polimerów i mate-
riałoznawstwie [1-9].

Wiodącymi ośrodkami w tym zakresie są ARC-Nucleart w Grenoble
oraz Muzeum Regionu Centralnych Czech w Roztokach, w których dzięki
zastosowaniu promieniowania jonizującego uratowano przed całkowitym
zniszczeniem już kilka tysięcy drewnianych obiektów. Dezynfekcji radia-
cyjnej poddawano obiekty wykonane z innych materiałów, a mianowicie z
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kamienia, słomy, papieru, różnego typu tkanin i skóry, a także urządzenia
mechaniczne (np. pianina) i mumie [7-9].

Obiekty zabytkowe narażone są na działanie negatywne wielu czynni-
ków: chemicznych (procesy korozji i różnego typu reakcje chemicznych),
fizycznych (czynniki atmosferyczne, np. zmiany wilgotności, temperatury),
mechanicznych (wibracje, wstrząsy, uderzenia etc.) oraz, być może najgroź-
niejszych, czynników biologicznych. Degradacja biologiczna obiektów za-
bytkowych dokonuje się zarówno przez organizmy najmniejsze i najprost-
sze, np. bakterie, grzyby, pleśnie, jak i inne, jakimi są najczęściej owady. W
procesach destrukcji biologicznej mogą oczywiście brać udział także ptaki i
ssaki (w szczególności gryzonie), lecz te zjawiska są raczej marginalne i
znacznie łatwiejsze do opanowania.

Stosowane dotychczas metody walki ze szkodnikami, takie jak malo-
wanie, stosowanie fungicydów i insektycydów, są na ogół mało skuteczne ze
względu na ograniczoną penetrację tych czynników do wewnętrznych warstw
obiektu. Lepsze efekty można osiągnąć stosując dezynfekcję chemiczną przy
użyciu gazowego tlenku etylenu. Wymaga to jednak budowy odpowiednich
komór ciśnieniowych i spełnienia przepisów ochrony sanitarnej.

Chemiczne środki ochrony drewna obok wielu korzyści wykazują jednak
podstawowe braki. Impregnaty solne, rozpuszczalne w wodzie mogą powodo-
wać zjawiska pęcznienia i skurczu drewna, natomiast impregnaty olejowe two-
rzenie się plam i zmianę barw, szczególnie w obiektach polichromowanych.

Wśród czynników fizycznych, które mogą być wykorzystane w walce
ze szkodnikami obiektów zabytkowych, wymienić można temperaturę, ul-
tradźwięki, promieniowanie nadfioletowe i promieniowanie jonizujące (X i
y). Zaletą promieniowania gamma jest duża jego przenikliwość oraz brak
wrażliwości na kształt i strukturę materiału, co pozwala prowadzić proces
dezynfekcji obiektów o znacznych wymiarach i skomplikowanych kształ-
tach. Szczegółowy opis tego zagadnienia zawarty jest w pracach [7-8].

Ważny, lecz rzadko wspominany jest fakt, że wykonanie radiacyjnej
dezynfekcji przed dalszymi pracami konserwatorskimi daje poczucie bez-
pieczeństwa zdrowia prowadzącym prace konserwatorom.

W Polsce prace badawcze związane z zastosowaniem promieniowa-
nia jonizującego w konserwacji obiektów zabytkowych, muzealnych i ar-
chiwalnych w zasadzie nie były prowadzone. Wyjątkiem są badania A.
Krajewskiego [1-3] i A. Strzelczyk [10].

Zabiegi dezynfekcyjne i dezynsekcyjne obiektów muzealnych w Pol-
sce były wykonywane jedynie w Instytucie Techniki Radiacyjnej Politech-
niki Łódzkiej. Przy ustalaniu warunków prowadzenia procesu radiacyjnego
opierano się na danych literaturowych z tego zakresu oraz własnych do-
świadczeniach z zakresu sterylizacji sprzętu medycznego i higienizacji pro-
duktów spożywczych.
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Działania nad wykorzystaniem promieniowania gamma do dezyn-
fekcji obiektów zabytkowych i muzealnych zostały zapoczątkowane w
naszym kraju dość późno, bo dopiero w roku 1993 i zaowocowały zasto-
sowaniem tego procesu do następujących obiektów:
1) zabytkowe meble ze sklepu Wedla, własność Wójcicki - pensjonat De

Ja Vu w Łodzi- 1990 r.;
2) XVII-wieczny ołtarz z kaplicy cmentarnej w Rząśni (woj. łódzkie), 1993 r.;
3) ołtarz Matki Boskiej z kościoła w Kurowicach (woj. łódzkie), 1995 r.;
4) meble z pokoju W. Reymonta, Muzeum Historii Miasta Łodzi, 1998 r.;
5) rzeźba gotycka Matki Boskiej z Dzieciątkiem z I połowy XV w., Mu-

zeum Archidiecezjalne w Łodzi, 1999 r.;
6) skrzydła tryptyku z Rosochy koło Moszczenicy z I ćwierćwiecza XVI

w., Muzeum Archidiecezjalne w Łodzi, 1999 r.;
7) zabytkowa komoda, własność E. Zbawińska, 2000 r.;
8) figura Madonny z Dzieciątkiem wykonana z piaskowca ze zbiorów

Sztuki Średniowiecznej, Muzeum Narodowe w Warszawie, 2001 r.
9) obuwie więźniarskie z Państwowego Muzeum na Majdanku, 2001 r.
Jak widać z przedstawionego spisu pierwszych siedem obiektów było wy-
konanych z drewna, kolejny ósmy to figura wykuta z piaskowca, natomiast
buty więźniarskie były głównie skórzane, chociaż znajdowały się wśród
nich także egzemplarze tekstylne.

Techniczne problemy przy napromieniowywaniu obiektów zabytkowych
i muzealnych to przede wszystkim zapewnienie jak największej jednorodności
pochłoniętej dawki (brak niepotrzebnych, znacznych przekroczeń dawki w nie-
których miejscach obiektu) oraz kontrola mikrobiologiczna procesu.

Obiekty zabytkowe ze względu na swą wielkość, kształt, rodzaj mate-
riału i inne specyficzne cechy wymagają w procesie radiacyjnej dezynfekcji
indywidualnego potraktowania. Na sposób obróbki wpływa także wielkość
komory radiacyjnej oraz aktywność i usytuowanie w niej źródeł. Istniejąca
w Międzyresortowym Instytucie Techniki Radiacyjnej (MITR) komora ra-
diacyjna ma wymiary 414x350x220 cm i wyposażona jest w 20 źródeł usy-
tuowanych na okręgu o łącznej aktywności około 20 kCi. Umożliwia ona
napromieniowywanie dość dużych obiektów, lecz uzyskuje się wtedy spore
różnice wielkości mocy dawki w poszczególnych częściach obiektu.

Przy opracowywaniu technologii napromieniowania autorzy wyko-
rzystywali komputerowy program obliczania rozkładu mocy dawki Dos
New oraz nowszą wersję Doz Api pozwalającą na pracę w systemie Win-
dows [11-12]. Program umożliwia dokonywanie szybkich wyliczeń roz-
kładu mocy dawki w zależności od usytuowania obiektu w komorze oraz
od grubości i rodzaju absorbującego promieniowanie materiału. Uzyskane
wyniki pozwoliły opracować optymalny plan przeprowadzenia procesu
napromieniowania.
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Drugim trudnym i ważnym zagadnieniem jest kontrola biologiczna
skuteczności przeprowadzonego zabiegu. W przypadku zabytkowych obiek-
tów drewnianych zarażonych drewnojadami jest ona praktycznie niemoż-
liwa do wykonania. Dlatego też autorzy postanowili wykonywać analizy
mikrobiologiczne na obecność bakterii, drożdży i grzybów pobierając
próbki jedynie z powierzchni obiektu. Ponieważ owady we wszystkich
swych formach są mniej odporne na promieniowanie od bakterii i grzy-
bów, to uzyskany efekt dezynfekcji pośrednio gwarantował skuteczne
zniszczenie drewnojadów. Należy zdawać sobie sprawę z faktu, że pełna
dezynfekcja obiektów drewnianych nie jest w tym przypadku celem meto-
dy, gdyż jak wiadomo, obiekt w miejscu ekspozycji zostanie wkrótce po-
wtórnie zainfekowany bakteriami (notabene nie będącymi dla niego zagro-
żeniem). Inny element kontroli to długotrwała obserwacja trwająca co
najmniej rok. Brak śladów działalności drewnojadów świadczy o powo-
dzeniu procesu radiacyjnej dezynsekcji. Przedstawiony sposób kontroli jest
ogólnie stosowany w ośrodkach prowadzących zabiegi radiacyjnej dezyn-
sekcji drewnianych obiektów zabytkowych. W wielu przypadkach poprze-
staje się jedynie na obserwacjach wizualnych oraz pomiarach dozyme-
trycznych nie wykonując analiz mikrobiologicznych.

Przypadkiem, gdzie konieczna była dezynfekcja obiektu w całej jego
objętości jest figura Madonny z Dzieciątkiem wykonana z piaskowca (po-
zycja 8). Zgodnie z przeprowadzonymi wcześniej badaniami w Muzeum
Narodowym w Warszawie rzeźba została zakażona bakteriami siarkowymi
z rodzaju Desulfovibrio i Desulfotomaculum. W wyniku ich działalności
przebiegały procesy redukcji siarczanów (gipsu) do siarczków i siarkowo-
doru prowadząc do destrukcyjnych zmian w materiale rzeźby. Ponieważ
wszystkie tradycyjne techniki zastosowane w Muzeum Narodowym nie
dały pozytywnych rezultatów, postanowiono zastosować dezynfekcje ra-
diacyjną, która miała doprowadzić do zniszczenia bakterii siarkowych
znajdujących się wewnątrz obiektu. Rzeźba znajdowała się w opakowaniu
transportowym o całkowitych wymiarach 30x30x180 cm i wadze 250 kg.
Zastosowano dawkę w pełni sterylizującą 25 kGy. Zabieg trwał 100 dni, a
uzyskany stopień niejednorodności dawki wynosił około 20%

Ostatnią i największą wykonaną w MITR pracą była higienizacja
obuwia więźniarskiego z Państwowego Muzeum na Majdanku. Dotyczyła
ona przeprowadzenia dezynfekcji 60 000 butów (500 worków). W oparciu
o wstępną analizę mikrobiologiczną i wykonane doświadczenia sprawdza-
jące określono wartość minimalnej dawki promieniowania koniecznej do
uzyskania wymaganego stopnia usunięcia drobnoustrojów na 20 kGy.

Napromieniowanie butów prowadzono w workach, które układano
centycznie w komorze radiacyjnej w czterech warstwach po 14 sztuk. Ce-
lem poprawy stopnia równomierności zaabsorbowanej dawki w połowie
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czasu ekspozycji następowało przemieszczanie worków wraz z ich obro-
tem. Całkowity czas ekspozycji dla jednej partii worków wynosił 72 go-
dziny. Uzyskana w tych warunkach nierównomierność pochłoniętej dawki
wynosiła około 7,5%. Przeprowadzona analiza mikrobiologiczna dotyczyła
całkowitej liczby bakterii i grzybów znajdujących się na powierzchni buta
przed i po napromieniowaniu. Uzyskano redukcję bakterii od 95 do 99,9%,
a grzybów od 80 do 97%. Obuwie, tak jak każdy poddany dezynfekcji
obiekt, powinno być zabezpieczone przed powtórną infekcją i dalszą koro-
zją biologiczną. Jednym ze sposobów jest stworzenie właściwych warun-
ków przechowywania i wystawiania obiektów.

Jeśli chodzi o proces radiacyjnej konsolidacji, to w Polsce nie został
on praktycznie dotychczas zastosowany w odniesieniu do jakiegokolwiek
obiektu zabytkowego i dlatego też nie będzie on szczegółowo omówiony.
Należy jedynie wspomnieć, że w naszym kraju w latach sześćdziesiątych
prowadzono prace badawcze nad radiacyjną technologią otrzymywania
kompozytu „drewno-polimer" do produkcji czółenek tkackich oraz nowego
materiału gipsowego utwardzanego za pomocą różnych monomerów [9].

Radiacyjna dezynfekcja i konsolidacja obiektów muzealnych stała się
już w wielu krajach jedną z wielu metod w arsenale konserwatorskim. Jed-
nak przy stosowaniu tej technologii nie należy zapominać o jej specyficz-
nych cechach, zaletach i wadach. Dezynfekcja radiacyjna stała się technolo-
gią rutynową, zalecaną w szczególności do zabytków drewnianych. W
naszym kraju stosowana jest, niestety, niezmiernie rzadko, chociaż warunki
techniczne do rutynowych prac w tym zakresie istnieją w MITR.
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VIII. METODY RADIOANALITYCZNE
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Abstract
USE OF INAA FOR INVESTIGATION OF EMISSION OF ELEMENTS

IN COMBUSTION OF POLISH LIGNITE
Instrumental neutron activation analysis (INAA) has been applied for the determi-

nation of trace elements content in samples of Polish lignite and its ash. Pairs of results,
for lignite and its ash, and respective ash contents were used for calculation of the percen-
tage of element remaining in ash after the lignite combustion.

1. WPROWADZENIE

W skład węgla kopalnego wchodzi wiele pierwiastków chemicznych.
Według obecnego rozeznania są to prawie wszystkie pierwiastki występują-
ce w przyrodzie [1]. Badanie występowania pierwiastków głównych i nie-
których pobocznych w węglu objęte jest analizą elementarną (wg polskich
norm) oraz badaniami petrograficznymi skupień mineralnych. Dotychczas
nie objęto normalizacją badań pierwiastków rzadkich i śladowych.

Spalanie dużych ilości węgla, w tym również węgla brunatnego, w
celach energetycznych jest jednym z głównych źródeł zanieczyszczenia at-
mosfery. W wyniku procesu spalania wiele pierwiastków toksycznych
wchodzących w skład substancji mineralnej dostaje się do atmosfery bezpo-
średnio lub z lotnym popiołem. Najbardziej niebezpieczne są te związki
toksyczne, które rozpuszczają się w wodzie. Stanowią one zagrożenie dla
wód otwartych i gruntowych. Problem emisji pierwiastków w procesie
spalania węgla brunatnego ma zatem istotne znaczenie ekologiczne, zwłasz-
cza na obszarach otaczających elektrownie zasilane tym paliwem. Do pier-
wiastków szkodliwych dla środowiska w każdym stężeniu należą: Pb, Hg,
Cd i Be. Pierwiastki szkodliwe w większych stężeniach są to: As, Zn, Se, F i
S [2], a także pierwiastki promieniotwórcze U, Th i Ra.

Duże znaczenie dla rozdziału pierwiastków pomiędzy spaliny, lotny
popiół i popiół pozostający w paleniskach ma sposób spalania węgla. W
warunkach przemysłowych przebiega on bardzo dynamicznie, co powo-
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duje wystąpienie w spalinach lotnego popiołu. Jeżeli zakład energetyczny
zaopatrzony jest w filtry elektrostatyczne, to do atmosfery przedostaje się
ok. 0,5% lotnego popiołu oraz w całości spaliny gazowe. Emisja pier-
wiastków śladowych zależy więc od tego, czy stosowane są filtry i jak
dobrze one działają. Jednak usunięcie popiołu lotnego, nawet w całości,
nie daje gwarancji osiągnięcia emisji pierwiastków szkodliwych na do-
puszczalnym poziomie.

Na temat oznaczania pierwiastków śladowych w węglu kamiennym i
jego popiele stałym oraz lotnym ukazało się wiele opracowań [m.in. 3-8].
Literatura dotycząca oznaczania pierwiastków śladowych w węglu brunat-
nym i jego popiele jest bardzo skromna [np. 9]. Samo oznaczanie pier-
wiastków śladowych w węglu ma przede wszystkim walory poznawcze.
Interesujące jest zagadnienie zachowania się tych pierwiastków w czasie
spalania, w jakiej postaci występują w popiele i spalinach oraz w jakim
stopniu ulatniają się ze spalinami. Do oznaczania zawartości pierwiastków
w węglu i popiołach zastosowano instrumentalną neutronową analizę akty-
wacyjną (INAA). Oznaczano następujące pierwiastki: As, Ba, Br, Ca, Ce,
Co, Cr, Eu, Fe, Ga, Hf, K, La, Lu, Na, Nd, Sb, Sc, Se, Sm, Sr, Tb, Th i Yb,
a ponadto sporadycznie: Ag, Au, Cd, Cs, Hg, Ta, U, W i Zn. Otrzymane
wyniki pozwoliły na wyznaczenie współczynników określających emisję
analizowanych pierwiastków.

2. PRÓBKI

Badania przeprowadzono w dwu seriach. W pierwszej analizowano 58
próbek węgla ze złóż konińskich, adamowskich, turowskiego i bełchatowskie-
go. Próbki pobrano metodą bruzdową z części stropowej, środkowej i spągo-
wej na odcinku pełnej miąższości. Taki sposób opróbowania zastosowano w
odkrywkach Kopalni Węgla Brunatnego (KWB) „Konin" (Jóźwin, Pątnów,
Kazimierz i Lubstów) oraz w kopalniach KWB „Adamów", „Władysławów",
„Koźmin", „Turów" i „Bełchatów". Z odkrywki „Sieniawa VI" pobrano 2
próbki bruzdowe. W drugiej serii badano wyłącznie próbki ze złoża bełcha-
towskiego pobrane w podobny sposób, łącznie 77. Próbki zostały rozdrobnio-
ne do średnicy ok. l cm, a następnie uśrednione w miejscu pobrania do masy
ok. 10 kg i dostarczone do laboratorium. Po podsuszeniu (do wilgotności
ok. 25-30% wag.) próbki zmielono do średnicy ok. 2 mm, a następnie ponow-
nie je skwartowano, uzyskując próbki laboratoryjne o masie ok. l kg. Po wy-
suszeniu do stanu równowagi z wilgotnością powietrza (ok. 40% wag.) utwo-
rzono próbki analityczne o masie ok. 0,2 kg. Do badania zawartości
pierwiastków śladowych domielono węgiel i popiół do frakcji 0,2 mm.
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Tabela 1. Popielne ści węgla brunatnego.

Złoże

Koźmin

Pątnów

Kazimierz

Jóźwin

Lubstów

Adamów

Władysławów

Sieniawa

Turów I

Popielność [%]

A

6,3-12,7

9,2-22,7

14,7-21,1

9,1-15,5

6,7-12,1

8,9-31,2

29,3-40,4

8,2-12,1

6,2-18,8

B

6,4-13,0

9,7-22,9

14,8-21,1

9,5-15,5

6,9-12,1

9,1-31,8

29,3-41,5

8,4-12,1

6,3-19,9

Lotny popiół [%]

B-A

0,1-0,3

0,2-0,7

0,0-1,0

0,0-0,9

0,0-0,2

0,1-0,6

0,0-1,1

0,0-0,2

0,1-1,1

Popioły węgla brunatnego przygotowano dwoma sposobami w celu
zbadania tzw. tendencji do ulatniania się pierwiastków ze spalinami i lot-
nym popiołem. Obydwa sposoby spopielania węgla są znormalizowane -
Polska Norma PN-81/G-04512. Pierwszy ze sposobów (A), określany w
normie jako spopielanie powolne, polega na stopniowym ogrzewaniu w
powietrzu próbki węgla do temperatury 800°C i wyprażaniu pozostałości
po spaleniu, w czasie 90 min. Spalanie w takich warunkach nie powoduje
ulatniania się lotnego popiołu. Obliczona w tym przypadku wartość emisji
oznacza emisję pierwiastków wyłącznie za pośrednictwem spalin gazo-
wych. Drugi sposób (B), określany jako spalanie szybkie, polega na
umieszczeniu próbki węgla od razu w temperaturze 800°C i krótkim pra-
żeniu aż do zaniku płomienia znad pozostałości. Sposób ten jest traktowa-
ny jako mało dokładny ze względu na rozpryskiwanie ziaren węglowych w
czasie gwałtownego ogrzewania oraz ulatnianie się lotnego popiołu ze
spalinami. Jest on jednak bardziej zbliżony do przemysłowego spalania
palnikowego niż powolne spalanie, typowe dla starszych palenisk ruszto-
wych. Różnice w uzyskach popiołów tymi metodami osiągały maksymal-
nie 1,8% wag., średnio ok. 1% wag. W tabeli l podano zakresy popielno-
ści określone dla różnych kopalń.

3. INSTRUMENTALNA NEUTRONOWA ANALIZA AKTYWACYJNA

Oznaczenia wykonano techniką instrumentalnej neutronowej analizy
aktywacyjnej w kilku seriach, stosując zbliżone warunki. Jako wzorców
użyto materiałów odniesienia dostarczonych przez: MAEA (SL-3, SL-1,
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SD-M-2/TM, A13), ZGI w Berlinie (była NRD) (GnA), Stałą Komisję
Standaryzacyjną (byłej RWPG) (Ruś-1, Rus-2, CuPl i ZnU), IChTJ (Apa-
tyt) i CCRMP (Kanada) (PTC-1 a) oraz, dla niektórych pierwiastków, syn-
tetycznych wzorców monopierwiastkowych. Próbki analizowane i wzorco-
we o masie ok. 100 mg w folii aluminiowej (99,99% Al) w formie kopertek
o wymiarach 11x11 lub 15x15 mm (w zależności od średnicy kanału reakto-
ra) umieszczano w szczelnym pojemniku aluminiowym mogącym pomieścić
ok. 50 lub 70 próbek i wzorców. Aktywację neutronami termicznymi prze-
prowadzono w reaktorach EWA-10 i Maria w IEA w Świerku. Do pomiaru
widm gamma użyto półprzewodnikowych liczników HPGe o energetycznej
zdolności rozdzielczej: licznik l - ok. 1,7 keV dla linii 60Co, licznik 2 - od
0,7 keV (dla 24 keV) do 1,3 keV (dla 660 keV). Stosowane warunki akty-
wacji i pomiaru podano w tabeli 2. Widma promieniowania gamma opraco-
wano za pomocą własnego systemu programów SPAAC [10].

Tabela 2. Warunki przeprowadzenia^naliz.

Gęstość strmienia neutronów

Czas aktywacji [h]

Czas schładzania

Czas pomiaru [s]

I seria próbek

2-1 013 n/cm2 s

8

Pomiar I

160 h

500

Pomiar II

8-13
tygodni

2000

II seria próbek

l,2-10 1 4n/cm 2s

80

Pomiar I

74- 103 h

500

Pomiar II

8-13
tygodni

2000

4. WYNIKI

Wyniki oznaczeń przedstawiono w formie syntetycznej w tabeli 3 i na
rysunku.

Oznaczone zawartości pierwiastków w węglu brunatnym i popiele
oraz wyznaczone popielności węgla pozwalają na wyznaczenie ułamka
masy danego pierwiastka pozostającej w popiele - S:

S = ̂  (D
mc

gdzie: mc•- masa pierwiastka w próbce węgla brunatnego o masie M6; ma -
masa pierwiastka w próbce popiołu o masie Ma, otrzymanej przez spopie-
lenie MC gramów węgla.
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Tabela 3. Przedziały zawartości pierwiastków śladowych w polskim węglu brunatnym i jego
popiołach.

Pierwiastek

Na**
K**
Rb
Cs

Ca [%]
Sr**
Ba

Sc
La
Ce
Nd
Sm
Eu
Tb
Yb
Lu
Th
U

Hf
Ta
Cr
Fe [%]
Co

Ag
Au [ug/kg]
Zn
Cd
Ga**

Hg
As
Sb
Se

Br

Węgiel Popiół (A)* Popiół (B)*
Przedział zawartości [mg/kg]

60-1200
36-3800
<5-45

<0,08-8,7

<0,7-3,0
<50-270
<2 1-400

0,25-6,4
1,0-26

<l,6-38
< 1,6-27
0,08-3,8

0,02-0,78
<0,05-0,7
<0,07-1,8

<0,0 12-0,25
0,11-8,3
<0,6-4,9

0,12-5,1
0,05-2,5
2,1-59

<0,03-1,7
<0,08-26

<0,09-0,74
<3-15

<4-100
<1, 8-8,5
<0,9-25
0,32-5,5
< 1,0-62

<0,06-1,8
<0,6-9,6

1,8-14

250-8000
600-4400
<13-190
<0, 15-72

<3-27,l
330-1100
170-2800

1,0-48
2,7-90

3,8-200
<2,0-81
0,26-19
0,08-3,5

<0,07-2,5
0,38-5,3

0,07-0,88
0,9-51

<l,l-36

1,5-11
0,21-7,9
15-220

0,64-13,4
1,0-62

<0, 14- 1,73
<6-48

<5-180
<7-16
<9-54

<0,6-4,3
<5-285
0,25-9,3
0,9-15

<4-140

-
-

< 12-200
<0, 13-68

<4-27
-

170-2400

1,3-49
3,7-106
5,7-240
<2,l-73
0,33-20
0,08-3,5

<0,06-2,6
0,38-6,7

0,08-0,88
1,2-68

<l,l-45

1,4-16
0,20-8,7
14-260

0,57-17
1,0-93

<0,14-1,64
<8-58

<7-250
<5-42

-
<0,4-2,2
4,1-500
0,30-16
1,7-23

1,8-30

* spopielone powolnie i szybko odpowiednio wg procedur A i B.
** tylko dla złoża bełchatowskiego.
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2'5 4 6,3 10 16

[mg/kg]
Vb [mg/kgj

0,21 1 4,5 21

Img/kgJ

Fe[%]

Rys. Rozkłady zawartości wybranych pierwiastków w polskim węglu brunatnym (dla próbek
I serii).

Zawartości pierwiastków w próbce węgla o masie Mc i popiołu o masie Ma

określają odpowiednio zależności:

_ mc r -a ~
*sM

(2)

Biorąc pod uwagę wyrażenie (l) i zależności (2), otrzymamy (A - popiel -
ność węgla):

v M
(3)

xc Mc

Wartość S, dla danego pierwiastka, może być obliczona dla każdej pary
próbek węgla i popiołu, z wyjątkiem tych przypadków, kiedy brak jest
wyniku analizy dla węgla, popiołu lub obu próbek. Średnie wartości S wy-
rażone w procentach oraz względne odchylenie standardowe wartości
średniej przedstawione są w tabeli 4.
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Tabela 4. Wyniki badania stopnia ulatniania się pierwiastków śladowych w trakcie spala-
nia węgla brunatnego.

Pierwiastek

As

Ba

Br

Ca

Ce

Co
Cr

Cs

Eu
Fe

Ga

Hf

Hg
K

La
Lu

Na

Nd
Rb

Sb

Sc

Se

Sm
Sr

Ta

Tb

Th

U

W

Yb

Zn

S* [%] S** [%}

I seria próbek

75,9+5,6

89,6±2,9

50,7±4,3

85,8±2,7

85,9±2,0
100,5±4,9

92,7±3,8
80,1 ±4,3
85,7±3,1

84,1 ±2,6

-

89,8±4,1

17,3+4,0

-
84,5+2,4

93,6±5,5

-

95,7±9,1
81,6+7,3

66,4±4,4

87,8±2,2

46,8+4,9

92,4±3,3
-

80,8±6,5

75,2±4,5

86,4±2,6

82,3±5,7

-

89,3±3,0

60,4±7,6

76,9+3,0

92,8±5,3

19,6+4,1

92,4±3,3
83,9+1,9

91,4+4,4

90,4+5,8

86,1+3,8

82,4+4,7

85,9±2,3

-

86,6±10,1

7,1 ±4,6

-
87,8±4,8

83,5±14,6
61,2+5,8

98,9+5,8
97,5+16,6

83,3+5,2

88,5+6,1

61,8+4,5

96,7+3,9

-

81,7+4,3

80,2+7,1

86,5±7,7

57,5+12,3

-

83,6+6,9

65,8+3,4

S** [%]

II seria próbek

89,0+2,6
-

47,5+9,2

60,4±11,3
93,7+1,3

93,4+2,2

92,2+1,2

87,1+3,3

98,4+1,5

95,2+1,5

100,1+4,9

93,4+3,0

17,0±23,0

91,3+5,5

96,8+1,8
93,6+5,6
88,7±2,4

72,9+5,2
-

79,1 ±7,4

98,5+0,9

50,6+4,5

84,6+2,7
68,0+5,7

96,0+3,1
95,8±3,3

98,6+1,3

104,9+5,6

99,9±5,7

88,2+2,7

83,7+8,5

S* - spalanie szybkie, S** - spalanie powolne.
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5. WNIOSKI

W wyniku przeprowadzonych badań określono zawartości wielu pier-
wiastków (As, Ba, Br, Ca, Ce, Co, Cr, Eu, Fe, Ga, Hf, K, La, Lu, Na, Nd,
Rb, Sb, Sc, Se, Sm, Sr, Tb, Th i Yb, a ponadto sporadycznie: Ag, Au, Cd,
Cs, Hg, Ta, U, W i Zn) w próbkach węgla brunatnego i jego popiołach, uzy-
skanych poprzez szybkie i powolne spalanie. Na podstawie porównania wyni-
ków analiz uzyskanych dla próbek węgla i popiołu określono dla poszczegól-
nych pierwiastków wielkość współczynnika S charakteryzującego stopień
przechodzenia pierwiastka, w procesie spalania, z węgla do popiołu. Stwier-
dzono znaczne ubytki takich pierwiastków, jak Br, Cd, Hg, Se i w pewnym
stopniu Zn, As, Sb i Tb, zwłaszcza przy szybkim spalaniu.
Fakt, że przy spalaniu ulatniają się znaczące części zawartych w węglu tok-
sycznych lub potencjalnie toksycznych pierwiastków (Zn, As, Se, Cd, Sb,
Hg) ma istotne znaczenie ekologiczne. Mimo, że dotyczy to śladów, to jed-
nak olbrzymie ilości spalanego w elektrowniach surowca powodują, że do
atmosfery przedostają się tą drogą znaczące ilości ww. pierwiastków.

Ze względu na to, iż nie ma praktycznie możliwości reprezentatyw-
nego pomiaru rzeczywistych ilości pierwiastków śladowych emitowanych
z kominów elektrowni, badania laboratoryjne przy użyciu INAA, uzupeł-
nione inną metodą (pozwalającą na oznaczanie Cd, Hg i Pb) mogą stano-
wić ważne źródło informacji o zagrożeniu środowiska działalnością ener-
getyki węglowej.

Pracę wykonano korzystając ze środków Komitetu Badań Naukowych.
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Wydział Fizyki i Techniki Jądrowej, Akademia Górniczo-Hutnicza, Kraków

Abstract
DETERMINATION OF NATURAL RADIOACTIVITY ISOTOPES

IN THE SURFACE AND GROUND WATER
BY TECHNIQUES OF LIQUID SCINTILLATION o^ SPECTROMETRY

In this paper the absolute methods of determination of the natural radioactivity isotopes such
as 238U, B5U, 226Ra, 228Ra, 222Rn and 2l°Pb in the surface and ground water through liquid scintilla-
tion counting are presented. The absolute methods able us to determine the contents of above
isotopes without neither a standard sample nor a calibration curve. In a chemical preparing of the
water samples some procedures were elaborated. Using the absolute methods, we determined
the contents of natural radioactivity isotopes not only in the water samples but also in the gas ones.

1. WSTĘP

Promieniotwórczość wód jest głównie spowodowana obecnością natu-
ralnych pierwiastków promieniotwórczych. Do ich oznaczenia stosuje się
metody radiochemiczne. Metody te polegają na uprzednim zatężeniu i od-
dzieleniu badanych izotopów z próbki wody, a potem pomiarze natężenia
promieniowania emitowanego z końcowego preparatu zawierającego badane
izotopy. Procedury separacji badanego izotopu z próbki wody są różne, moż-
na podzielić je na dwie grupy metod; do pierwszej grupy należą metody che-
micznego wytrącania za pomocą nośników izotopowych a do drugiej - meto-
dy elektrodepozycji. Do pierwszej grupy można zaliczyć metody opracowane
w pracach Peck'a i Smith'a [1], Tomzy [2], Pluty i in. [3] oraz Chałupnika i
Lebeckiej [4]. Metoda elektrodepozycyjna polega na odpowiednim prze-
kształceniu wody badanej do specyficznego elektrolitu, a następnie osadzaniu
badanego izotopu na elektrodzie (najczęściej robionej w postaci płaskiego
dysku ze stali) za pomocą elektrolizy. Do tej grupy można zaliczyć np. metodę
opracowaną przez Romana [5]. Preparaty zawierające badane izotopy zostają
następnie mierzone przez odpowiednie detektory. Jednak wszystkie metody te
są metodami względnymi, tzn. do oznaczania zawartości izotopów poza zmie-
rzonymi natężeniami promieniowania emitowanego z preparowanej próbki,
potrzebne są również pomiary próbek wzorcowych lub/i krzywa kalibracyjna.
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Opracowane metody bezwzględne polegają na tym, że z natężeń promie-
niowania a i p emitowanego z preparatu zmierzonych spektrometrem z
ciekłym scyntylatorem wylicza się zawartości badanych izotopów w prób-
ce bez użycia próbki wzorcowej i krzywej kalibracji. Praca ta jest podsu-
mowaniem naszych opracowań z ostatnich kilku lat [6-8]. Poniżej podaje-
my w skrócie podstawy fizyczne opracowanych metod.

2. POSTAWY FIZYCZNE

2.1. Oznaczanie izotopów uranu

238TT 235TT : 234TW przyrodzie są trzy izotopy uranu " U , U i *" U, przy czym ilo-
raz abundacji izotopów 235U do 238U w prawie wszystkich materiałach jest
stały i wynosi 1/137,7. Dlatego w praktyce oznaczanie zawartości i/oto-

01 Spów szeregu " U w próbkach środowiskowych jest pomijane. Po prepara-
tyce chemicznej próbki występują w niej tylko izotopy uranu. Izotopy te
maj ą bardzo długie czasy połowicznego rozpadu i emituj ą promieniowania
alfa - stałe w czasie. Natomiast z czasem narasta intensywność promie-
niowania beta emitowanego przez izotopy 234Th i 234Pa, które są produk-
tami rozpadu izotopu 238U. Rejestrowane natężenia promieniowania alfa
Ia i beta /p można zapisać następująco:

Ax = Aj-238+Aj-234 (1)

/p(0 = 2ep(0-Ąj.238(l-exp(-?iTh-2340)=ep(0-Ąj-238-^(0 (2)

gdzie: Au-238 i ^u-234 są to odpowiednio aktywności izotopów U i U
w próbce; ep(f) - wydajność pomiaru promieniowania beta; X-m-234 - stała
rozpadu izotopu 234Th; fjj(0 - funkcja nagromadzenia aktywności pro-

mieniowania beta po czasie, Fp(0 = 2(l-exp(-A,Th.2340)- Zawartość izoto-
pu 238U [Bq] w próbce wody można obliczyć następującym wzorem:

Do oznaczania £n(t) należy preparować próbkę wzorcową o znanym sto-
01 /ł T^S

sunku aktywności izotopu ' U do • U (a = Ąj.234/Aj-238);

(4)
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gdzie: I^(t),I^(t) są to zmierzone natężenia promieniowania beta i alfa

emitowane przez próbkę wzorcową. Znając aktywność izotopu 238U w
próbce badanej, można obliczyć zawartość izotopu 234U z równania (1).

2.2. Oznaczanie izotopów radu (228Ra, 226Ra)

Po preparatyce chemicznej w próbce zostają tylko izotopy radu. Na-
tężenia promieniowania alfa i beta zarejestrowane w chwili t od momentu
ukończenia preparowania próbki są wyrażone następującymi wzorami:

8

8

gdzie: £al,£a2 i epi>ep2 SQ to wydajności pomiaru promieniowania alfa

(£a\ = e«2 = 1) i beta emitowanego odpowiednio przez izotopy z grupy
22 Ra, i 228Ra; Fal(t),Fa2(t) oraz F^(t),F^2(t) - funkcje narastania natęże-

nia promieniowania alfa i beta odpowiednio dla grup 226Ra, i 228Ra po cza-
sie, licząc od momentu separacji izotopów radu z próbki wody. Izotop
228Ra emituje cząstki beta o maksymalnej i średniej energii odpowiednio
wynoszącej 50 i 17 keV. W takim zakresie energii mogą występować
efekty zakłócenia wywołane przez: a) promieniowanie charakterystyczne
baru (31 keV), b) promieniowanie wzbudzone przez naświetlanie scynty-
latora światłem dziennym i c) wydajność rejestracji w takiej części energii
promieniowania beta poprzez licznik z ciekłym scyntylatorem jest mała i
wrażliwa na gaszenia. Dla uniknięcia tego efektu korzystano ze zmierzo-
nego natężenia w kanale beta, licząc od dolnego progu energii 60 keV. W
ten sposób oznaczono zawartość 228Ra za pomocą zliczonych impulsów od
promieniowania beta emitowanego przez izotop aktynu - 228Ac, który
emituje cząstki beta o energii maksymalnej i średniej wynoszącej odpo-
wiednio 2110 keV i 391 keV.

Mierząc jednokrotnie natężenia w kanałach alfa /«(/) i beta 7p!(0 w

ciągu 200 godzin od zakończenia preparatyki można określić zawartość
^^ 99ft 998

izotopów " Ra, i Ra.
Ponieważ zakresy energii promieniowania beta emitowanego przez izotopy
214Pb i 214Bi z grupy 226Ra są porównywalne z zakresem energii promie-

niowania P z 228Ac, można przyjąć, że epi(0=£p2(0=£B(0- Wydajność tę
można określić przez pomiar próbki wzorcowej izotopu Ra. Mając zmie-
rzone wartości Ia(t) i 7p(f) można łatwo wyliczyć z układu równań (5) za-
wartości izotopów 226Ra i 228Ra w badanej próbce wody.
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2102.3. Oznaczanie izotopu Pb

Energie maksymalna i średnia promieniowania P emitowanego przez
210Pb wynoszą odpowiednio 63 i 6,5 keV, a przez 210Bi - 1 161 i 340 keV.
Jak wyżej wspominano, wydajność rejestracji cząstek P o niskich ener-
giach przez licznik z ciekłym scyntylatorem jest mała i bardzo wrażliwa na
kolor mieszaniny scyntylatora z wytrąconym osadem, zawierającym bada-
ny izotop. Z tego powodu zdecydowano wykorzystać część wysokoener-
getyczną (od 60 keV) zmierzonego widma promieniowania p (promienio-
wanie emitowane przez 210Bi) do oznaczania zawartości 210Pb. Wydajność
pomiaru cząstek beta o wysokich energiach jest duża i nieczuła na gasze-
nie. Ponieważ okres połowiczny 2l°Bi jest równy 5,02 dni, można zatem
wykonywać pomiar po trzech tygodniach od preparatyki chemicznej; po
tym czasie aktywność izotopu 210Bi osiąga prawie poziom aktywności
izotopu 210Pb w próbce. Widmo promieniowania p jest ciągłe, więc w wy-
niku dolnej dyskryminacji udział promieniowania P w niskiej części ener-
getycznej jest stracony. Z danych z tabeli izotopów wynika, że dolna dys-
kryminacja od poziomu 60 keV obcina około 6,0% z całego widma
promieniowania p od 210Bi. Z tego powodu do mierzonego natężenia pro-
mieniowania beta od bizmutu trzeba wprowadzać tę poprawkę. Więc za-
wartość izotopu 2l°Pb w próbce można obliczyć z następującej formuły:

(6)

gdzie 7p - zmierzone natężenie promieniowania beta poprzez licznik
[imp/s], £p - wydajność rejestracji promieniowania beta emitowanego z
bizmutu 210, (wydajność tę można wyznaczyć z próbki wzorcowej i wy-
nosi ona od 94 do 99% [8]), a Vpb [dm3] - objętość próbki wody.

2.4. Oznaczanie izotopu 222Rn

W przyrodzie występują trzy izotopy radonu 222Rn, 220Rn i 219Rn o
okresach połowicznego rozpadu odpowiednio: 3,82 dnia, 54,5 s i 3,92 s. W
próbce zawierającej radon po trzech godzinach od momentu pobrania
próbki gazu, można zauważyć, że zachodzą dwa zjawiska: a) równowaga
promieniotwórcza pomiędzy radonem i produktami jego rozpadu oznacza,
że natężenie promieniowania alfa emitowanego z próbki jest trzy razy
większe w porównaniu z natężeniem promieniowania emitowanego ze
wszystkich jąder radonu obecnych w tej próbce w danym momencie; b)
stosunek natężenia promieniowania beta do natężenia promieniowania alfa
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równy jest 2/3. Z warunku równowagi promieniotwórczej można obliczyć
stężenie radonu w gazie w chwili pobrania próbki następującą formułą:

gdzie: N^n - stężenie radonu w próbce gazowej [Bq/dm3], 7a - zmierzone
natężenie promieniowania a, Vpg - objętość próbki gazowej, ^,Rn - stała
rozpadu radonu, t - czas liczony od chwili pobrania próbki gazu.

3. PROCEDURA PRZYGOTOWANIA I POMIARU PRÓBEK

3.1. Procedura chemiczna

Do separacji badanych izotopów w próbkach wody stosowano meto-
dy współstrącania za pomocą nośników. Metody te są opisane szczegóło-
wo w pracach Tomzy i in. [2], Pluta i in. [3], Chau'a i in. [6-8]. Natomiast
w przypadku oddzielenia izotopu ołowiu od próbki wody słonej, procedura
chemiczna została zmodyfikowana ze względu na istnienie kompleksów
jonów ołowiu i chlorków, które bardzo trudno rozbić przy stosowaniu siar-
czanów. W takich przypadkach do próbki wody dodawano jony S"2 w po-
staci HiS i w ten sposób wytrącał się siarczek ołowiu o ciemnym kolorze.
W celu wybielania osadu trzeba przekształcać osad z postaci siarczku do
siarczanu poprzez dodawanie H2O2.
Preparowany osad po każdej procedurze chemicznej posiada objętość około 6
cm3. Preparat ten umieszcza się w naczyniu pomiarowym i miesza się z 12 cm3

odpowiedniego scyntylatora i poddaje się pomiarowi na spektrometrze

3.2. Wybór parametru separacji impulsów - PSA

Parametr separacji impulsów PSA (Pulse Shape Analysis) odgrywa
bardzo ważną rolę w pomiarach próbek zawierających izotopy alfa i beta
promieniotwórcze. Do wyboru wartości parametru PSA stosowano próbki
wzorcowe zawierające badane izotopy i używany scyntylator. Na rysunku
przedstawiono graficzny sposób wyboru parametru PSA w oparciu o po-
miar próbki wzorcowej zawierającej izotop 226Ra. Właściwa wartość PSA
jest dobrana z punktu przecięcia krzywych Ao(beta) i Ao(alfa). Gdzie
Ao(beta) i Ao(alfa) są to odpowiednie, wyznaczone na podstawie liczby
zliczeń w kanałach alfa i beta aktywności2 6Ra w próbce.
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Rys. Krzywa do wyboru wartości PSA w oparciu o pomiar próbki zawierającej tylko
izotop 226Ra.

Czas pomiaru dla każdej próbki jest dobrany, tak aby niepewność względ-
na pomiaru w kanałach alfa i beta była nie większa od 1%. Ze względu na
najczęściej spotykane zawartości w wodach czas pomiaru dla próbek radu i
ołowiu nastawia się od l do 6 godzin, uranu - 8 do 12 godzin. Limit ozna-
czalności zależy od izotopu, np. dla 226Ra wynosi 0,002 Bq; dla 228Ra i
2!0Pb - 0,02 Bq; dla 234U i 238U - 0,02 Bq/dm3 wody oraz dla 222Rn - 0,16
Bq/dm3 gazu.

4. WYNIKI POMIARU

W tabeli l przedstawiono wyniki pomiarowe próbek wody pobra-
nych w kilku miejscach. Z tej tabeli zauważamy, że: a) w próbce pobranej
z kopalni kaolinu zawartość izotopu uranu jest wysoka. Ten fakt tłumaczy,
że próbka ta była wzięta z miejsca, gdzie występują osady żelaziste o bar-
dzo drobnych ziarnach. W takich warunkach jony uranu często ulegają
adsorpcji przez ziarna skał ilastych [7]; b) w zbiorniku Rontok występuje
zjawisko inwersji, a mianowicie zawartości izotopów radu i ołowiu w
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próbkach pobranych na wyjściu zbiornika są większe niż przy wejściu.
Fakt ten świadczy o wtórnym ługowaniu radu z osadu wytrąconego w
zbiorniku [8].

Tabela 1. Zawartości izotopów238U, 234U, 228Ra, 226Ra i 210Pb w niektórych próbkach
i niepewności oznaczenia na poziomie ufności 95% w niektórych próbkach wody.

Nazwa próbki

Rontok
dopływ-GZW

Rontok
odpływ-GZW

Bojszowy
(GZW)

Strzelce- 1
Strzelce-2

Kopalnia kaolinu
w Żarowie

KWB
BEŁCHATÓW

Data pobrania
próbki

czerwiec
1998

czerwiec
1998

czerwiec
1998

maj 2000
maj 2000
listopad

1998
październik

1999

226Ra 228Ra 2ll)Pb 238U 234U

[Bq/dm3]±2o
1,67 ±0,05

3,20 + 0,07

7,91+0,15

0,014±0,008
0,018±0,006

—

0,015±0,005

0,42 ±0,02

0,63+0,03

2,88+0,08

0,01 1 ±0,008
< 0,002

—

0,012+0,006

<0,002

<0,002

0,38 ±0,05

0,024+0,007
0,128±0,008

—

0,011+0,006

—

—

—

—

—

0,54 ±0,05

—

—

—

—

___
—

0,76 ±0,07

—

W tabeli 2 przedstawiono współczynniki emanacji T| [%] i En [Bq/dm3]
obliczone ze znanych zawartości 226Ra, oraz wyników pomiaru stężenia
radonu w komorze emanacyjnej dla próbki pobranej z materiału poeksplo-
atacyjnego złoża uranu i kilku próbek wytworzonych przez zmieszanie
ww. materiału z innymi materiałami geologicznymi i budowlanymi. Jak
widać współczynnik emanacji próbki zmieszanej z cementem jest najwięk-
szy. Fakt ten tłumaczy się występowaniem dużej porowatości i szczelin w
wiążącym cemencie.

Tabela 2. Współczynniki emanacji niektórych materiałów.

Próbka

SP6*
70%SP6+30% cement

70% SP6+30% anhydryt
70% SP6+30% gips

Ytong
Żużel

Czerwona cegła

Masa próbki
[g]

904,22 ±0,05
1046,05+0,05

975,9 ±0,05
86 1,41 ±0,05
887,57 ±0,05
1051,0+0,05

1250,63 ±0,05

226Ra±2d
[Bq/kg]

4210+300
2950 ±200
2580+160
2840 ±180
20,8 ±2,0
304+16

95,2 ±2,0

[•H ±2a]
[%]

7,5 ±0,8
11,7+1,8
2,94 ±0,4
0,72 ±0,05
1,52+0,50

0,037+0,016
0,17+0,06

[E„ ±20]
[Bq/m2-h]
124+22
157+33

31,5+6,4
7,6 ±0,85

0,076 ±0,022
0,051 ±0,021
0,1 33 ±0,040

* odpady po wzbogaceniu rudy uranowej z byłego złoża w Kowarach (Polska).
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Abstract
THE USE OF STABLE ISOTOPE COMPOSITIONS

OF SELECTED ELEMENTS IN FOOD ORIGIN CONTROL
Stable isotopes ratios have been used widely for authentication of foodstuffs, espe-

cially for detection of added water and sugar in fruit juices and wines. Hydrogen and
oxygen composition are particularly interesting probes for geographical origin and
authenticity identification. Carbon and nitrogen composition of fruits contains the finger-
print of their metabolism and growing condition. Exemplary data are presented which
demonstrated the usefulness of the Isotope Ratio Mass Spectrometry (IRMS) methods for
authenticating wines and fruits (juice and pulp).

1. WPROWADZENIE

Potrzeba potwierdzania pochodzenia oraz autentyczności produko-
wanej żywności jest tak stara jak pierwsze próby jej fałszowania. Najczę-
ściej podrabiane są produkty drogie, markowe oraz o dużym rynku zbytu.
Celem podrabiania żywności jest zysk poprzez dostarczenie produktu tań-
szego, ale gorszej jakości lub też nie posiadającego tak dobrej marki ryn-
kowej jak produkt podrabiany. Obecnie nowym powodem do kontroli po-
chodzenia żywności jest masowy przepływ żywności docelowy lub
tranzytem, w trakcie którego przedmiotem fałszerstwa są dokumenty
przewozowe. Osiągane zyski wynikają w tym przypadku z preferencyjnej
polityki cenowej (podatkowej) państw wobec swoich produktów przezna-
czonych na eksport.

Dawniej do celów kontroli żywności wykorzystywano tylko próby
organoleptyczne, jednak wraz z postępem metod fałszowania zaczęto sto-
sować coraz nowsze techniki analityczne. Postęp w tych technikach jest
obecnie duży, ponieważ różnice we własnościach fizyko-chemicznych
porównywanych produktów są coraz subtelni ej sze, przy stale rosnących
wymaganiach odnośnie precyzji i szybkości identyfikacji. Odbiorcami tego
typu usług są organizacje konsumenckie, producenci chroniących swoje
znaki firmowe, importerzy oraz organizacje państwowe chroniące swój
rynek poprzez politykę celną i cenową.
Najczęstsze metody fałszowania żywności to:
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- domieszkowanie wysokiej jakości produktu (drogiego) towarem o po-
śledniej jakości (niskiej cenie), np. oleje roślinne;

- domieszkowanie wyrobów naturalnych - oryginalnych dodatkami
uszlachetniającymi w celu poprawy ich wartości smakowych, choć po-
daje się, że towar jest w pełni naturalnego pochodzenia;

- produkowanie towarów udających naturalne, wytworzonych z kompo-
zycji innych surowców, np. sztuczny miód, wino będące mieszaniną al-
koholu etylowego, soku i wody;

- dodawanie w trakcie produkcji surowców niedozwolonych lub w ilo-
ściach przekraczających dopuszczane normy, np. dosładzanie win przed
procesem fermentacji, dosładzanie soków;

- zastępowanie drogich i rzadkich substancji naturalnego pochodzenia
produktami syntetycznymi, np. aromaty, olejki itp.

Fałszowanie kraju i miejsca pochodzenia ma na celu:
- korzystanie z ulg celnych;
- omijanie zakazów i ograniczeń importowych (może dotyczyć importu

mięsa z rejonów objętych lub zagrożonych epidemią);
- korzystanie z preferencji rynkowych, np. dla żywności ekologicznej.
Metody kontroli żywności w coraz większym stopniu korzystają z coraz
bardziej wysublimowanych technik analitycznych. W przypadku prób roz-
różniania żywności praktycznie nierozróżnialnej pod względem fizyko-
chemicznym (np. ten sam gatunek rośliny), co ma głównie miejsce kiedy
inny jest tylko rejon geograficzny pochodzenia, jako metody identyfikacji
wykorzystuje się techniki analityczne spektrometrii masowej izotopów
stabilnych (IRMS) [1-3].

2. SKŁAD IZOTOPOWY ŻYWNOŚCI I METODY JEGO POMIARU

Skład izotopowy pierwiastków zawartych w płodach rolnych jest
mocno związany z warunkami wegetacji roślin. Na ostateczny skład izoto-
powy pierwiastków z których składa się roślina z jednej strony wpływają
składniki pokarmowe, z których korzysta ona w trakcie swojego wzrostu i
dojrzewania, z drugiej strony występuje jej własny „odcisk palca" związa-
ny z takim a nie innym jej metabolizmem. Zatem mamy dwa rodzaje czyn-
ników wpisujących się w ostateczny skład izotopowy płodu rolnego (rys. 1):
- czynniki zewnętrzne dostarczające roślinie budulca: woda (deszcz,

śnieg, rosa), gleba i powietrze, których skład izotopowy jest zróżnico-
wany regionalnie oraz powiązany z warunkami naturalnymi (np. klimat)
i czynnikami antropogenicznymi;
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czynnik wewnętrzny - metabolizm rośliny decydujący nie tylko co jest
budowane, ale też jakie efekty izotopowe towarzyszą tym przemianom [4].

Roślina
i j ej metabolizm

Składniki
naturalne i

sztuczne gleby

Rys. 1. Czynniki determinujące skład izotopowy rośliny (owocu).

Ostateczny skład izotopowy podstawowych pierwiastków, z których
zbudowana jest roślina, czyli węgla, tlenu, wodoru, azotu i siarki jest odbi-
ciem wielu niepowtarzalnych czynników regionalnych. Badając skład izo-
topowy tych pierwiastków zawartych w roślinie i produktach jej przerobu
otrzymuje się pewien wzorzec umożliwiający odróżnienie tego produktu
od prawie identycznego pochodzącego od innego producenta.

Najczęściej występującą formą produktów żywnościowych przezna-
czonych do kontroli są napoje pochodzenia naturalnego, takie jak wina i
soki lub też owoce bądź produkty ich przetworzenia. Podstawowym skład-
nikiem większości produktów żywnościowych jest woda, której zawartość
waha się w szerokim przedziale. Skład izotopowy wodoru i tlenu z wody
zawartej w owocu jest odbiciem składu izotopowego wody która zasilała
roślinę w trakcie jej procesu wzrostu, czyli jest silnie związany z miejscem
i okresem wegetacji.

2.1. Pomiar tlenu 818O i wodoru 8D w winach i sokach

Metoda stosowana w Instytucie Chemii i Techniki Jądrowej (IChTJ) do
pomiaru składu izotopowego tlenu w wodzie i w roztworach wodnych polega
na ustalaniu się równowagi izotopowej w układzie badana woda-dwutlenek
węgla. Dla każdej temperatury określona jest stała równowagi izotopowej
tego układu. Metoda ta jest w chwili obecnej praktycznie jedyną stosowaną
powszechnie do oznaczana tlenu w wodzie. Pomiary składu izotopowego
tlenu zawartego w wodzie prowadzone są w urządzeniu o nazwie Gasbenchll,
wyprodukowanym przez firmę Finnigan MAT (Niemcy).
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Dwutlenek węgla po ustaleniu się równowagi z badaną wodą transporto-
wany jest przez gaz nośny hel, a następnie oddzielany na kolumnie chro-
matograficznej i poprzez kapilarę wprowadzany do źródła jonów spektro-
metru masowego DELTAPLUS. Posiadany zestaw umożliwia wykonanie
prawie 100 pomiarów w ciągu doby.

Do oznaczania składu izotopowego wodoru zawartego w wodzie sto-
sowany jest zestaw o nazwie H/Device (Finnigan MAT) podłączony bez-
pośrednio do wlotu spektrometru masowego. Próbka wody o objętości l ^il
wprowadzana jest w sposób automatyczny przez strzykawkę Autosampler
do reaktora szklanego zawierającego proszek chromu metalicznego o tem-
peraturze ok. 800°C, gdzie następuje redukcja wodoru z wody do wodoru
gazowego. Gazowy wodór przechodzi następnie do wlotu spektrometru,
gdzie poddawany jest pomiarowi względem gazowego (Fy standardu ro-
boczego. Ten system pomiarowy również umożliwia wykonanie ok. 100
pomiarów dziennie.
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Rys. 2. Zależność 8'8O-8D dla win pochodzących z Jugosławii, Macedonii i Grecji [5].

W testach prowadzonych w IChTJ w oparciu o posiadane urządzenia Gas-
benchll i H/Device wykonane zostały pomiary tlenu i wodoru dla ok. 50
gatunków win pochodzących z różnych krajów rejonu Morza Śródziemne-
go. Na rys. 2 przedstawiono zróżnicowanie wyników dla win pochodzą-
cych z Jugosławii, Macedonii i Grecji.
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2.2. Pomiar 815N i 813C w suchej masie owocu

Pomiary składu izotopowego węgla i azotu zawartego w żywności
prowadzone są poprzez wydzielenie z substancji organicznej azotu w formie
gazowej NI i węgla w postaci CC>2. Obecnie tę kiedyś trudną i długotrwałą
preparatykę wykonuje analizator elementarny wyposażony w kolumnę
chromatograficzną przeznaczoną do rozdzielenia mieszaniny otrzymanych
gazów.

Przedstawiona zostanie tu pokrótce analiza suchej masy jabłek.
Pierwszym krokiem jest przygotowanie suchej masy owocu. Otrzy-

muje się ją poprzez powolne suszenie w temperaturze ok. 80°C pulpy owo-
cowej pozostałej po oddzieleniu soku od owocu np. za pomocą sokowi-
rówki. Otrzymaną suchą masę poddaje się procesowi homogenizacji
poprzez ucieranie w moździerzu lub laboratoryjnym młynku kulowym. Z
tak otrzymanej suchej masy, która ma konsystencję drobnego proszku wy-
konuje się naważki 2-6 mg do pomiarów przy użyciu analizatora elemen-
tarnego. Wewnątrz reaktora EA następuje spalenie próbki w porcji tlenu, a
powstałe gazy - azot i dwutlenek węgla po pochłonięciu zawartej w nich
wody i rozdzieleniu w kolumnie chromatograficznej transportowane są
przez gaz nośny (hel) do źródła jonów spektrometru masowego.

813C[%«1
-22.0

|_ 6.0

& obszarl

* obszar2
A

V

Rys. 3. Skład izotopowy 5I5N i 8'3C dla jabłek pochodzących z dwu różnych obszarów
upraw.

Badania składu izotopowego węgla i azotu zostały wykonane na
jabłkach pochodzących od różnych producentów, w trakcie pobytu autora
na szkoleniu w ramach stypendium MAEA w laboratorium kontroli żyw-
ności, w centrum badawczym w Juelich (Niemcy). Przykładowe wyniki
dla dwu różnych rejonów produkcji jabłek przedstawiono na rys. 3. Wyniki
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pokazuj ą zróżnicowanie i rozrzut składu izotopowego 815N i 813C zawarte-
go w suchej masie jabłek wyprodukowanych w dwu różnych rejonach
upraw na terenie Niemiec.

3. PODSUMOWANIE

Prowadzone do tej pory w IChTJ oznaczenia składu izotopowego w
winach, sokach oraz owocach potwierdziły skuteczność wdrażanych metod
pomiarowych. Prowadzenia pomiarów tlenu i wodoru w oparciu o posia-
dane oprzyrządowanie w postaci przystawek H/Device i Gasbenchll za-
pewnia pełną powtarzalność warunków prowadzenia pomiarów przy jed-
nocześnie dużej wydajności pomiarowej. Technika pomiarów zawartości
azotu i węgla w próbkach organicznych w oparciu o zestaw analizator
elementaray-spektrometr masowy jesi już w chwili obecnej pewnym stan-
dardem laboratoryjnym. Analizatr • elementarny po odpowiednim przekon-
figurowaniu (m.in. wymiana reaktora) umożliwia wykonywanie pomiarów
składu izotopowego siarki w tych samych substancjach organicznych. W
takim przypadku dysponujemy jeszcze jednym parametrem, który może
posłużyć do identyfikacji żywności.

Zaprezentowane metody i wyniki mają tylko charakter przykładowy,
a zakres tematyki kontroli żywności metodami spektrometrii masowej
izotopów stabilnych jest bardzo obszerny i stale rozwija się. Państwa Unii
Europejskiej dążąc do ochrony swojego rynku żywnościowego wprowa-
dzają stale nowe normy porządkujące metody kontroli żywności. Podjęcie
tego tematu przez IChTJ ma na celu wdrażanie tych nowych metod i tech-
nik pomiarowych kontroli żywności, czyli wyjście na przeciw potrzebom
polskiego rynku w czasach integracji Polski z Unią Europejską.
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Abstract
EXPOSURE TO THE IONIZING RADIATION IN POLAND IN 2001

The population of Poland is at present subject to ionizing radiation from natural
and artificial sources at levels not much different from those in other European countries.
Natural sources of radiation, such as cosmic rays, terrestial radiation, radon gas in homes
and other natural radionuclides entering human body with air, water and food contributed
ca. 2.5 mSv to the total annual radiation dose of 3.36 mSv received in 2001 by average
inhabitant of our country. The irradiation from artificial sources, such as X-ray machines,
cyclotrons and radionuclides used in medical diagnostics and in industry and science, the
fallout from nuclear explosions and from the Chernobyl accident, now contribute 0.87
mSv, or about 26% to the total radiation dose; most of the man-made dose is from medical
irradiation which contributes 0.85 mSv, or ca. 25% to the total dose. The Chernobyl fall-
out is now responsible for only 0.012 mSv per year, or 0.4% of the total radiation dose
received currently by the Polish population.

1. WSTĘP

Centralne Laboratorium Ochrony Radiologicznej (CLOR) od kilku-
nastu lat prowadzi ocenę narażenia populacji Polski na promieniowanie
jonizujące pochodzące od źródeł naturalnych i pochodzenia sztucznego.
Wielkość dawki, jaką ludzie w ciągu roku otrzymują od wszelkich źródeł i
rodzajów promieniowania jonizującego, określa całkowita roczna dawka
efektywna. Na wielkość tę składa się promieniowanie radionuklidów natu-
ralnych i pochodzenia sztucznego obecnych w środowisku oraz promie-
niowanie radionuklidów, które ze środowiska przedostały się do wszelkie-
go rodzaju materiałów i produktów, takich jak np. materiały budowlane
czy produkty żywnościowe, a także promieniowanie generowane przez
różnego rodzaju urządzenia stosowane w diagnostyce medycznej, przemy-
śle, badaniach naukowych itp. Największy udział w tej wartości, ok. 75%,
ma promieniowanie radionuklidów naturalnych. Znaczny udział w rocznej
dawce efektywnej ma także promieniowanie jonizujące stosowane w dia-
gnostyce medycznej. Średnia roczna dawka efektywna dla statystycznego
mieszkańca Polski, obliczona zgodnie z zaleceniami UNSCEAR 2000 [1],
w roku 2001 wyniosła 3,36 mSv.
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2. DAWKA EFEKTYWNA OD ŹRÓDEŁ NATURALNYCH

Głównym składnikiem decydującym o wielkości dawki efektywnej
jest " Rn (radon) i jego produkty rozpadu, które wraz z wdychanym po-
wietrzem przedostają się do płuc. Szczególne znaczenie ma radon wystę-
pujący w powietrzu naszych mieszkań. Średnie stężenie 222Rn w budyn-
kach w Polsce, które posłużyło do obliczenia dawki efektywnej
otrzymywanej z tego źródła narażenia wyniosło 49,1 Bq/m3. Określono je
na podstawie 3302 pomiarów, wykonanych głównie metodą całkujących
detektorów śladowych, przez CLOR, Instytut Fizyki Jądrowej w Krakowie
i Akademię Medyczną w Białymstoku na terenie całego kraju. Łączna
dawka efektywna pochodząca od 222Rn obecnego w powietrzu mieszkań i
na zewnątrz budynków oraz zawartego we krwi i wchłoniętego na drodze
inhalacji z ujęć wodnych w 2001 roku wyniosła 1,361 mSv.

Analogiczna dawka od 220Rn (toronu), wynosząca 0,101 mSv, została
przyjęta na podstawie danych literaturowych [1].

Składowa dawki efektywnej spowodowana zewnętrznym promienio-
waniem gamma pochodzi od radionuklidów zawartych w skorupie ziemskiej
oraz materiałach budowlanych. Dawka od promieniowania gamma otrzy-
mywana w budynkach została określona na podstawie pomiarów przepro-
wadzonych w różnych typach budynków w ok. 500 mieszkaniach. Jej war-
tość oceniono na 0,41 mSv. Dawka otrzymywana na zewnątrz budynków
została obliczona na podstawie pomiarów wykonanych w 2001 roku w 256
punktach na terenie Polski, rozmieszczonych w stacjach i na posterunkach
Instytutu Meteorologii i Gospodarki Wodnej. Pomiary wykonano metodą
całkujących dawkomierzy termoluminescencyjnych. Dawka ta wyniosła
0,052 mSv. Przy obliczeniach dawek otrzymywanych w budynkach zarów-
no od promieniowania gamma, jak też od radonu przyjęto tzw. współczyn-
nik czasu przebywania równy 0,8 [1].

Dawki wynikające z wchłonięć wewnętrznych naturalnych radionu-
klidów (z pożywienia, wody pitnej i powietrza) zostały obliczone na pod-
stawie badań własnych oraz danych literaturowych. Z danych literaturowych
[1] przyjęto wartość średniej rocznej dawki od obecnego w ciele człowieka
40K. Dawka ta, wynosząca około 170 (iSv, jest praktycznie niezależna od
wchłonięcia tego radionuklidu i determinowana metabolizmem. Wynikająca
z wchłonięć na drodze pokarmowej dawka pochodząca od 226Ra, 210Pb, 2l°Po
oraz U+Th wyniosła 90 |iSv. Dawka spowodowana wchłonięciami na dro-
dze oddechowej radionuklidów, takich jak 210Pb, 226Ra, 228Ra, 7Be oraz 40K
obecnych w przyziemnej warstwie powietrza atmosferycznego została osza-
cowana na 104 u.Sv. Obliczeń dokonano na podstawie tygodniowych pomia-
rów stężeń tych radionuklidów w powietrzu prowadzonych w 2001 roku
w sieci 10 stacji poboru próbek aerozoli, rozmieszczonych na terenie Polski.
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Łącznie dawkę od wchłonięć wewnętrznych naturalnych radionuklidów w
roku 2001 określono jako równą 0,271 mSv.

Dawki od promieniowania kosmicznego wewnątrz i na zewnątrz bu-
dynków określono na podstawie danych literaturowych [1] uwzględniając
dawkę od promieniowania kosmicznego fotonowego oraz składową neutro-
nową. W przypadku dawki otrzymywanej wewnątrz budynków uwzględnio-
no osłonność ścian.

3. DAWKA EFEKTYWNA OD ŹRÓDEŁ POCHODZENIA
SZTUCZNEGO

Główną składową dawki od źródeł promieniowania jonizującego
wytworzonych przez człowieka jest dawka wynikająca z diagnostyki me-
dycznej. Informacje na ten temat pozyskano z Instytutu Medycyny Pracy
(IMP) w Łodzi. Na dawkę tę wynoszącą 0,85 mSv składa się dawka od
promieniowania rentgenowskiego (0,80 mSv) oraz dawka otrzymywana w
badaniach in vivo (0,05 mSv). Przy ocenie dawki związanej z badaniami
rentgenowskimi analizowano częstość poszczególnych rodzajów badań,
które są powodem narażenia ludności. Stwierdzono, że w Polsce najwięk-
szy wkład do tej dawki mają badania konwencjonalne klatki piersiowej i
zdjęcia kręgosłupa.

W następstwie awarii elektrowni jądrowej w Czaraobylu środowisko
Polski zostało zanieczyszczone wieloma radionuklidami pochodzenia
sztucznego, z których większość, z uwagi na krótki okres ich połowiczne-
go zaniku, prawie całkowicie się rozpadła i nie występuje już praktycznie
w środowisku naszego kraju. Obecnie jedynie L Cs wnosi wkład do dawki
efektywnej otrzymywanej przez mieszkańca Polski, przy czym dawka
spowodowana promieniowaniem zewnętrznym od tego radionuklidu, znaj-
dującego się w środowisku (głównie w glebie), jest praktycznie do pomi-
nięcia. Natomiast dawka spowodowana spożywaniem żywności skażonej
poczarnobylskim 137Cs w roku 2001 roku wyniosła 12 uSv. Dawka została
oszacowana na podstawie badań prowadzonych przez CLOR oraz sieć sta-
cji Służby Pomiarów Skażeń Promieniotwórczych (SPSP).

Do źródeł pochodzenia sztucznego tzw. „innych" autorzy zaliczyli:
opad z wybuchów jądrowych, narażenie zawodowe, przedmioty po-
wszechnego użytku, loty samolotowe itp.

W przypadku opadu pochodzącego z próbnych wybuchów jądro-
wych, których nasilenie miało miejsce w latach sześćdziesiątych, narażenie
spowodowane promieniowaniem zewnętrznym obecnie praktycznie nie
występuje, natomiast narażenie spowodowane wchłonięciem radionukli-
dów pochodzących z tego opadu przyjmuje się równe 0,003 mSv.
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Tabela. Wartości średnich rocznych dawek efektywnych otrzymanych przez mieszkańców
Polski z naturalnych i sztucznych źródeł promieniowania w 2001 roku.

WYSZCZEGÓLNIENIE

O G Ó Ł E M
ŹRÓDŁA PROMIENIOWANIA W ŚRODOWISKU

POCHODZENIA NATURALNEGO
RAZEM
Promieniowanie na zewnątrz budynków (q^O.2)1"
- promieniowanie kosmiczne
- ziemskie promieniowanie gamma od radionukiidów naturalnych
- promieniowanie Ra i jego krótkożyciowych pochodnych
- promieniowanie ~ 'Ra (toron)
Promieniowanie wewnątrz budynków (q=0.8)
- promieniowanie kosmiczne

ŚREDNIE
DAWKI

[mSv/osobeJ
1986a l

3,68
2001

3,36

NARAŻENIE
POPULACJI

[%]
1986 J"

100,0
2001

100,0

2,74 2,49 74,5 74,0

0,07
0,04
0,06
0,02

0,07
0,052
0,064
0,009

1,9
1 . 1
1,6
0.5

2,1
1,5
1,9
0,3

0,22
- promieniowanie gamma i 0,38
- promieniowanie :2:Ra i jego pochodnych w powietrzu
- promieniowanie :"''Ra (toron)
Radionuklidy inkorporowane
- naturalne (wyłączając radon, loron)

POCHODZENIA SZTUCZNEGO
RAZEM.
Promieniowanie na zewnątrz budynków (q=0,2)
- opad promieniotwórczy z wybuchów jądrowych
- skażenia po awarii EJ w Czarnobylu
Radionuklidy inkorporowane
- opad promieniotwórczy z wybuchów jądrowych

1,43
0,15

0,22
0,41

1,297
0,092

6,0
10,3
38,9

4,1

6.6
12,2
38,6

2,7

0.37 0.271 10,1 8.1

0,32 0,015 8,7 0,5

0,002
0,056

0,000
0,000

0,1
1,5

0,0
0,0

0,01 0,003 0,3 0.1
- skażenia po awarii EJ w Czarnobylu:

- skażenia powietrza
- skażenia żywności

0,045
0,207

0,000
0,012

1,2
5,6

0,0
0,4

ŹRÓDŁA PROMIENIOWANIA
STOSOWANE W DIAGNOSTYCE MEDYCZNEJ i

RAZEM
Diagnostyka rentgenowska
Badania radioizotopowe in vivo

NARAŻENIE ZAWODOWE
RAZEM.
Promieniowanie zewnętrzne
Promieniowanie radonu i jego pochodnych w kopalniach:
- węgla kamiennego
- innych

INNE (przedmioty powszechnego użytku)
RAZEM

0,59
0,54
0,05

0,85
0,80
0,05

16,1
14,7

1,4

25,3
23,8

1,5

0,023
0,002

0,003
0,001

0,6
OJ

0,1
0,0

0,02
0,001

0,001
0,001

0,5
0,0

0,0
0,0

0,005 0,005 0,1 0,1
a) W okresie jednego roku od momentu awarii EJ w Czarnobylu.
bl Przy założeniu, że mieszkańcy Polski 80% czasu spędzają w budynkach.

Oceniając dawkę efektywną związaną z narażeniem zawodowym
brano pod uwagę narażenie zewnętrzne od promieniowania gamma górni-
ków w kopalniach, jak również pracowników różnych instytucji, w których
stosowane są źródła izotopowe oraz urządzenia emitujące promieniowanie
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X. Przy ocenie uwzględniono badania własne CLOR oraz Głównego In-
stytutu Górnictwa w Katowicach i IMP w Łodzi. Dawka ta dla statystycz-
nego Polaka wyniosła l uSv. Oceniano także narażenie wewnętrzne górni-
ków związane z obecnością radonu i jego produktów rozpadu w powietrzu
polskich kopalń. Dawka spowodowana tym źródłem narażenia wynosi ok.
5 uSv.

Zestawienie wartości średnich rocznych dawek efektywnych otrzy-
mywanych przez mieszkańców Polski z różnych źródeł promieniowania
jonizującego przedstawiono w tabeli oraz na rysunku.

radon
40,5%

toron promieniowanie
3,0% gamma - l 3,7%

awarie diagnostyka medycznaM*

promieniowanie
wewnętrzne
8,1%

promieniowanie
kosmiczne
8,7%

Rys. Procentowy udział różnych źródeł promieniowania jonizującego w rocznej dawce
efektywnej otrzymanej przez mieszkańca Polski w 2001 roku (3,36 mSv).

4. PODSUMOWANIE

Średnia wartość całkowitej dawki efektywnej promieniowania joni-
zującego w roku 2001 wyniosła dla statystycznego mieszkańca Polski 3,36
mSv. Wartość ta nie różni się zbytnio od analogicznych wartości dawek
efektywnych uzyskanych w wyniku podobnych ocen prowadzonych w
innych krajach europejskich. Przykładowo dawka efektywna, którą otrzy-
mał w 2000 roku statystyczny mieszkaniec Wielkiej Brytanii została osza-
cowana na 2,6 mSv [2]. Różnica w wartościach ww. dawek wynika głów-
nie z mniejszej dawki od promieniowania jonizującego stosowanego w
diagnostyce medycznej w Wielkiej Brytanii, która wynosi ok. 0,37 mSv,
podczas gdy w Polsce 0,85 mSv.

Obowiązujące w Polsce przepisy' przyjmują, że dawka graniczna dla
osób zamieszkałych lub przebywających w ogólnie dostępnym otoczeniu
źródeł promieniowania jonizującego, w tym również obiektu jądrowego,
oraz narażonych wskutek skażeń promieniotwórczych środowiska, wyra-
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żona jako dawka efektywna w ciągu 12 miesięcy wynosi l mSv. Dawka
graniczna nie obejmuje napromieniowania pochodzenia kosmicznego oraz
z naturalnych pierwiastków promieniotwórczych zawartych w środowisku
w jego naturalnym stanie lub występujących w organizmach w warunkach
fizjologicznych.

Należy zwrócić uwagę na fakt, iż oszacowana przez autorów dawka
efektywna spowodowana promieniowaniem radionuklidów naturalnych
wynosi ok. 2,5 mSv, a więc jest 2,5 razy większa od dopuszczalnej dawki
granicznej.

Warto również podkreślić, że wartość dawki efektywnej powodowa-
nej promieniowaniem radionuklidów pochodzenia sztucznego, którą staty-
styczny mieszkaniec Polski otrzymał w 2001 roku wyniosła ok. 0,023
mSv, w tym składowa od awarii elektrowni jądrowej w Czarnobylu -
0,012 mSv. Obie wartości w porównaniu z dawką graniczną, wynoszącą l
mSv, stanowią jedynie niewielką jej część, zaledwie tylko kilka procent jej
wartości.
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Abstract
RADIOLOGICAL HAZARD IN SITE AND AROUND COPPER ORE MINES

IN POLAND
In the paper an analysis of radiological hazard inside and around KGHM Polska

Miedź S.A. (Poland) copper ore mines is presented. The analysis was conducted on the
basis of radioactivity level data, which were collected by the mine services in the 90th.
Dose rate of gamma radiation, radium isotopes concentration in water, radioactivity of
sediments and concentration of radon decay products were the subjects of the analysis.
Radioactivity level in the area of copper ore mines does not differ much from the values
typical of the region. On the basis of the collected data the radioactive hazard to copper
miners was estimated. A simplified equation used in mining was applied for. The value of
0.2-5-1.5 mSv of the annual effective dose was obtained.

1. WPROWADZENIE

Celem niniejszej pracy była ocena zagrożenia radiacyjnego górników
oraz ludności zamieszkałej w okolicy kopalń rud miedzi w Polsce. Wszyst-
kie te kopalnie należą do KGHM Polska Miedź S.A. (zwanej dalej KGHM).
Źródłem zagrożenia radiacyjnego w kopalniach są: radon i jego pochodne w
powietrzu kopalnianym (czynnik dominujący), promieniowanie gamma,
wody kopalniane o podwyższonej zawartości izotopów radu oraz wytrącone
z tych wód osady zawierające rad. W Górnośląskim Zagłębiu Węglowym
(GZW), gdzie obserwuje się tzw. anomalię radiohydrogeologiczną, stężenie
radu w wodach dochodzi do 400 kBq/m3, zaś w osadach do 500 kBq/kg [1].
Opisywane zjawiska, choć na znacznie mniejszą skalę występują też w ko-
palniach rud miedzi KGHM.

Zgodnie z obowiązującym prawem KGHM obowiązany jest do wy-
konywania systematycznych pomiarów wymienionych wyżej źródeł za-
grożenia. Pomiary te wykonywane są przez służby kopalń, zaś część z nich
zlecana jest instytucjom naukowym. Ponadto na zlecenie KGHM została
wykonana analiza sytuacji radiologicznej w otoczeniu kopalń.
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Na podstawie tych danych autorzy dokonali oceny zagrożenia radia-
cyjnego górników oraz ludności zamieszkałej w otoczeniu kopalń KGHM
[2]. Analiza uwzględnia przede wszystkim wyniki rutynowych, powtarza-
nych okresowo pomiarów, gdyż są one najbardziej kompletne i obejmują
najdłuższe okresy. Pomiary weryfikujące niektóre z tych danych wykonane
przez niezależne instytucje (w tym pomiary weryfikujące wykonane przez
autorów) nie są przywoływane, jeśli ich wyniki potwierdzają wyniki po-
miarów rutynowych. Autorzy dysponowali danymi z lat 1992-1995. Po-
nieważ nie stwierdzono wyraźnej tendencji zmian analizowanych wielko-
ści w tym okresie, dlatego dane z tych lat potraktowano zbiorczo.

2. RADON I JEGO POCHODNE W KOPALNIACH

Podstawę analizy zagrożenia radonem i jego pochodnymi stanowiły:
• Wyniki rutynowych pomiarów wartości chwilowych stężenia energii

potencjalnej alfa Ca wykonanych radiometrem górniczym RGR-11.
Metoda polega na zbieraniu produktów rozpadu radonu na filtrze i po-
miar detektorem półprzewodnikowym emitowanych przez nie cząstek
alfa. Pomiary wykonały służby kopalń w latach 1993-1995. W każdej z
kopalń co roku wykonywano co najmniej 100 pomiarów [3].

• Prowadzone przez Instytut Medycyny Pracy (IMP) pomiary miesięcz-
nych ekspozycji wykonane za pomocą dozymetrów osobistych (od-
kryte detektory śladowe z folią LR-115) noszonych przez górników na
hełmach. Do wyznaczenia Ca używany jest dla kopalń miedzi średni
ważony współczynnik równowagi promieniotwórczej F0=0,26. Autorzy
dysponowali niekompletnymi wynikami tych pomiarów z lat 1992-1995
[4].

Tabela 1. Szacunkowe średnie wartości stężeń energii potencjalnej alfa w kopalniach
KGHM wyznaczone radiometrami górniczymi RGR-11 i metodą detektorów śladowych
(IMP).

Kopalnia

Konrad
Lubichów
Lubin
Polkowice
Rudna
Sieroszowice

Pomiary RGR-11
(w latach 1993- 1995)

Ca [MJnT3]
0,40
0,30
0,51
0,33
0,22
0.19

Pomiary RGR-11
C«[MJrn3]

-
-

0,39 (1993 r.)
0,40 (1993 r.)
0,29 (1994 r.)
0,27 (1993 r.)

Pomiary IMP
C«[^Jm3J

1,8(1993-1995)
1,0(1993-1995)

1,3 (1992 r.)
0,98 (1992 r.)

0,41 (02.1994-02.1995)
0,87 (1992 r.)
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Dla wszystkich kopalń KGHM zestawiono w tabeli l dane pomiaro-
we uzyskane przez IMP (metoda detektorów śladowych LR-115) i przez
służby kopalniane (radiometr RGR). Niemal we wszystkich przypadkach
wyniki uzyskane metodą IMP są ok. 2-3 razy wyższe niż uzyskane za pomocą
radiometrów RGR. Metoda IMP daje rozkłady Ca przesunięte w kierunku
wyższych wartości. I tak kilkadziesiąt procent wyników pomiarów uzyska-
nych metodą IMP oraz zaledwie kilka procent wyników pomiarów wykona-
nych radiometrami RGR przekracza wartość 0,8 |jJm"3 odpowiadającą rocznej
dawce efektywnej 2 mSv.

Przyczyny opisanych rozbieżności, obserwowanych również w cza-
sie innych pomiarów (pomiary porównawcze w USA, pomiary w kopal-
niach węgla wykonane radiometrami RGR-11 oraz metodą przystawki
ALFA-31), były analizowane przez zespół IMP oraz przez komisję Pań-
stwowej Agencji Atomistyki [5]. Sprawa ta nigdy nie została jednoznacz-
nie rozstrzygnięta.

Wartości stężeń energii potencjalnej alfa, przedstawione w powyższej
analizie porównawczej, mimo dużych rozbieżności pomiędzy metodami
świadczą o stosunkowo niskim poziomie zagrożenia radiacyjnego pochod-
nymi radonu w kopalniach KGHM. Powodem tak dobrej sytuacji radiolo-
gicznej jest, oprócz warunków geologicznych, silna wentylacja kopalń, co
utrudnia osiągnięcie wysokich wartości współczynnika równowagi F.

Tabela 2. Rozkład stężeń energii potencjalnej alfa wyznaczonych radiometrami RGR w
kopalniach KGHM (w latach 1993-1995).

Kopalnia

Konrad
Lubichów
Lubin
Polkowice
Rudna
Sieroszowice

Rozkład stężeń energii potencjalnej alfa Ca [%]

0,0-0,17
|lJrn3

36
28

1
35
37
62

0,17-0,4
|iJm3

32
38
37
31
57
31

0,4-0,85
|lJm3

21
33
60
33
6
6

0,85-2,5
MJm'3

11
1
2
1
0
1

*— a mak s.

[jjJm-1]

1,72*
0,92
1,10
0,96
0,76
1,04

* wyznaczono na jednym stanowisku pracy w 1994 roku; wartość średnia Ca w 1994 roku
na tym stanowisku wynosiła l, l (iJm .

Przedstawiona w dalszej części pracy ocena zagrożenia górników opiera
się na wynikach pomiarów wykonanych radiometrami RGR (tabela 2);
tylko w nielicznych miejscach badanych kopalń wyniki pomiaru Ca, pro-
wadzone tą metodą, dawały wartości przewyższające 0,8 |iJm~3.
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3. RADON W OTOCZENIU KOPALŃ

W 1991 roku IMP badał stężenie radonu w powietrzu atmosferycz-
nym w otoczeniu kopalń KGHM [6]. Badania prowadzono za pomocą de-
tektorów śladowych zamkniętych w kasetach środowiskowych. Średnie
wartości stężeń radonu Rn-222 mierzone w rejonach położonych bezpo-
średnio w sąsiedztwie kopalń, w rejonie lokowania odpadów flotacyjnych
oraz w miejscowościach położonych w otoczeniu KGHM mieszczą się w
zakresie stężeń obserwowanych w środowisku, tzn. od kilku do kilkunastu
Bqm"3.

Pomiary stężenia radonu na otwartej przestrzeni nie przynoszą jed-
nak istotnej informacji na temat ewentualnego zagrożenia radonem w są-
siedztwie KGHM. Aby uzyskać taką informację, należy przeprowadzić
badania stężeń radonu w budynkach mieszkalnych.

Powód, dla którego działalność KGHM mogłaby wpływać na pod-
wyższenie stężeń radonu w mieszkaniach, jest dwojaki: używanie, przez
lokalnych producentów do produkcji pustaków i betonów, surowców od-
padowych z kopalń i hut (np. żużli) o dużym stężeniu Ra-226 oraz usytu-
owanie budynków mieszkalnych (szczególnie niskiego budownictwa jedno-
rodzinnego) na terenach o silnej emanacji radonu z gruntu zmienionego
przez działalność górniczą.

4. PROMIENIOWANIE GAMMA

Dane o wartościach dawek i mocy dawek promieniowania gamma
przynoszą pomiary Głównego Instytutu Górnictwa (GIG) z 1995 roku [7].
GIG wykonywał pomiary mocy dawki w kopalniach KGHM i w wybra-
nych punktach na powierzchni kopalń (łaźnie, lampownie), a dla wybranej
grupy górników przeprowadzał pomiar rocznej indywidualnej dawki rów-
noważnej promieniowania zewnętrznego. Tabela 3 przedstawia wyniki
tych pomiarów. Dawki roczne górników zostały oszacowane przez auto-
rów poprzez ekstrapolację na cały rok wyników uzyskanych przez GIG w
okresach pomiarowych. Maksymalna zmierzona wartość mocy dawki wy-
nosiła 130 nGy/h, a wartość średnia - 60 nGy/h. Maksymalna wartość rocz-
nej dawki indywidualnej wynosiła 0,9 mSv, zaś średnia - 0,6 mSv. Są to
dawki znacząco niższe od rocznego limitu narażenia zawodowego górników,
wynoszącego 20 mSv. Tak więc, zagrożenie radiacyjne górników KGHM
promieniowaniem gamma jest nieznaczne.

Moc dawki promieniowania gamma w otoczeniu KGHM została wy-
znaczona przez IMP techniką TLD w długookresowych półrocznych po-
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miarach [6]. Pomiary obejmowały miejsca znajdujące się w otoczeniu ko-
palń KG HM, okolicach zbiorników osadowych oraz jako tło w miejscowo-
ściach odległych od kopalń: Scinawa i Przemków. Najwyższą moc dawki
zmierzono na terenie kopalni „Konrad" (na powierzchni) - 160 nGy/h, a
najniższą w rejonie zbiornika „Żelazny Most" - 60 nGy/h. Średnia moc
dawki wynosiła 98 nGy/h. Moc dawki w Ścinawie wynosiła 140 nGy/h, zaś
w Przemkowie - 90 nGy/h. Dla porównania, moc dawki w województwie
legnickim mieści się w przedziale 62-88 nGy/h [8].

Tabela 3. Moc dawki promieniowania gamma w kopalniach KGHM i dawki roczne górni-
ków (1995 r.).

Kopalnia

Lubin
Polkowice
Rudna
Sieroszowice

Moc dawki promieniowania y
[nGy/h]

mini-
malna

21
10
25
19

średnia

67
40
57
62

0

24
17
18
32

maksy-
malna

130
73
96
130

Dawki roczne górników
[mSv]

mini-
malna

-
0,21

-
0,25

średnia

-
0,52

-
0,63

a

-
0,14

-
0,14

maksy-
malna

-
0,92

-
0,90

a - odchylenie standardowe.

Jak widać moc dawki promieniowania gamma zmierzona w otocze-
niu KGHM nie odbiega od wartości typowych dla tego rejonu Polski. Nie
ma więc podstaw do przypuszczeń, że działalność KGHM podwyższa po-
ziom promieniowania gamma w otoczeniu.

5. RAD W WODACH DOŁOWYCH

Problematykę poboru i pomiaru prób wody koordynowało CBPM
„Cuprum" [9], zaś analizy próbek wykonane zostały w GIG metodą cie-
kłych scyntylatorów. Próbki wód pobierano w kopalniach bezpośrednio z
górotworu oraz ze ścieków i w komorach pomp. Oznaczano stężenie
izotopów radu (Ra-226+Ra-228+Ra-224). Wyniki zawiera tabela 4.

Analiza zebranych wyników pomiarów pozwala wyróżnić dwa typy
wód: wody z kopalń południowych „Lubin" i „Polkowice" o małym stęże-
niu radu (tylko pojedyncze próbki mają stężenie powyżej l kBq/m3) oraz
wody o dużym stężeniu radu z kopalń północnych: „Rudna" i „Sieroszo-
wice" (stężenie do ok. 100 kBq/m3). Sytuacja ta jest odbiciem panujących
na terenie KGHM warunków hydrogeologicznych (tzw. dwudzielność hy-
drogeologiczna).
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Tabela 4. Stężenia radu w wodach w kopalniach KGHM. Dane z lat 1992-1995.

Kopalnia

Lubin1

Polkowice1

Rudna"

Sieroszowice"

Wody z górotworu

mini-
malna

średnia a maksy-
malna

[kBq/m3]

0,1

0,1

9,4

0,7

0,50

0,14

32

19

0,66

0,07

22

34

2,2

0,5

97

106

Wody w ściekach i komorach
pomp

mini-
malna

średnia a maksy-
malna

[kBq/m3]

0,1

0,1

1,3

0,1

0,77

0,18

3,7

9,7

1,12

0,16

2,7

19

3,1

0,5

8,7

66

a - odchylenie standardowe. ' dane z lat 1992, 1994. 2 dane z lat 1992, 1994, 1995; dane
za 1992 rok - Ra-226+Ra-228.

W kopalniach „Rudna" i „Sieroszowice" stężenie radu w wodach
osiąga poziom kilkudziesięciu kBq/nr z maksymalną wartością ok. 100
kBq/m3. Są to już znaczące stężenia, zważywszy że maksymalne stężenie
radu w wodzie, odnotowane w 1995 roku w GZW, wynosiło 173kBq/m3

[10].

6. PROMIENIOTWÓRCZOŚĆ NATURALNA OSADÓW I PRÓBEK
STAŁYCH

Podstawę analizy stanowiły raporty z lat 1992-1995 przedstawione
przez CBPM „Cuprum"; pomiary wykonał GIG metodą półprzewodniko-
wej spektrometrii gamma. Analizowano stężenia potasu K-40 oraz izoto-
pów radu (Ra-226+Ra-228+Ra-224) w osadach dołowych kopalń KGHM

Tabela 5. Stężenia izotopów radu oraz K-40 w osadach dołowych kopalń KGHM (w la-
tach 1992-1995).

Kopalnia

Lubin1

Polkowice'
Rudna2

Sieroszowice"

Stężenie Ra-226+Ra-228+Ra-224
mini-
malna

średnia a maksy-
malna

[kBq/kg]
0,02
0,11
0,06
0,03

0,20
0,23
0,16
0,23

0,15
0,05
0,08
0,42

0,52
0,28
0,28
1,42

Stężenie K-40
mini-
malna

średnia a maksy-
malna

[kBq/kgJ
0,23
0,34
0,22
0,21

0,60
0,64
0,44
0,35

0,27
0,14
0,09
0,13

1 , 1 1
0,85
0,55
0,59

a - odchylenie standardowe. ' dane z lat 1992, 1994. 2 dane z lat 1992, 1994, 1995.
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oraz w materiale ze zbiornika odpadowego „Żelazny Most". Wyniki ze-
stawiono w tabeli 5. Stężenia radu w osadach w kopalniach KGHM są, jak
na warunki górnicze, niskie - ni. przekraczają one 1,4 kBq/kg, przy śred-
niej wartości 0,2 kBq/kg.

Pomiary promieniotwórczości naturalnej próbek gleby, minerałów,
materiałów powstających w czasie przeróbki rudy miedzi przeprowadził
detektorem Nal(Tl) w 1991 roku IMP [6]. Stężenia Ra-226 w tych mate-
riałach nie odbiegają zbytnio od wartości obserwowanych w środowisku;
maksymalne stężenie - 162 Bq/kg odnotowano dla koncentratu. Nie ma
więc podstaw do przypuszczeń, że działalność kopalń KGHM powoduje
znaczące zwiększenie koncentracji tych izotopów w próbkach stałych wy-
stępujących w okolicy. Wniosek ten nie dotyczy zawierającego znaczące
ilości radu żużla pomiedziowego, produkowanego w części hutniczej
KGHM.

7. OCENA ZAGROŻENIA GÓRNIKÓW

Na podstawie danych zgromadzonych przez poszczególne kopalnie
KGHM, w szczególności danych analizowanych we wcześniejszych roz-
działach, oszacowano roczne dawki efektywne otrzymywane przez górni-
ków. Korzystano ze stosowanego w praktyce w górnictwie uproszczonego
wzoru [11]:

H=Ha+Hy4-HRa=0,0014-Ca-t+X-t/1000+[(0,0066-CRaw)+(0,033 -CRao)] • t/1800

gdzie: H, Ha, HY, HRa - roczna dawka efektywna [mSv] odpowiednio: cał-
kowita, od krótkożyciowych produktów rozpadu radonu, promieniowania
gamma, radu w wodach i osadach; Ca - stężenie energii potencjalnej alfa
[|iJ/m3]; X - moc dawki promieniowania gamma [|iGy/h]; CRaw - stężenie
izotopów radu w wodach [kBq/nr]; CRao - stężenie izotopów radu w osa-
dach [kBq/kg]; t - czas pracy. Korzystając ze wzoru należy pamiętać, że
chcąc, na podstawie znajomości wskaźników zagrożeń, wyliczyć dawkę,
należałoby zbudować model stanowiska pracy uwzględniający: czas i rodzaj
pracy, rodzaj i intensywność kontaktu z radioaktywnymi wodami i osadami
(wchłonięcia). Wzór ten reprezentuje jeden, uproszczony model, uśredniony
dla różnych warunków pracy.

Zastosowano metodologię używaną przez GIG dla oceny zagrożenia
radiacyjnego w kopalniach węgla kamiennego [10]. Dla poszczególnych
wskaźników zagrożenia wyliczono dawkę maksymalną i dawkę średnią w
poszczególnych kopalniach oraz dla porównania w kopalniach węgla ka-
miennego [10] (tabela 6). Dawkę maksymalną oszacowano biorąc pod
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uwagę maksymalne zmierzone wartości poszczególnych wskaźników za-
grożenia, zaś dawkę średnią przyjmując wartości średnie tych wskaźni-
ków; przyjęto czas pracy pod ziemią równy 1800 godz.

Tabela 6. Szacowane średnie i maksymalne dawki efektywne w KGHM (w latach 1993-1995).

Wskaźnik
zagrożenia

Produkty
rozpadu radonu
Promienio-
wanie gamma
Wody i osady
zawierające rad
Razem

a - >
£^~£a i- TJo. c -eo o •§
^ K -4

a .
E c
ca x;
D. 3o _J
^ -

a "

ca ^O. ̂
O -g
* <

a -
s S
Q. 3
O cc
^ ;

"uca .a
J3 ^
P c/i
o P
^ <Ut/5

0) M)
'5 « %
a oe c
Q. 4? U
0 S 'p

1

średnia (śr.) i maksymalna (max) roczna dawka efektywna H [mSv]
śr.
0,9

-

-

-

max
2,8

-

-

-

śr.
1,3

0,1

-

1,4

max
2,8

0,2

0,1

-

śr.
0,8

0,1

-

0,9

max
2,4

0,1

0,1

-

śr.
0,6

0,1

-

0,7

max
1,9

0,2

0,6

-

śr.
0,5

0,1

-

0,6

max
2,6

0,2

0,7

-

śr.
0,6

0,1

-

0,7

max
20,8

21,6

5,1

-

Nie wyznaczano sumarycznej dawki maksymalnej, gdyż wartości
maksymalne wskaźników zagrożenia występują na różnych stanowiskach
pracy. Dawkę średnią oszacowano jedynie dla zagrożenia produktami roz-
padu radonu oraz dla promieniowania gamma; dla tych dwóch źródeł za-
grożenia oszacowano sumaryczną dawkę średnią. Według GIG nie ma
sensu szacowanie dawki średniej od radonośnych wód i osadów, gdyż wy-
stępują one tylko w niektórych miejscach kopalń.

8. WNIOSKI

Zagrożenie radiacyjne w kopalniach KGHM jest niskie; maksymalne
roczne dawki efektywne otrzymywane przez górników nie przekraczają 3
mSv, a średnie są na poziomie 0,5-5-1,5 mSv. Są to niskie dawki w porów-
naniu z obowiązującymi limitami (20 mSv rocznie dla górników) i porów-
nywalne z poziomem naturalnego tła promieniowania (2,4 mSv rocznie w
Polsce).

Działalność KGHM nie powoduje wzrostu naturalnego poziomu
promieniowania w otoczeniu. Aby ten wniosek był w pełni uzasadniony,
należy przeprowadzić badania stężenia radonu w budynkach mieszkalnych
w okolicach KGHM oraz radioaktywności wód powierzchniowych.

Praca finansowana przez KGHM Polska Miedź S.A.
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WŁASNOŚCI RADIOLOGICZNE
TERENU ZREKULTYWOWANEGO PRZY UŻYCIU

MIESZANINY POPIOŁOWO-ŻUŻLOWEJ
Z ENERGETYCZNEGO SPALANIA WĘGLA

Alfred Żak, Małgorzata Biernacka, Monika Kusyk,
Kalina Mamont-Cieśla, Katarzyna Florowska

Centralne Laboratorium Ochrony Radiologicznej, Warszawa

Abstract
RADIOLOGICAL CHARACTERISTIC OF AN AREA RECLAIMED

BY MEANS OF AN ASH-GRAVEL POWER PLANT WASTES
A sand excavation after extraction of gravel and sand was filled with an ash-gravel mix.

The mix was covered with shielding layers of clay and soil and grass was cultivated on it.
Investigations radiological characteristic such as: gamma radiation dose rate, radon concentra-
tion in soil air and radionuclide concentration in the ground were carried out in the both areas:
reclaimed one and in the vicinity of it. Radon exhalation coefficients were determined for
uncovered ash-gravel mix layer, the shielding soil layer and for the ground in the vicinity.
Analysis of results revealed that the reclaimed area can be used for building development.

1. WSTĘP

Badany teren znajduje się na zboczu wzgórza o wysokości 25 m po-
nad poziomem drogi biegnącej u podstawy. Przed kilkunastu laty pobiera-
no stąd żwir budowlany i w efekcie na powierzchni ok. 2 ha powstały wy-
kopy o głębokości do ok. 7 m poniżej krawędzi zbocza. Wykop został
wypełniony mieszaniną popiołowo-żużlową pochodzącą z energetycznego
spalania węgla. Mieszanina wypełniająca została przykryta izolacyjną war-
stwą zagęszczonego materiału gliniastego o grubości ok. l m, a następnie
warstwą rekultywacyjną gleby, na której zasiano mieszankę traw.

Przeprowadzone pomiary miały na celu zbadanie warunków radiolo-
gicznych na terenie zrekultywowanym i porównanie ich z warunkami na
terenie otaczającym oraz ocenę możliwości przeznaczenia terenu pod bu-
downictwo mieszkaniowe.

2. WIADOMOŚCI OGÓLNE

Wszystkie materiały tworzące skorupę ziemską zawierają naturalne
izotopy promieniotwórcze. Najważniejszymi z punktu widzenia ochrony
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radiologicznej są: potas, K, rodzina uranowo-radowa oraz rodzina toro-
wa. Stężenia naturalnych radionuklidów zmieniają się w szerokich grani-
cach w zależności od rodzaju skały oraz jej wieku i pochodzenia.

Wartości stężeń radionuklidów naturalnych w glebach Polski, wg
ostatnich badań Centralnego Laboratorium Ochrony Radiologicznej
(CLOR) przeprowadzonych dla próbek pobranych jesienią 2000 roku, wy-
noszą [1]:
• potasu 40K: średnia - 399 Bq/kg, zakres - 35^967 Bq/kg;
• radu 226Ra: średnia - 24,0 Bq/kg, zakres - 2,8-fl32,l Bq/kg;
• toru 228Th: średnia - 23,3 Bq/kg, zakres - 2,9^103,3 Bq/kg.

W procesie pozyskiwania niektórych surowców i materiałów nastę-
puje wzrost stężeń radionuklidów naturalnych. Szczególnie dotyczy to
surowców odpadowych, takich jak: żużle pomiedziowe, fosfogipsy, po-
pioły lotne i żużle kotłowe. Wartości stężeń naturalnych radionuklidów w
takich materiałach są wielokrotnie większe niż średnie wartości stężeń tych
radionuklidów w glebach Polski. Wartości stężeń naturalnych radionukli-
dów w popiołach lotnych wynoszą [2]:
• potasu 40K: średnia - 710 Bq/kg, zakres - 20^-1390 Bq/kg;
• radu 226Ra: średnia - 120 Bq/kg, zakres - 1^-395 Bq/kg;
• toru 228Th: średnia - 89 Bq/kg, zakres - 1^194 Bq/kg.

Obecność radionuklidów naturalnych w skorupie ziemskiej jest źró-
dłem składowej ziemskiej tła promieniowania gamma. Według badań
CLOR [ l ] wartości mocy dawek ziemskiego tła promieniowania gamma w
2001 roku zawierały się w granicach od 14,8 do 83,4 nGy/h przy wartości
średniej dla Polski równej 41,9 nGy/h. Wartości mocy dawki łącznie
z promieniowaniem kosmicznym wyniosły: wartość średnia - 75 nGy/h,
zakres wartości - od 47,0 do 119,0 nGy/h.

Obliczone wartości mocy dawki promieniowania gamma (bez udziału od
promieniowania kosmicznego) nad powierzchnią dużych składowisk ubocz-
nych produktów spalania węgla zawierają się w granicach od 10 do 280 nGy/h,
przy wartości średniej równej 140 nGy/h. Największy udział w całkowitej
wartości narażenia na promieniowanie jonizujące dla populacji ma radon za-
warty w powietrzu pomieszczeń. Źródłem radonu 222Rn jest rad zawarty w ma-
teriałach ścian oraz w materiale podłoża, na którym wzniesiono budynek. Źró-
dłem radonu dyfundującego z podłoża do powietrza w budynku (lub powietrza
atmosferycznego) jest rad 226Ra zawarty w ziarnach materiału podłoża.

Proces wydobywania się radonu z materiału jest dość złożony i zale-
ży od wielu czynników. Przebiega on w dwóch etapach:
a) emanacja radonu do powietrza zawartego w porach materiału
Jak wynika z badań prowadzonych przez Centralne Laboratorium Ochrony
Radiologicznej (CLOR), Główny Instytut Górnictwa (GIG), Akademię
Medyczną w Białymstoku oraz Instytut Fizyki Jądrowej (IFJ) wartości
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stężenia radonu w powietrzu glebowym w Polsce zawierają się w grani-
cach od 0,5 do 50 kBq/m3.
b) ekshalacja radonu z materiału do otaczającego powietrza
Wartości współczynników ekshalacji radonu z gleby w krajach skandynaw-
skich [3] zawierają się w granicach od 2 do 50 Bqm'V.

Do oceny przydatności terenów pod budownictwo mieszkaniowe, ze
względu na narażenie od radonu w powietrzu pomieszczeń przyjęto podział
terenów na obszary o małym, średnim i dużym potencjale radonowym.

W Szwecji została przeprowadzona w 1986 roku klasyfikacja tere-
nów w oparciu o średnią arytmetyczną stężenia radonu w powietrzu gle-
bowym [4]. Klasyfikacja ta przedstawia się następująco:
• stężenie radonu w powietrzu glebowym do 10 000 Bq/m3 - obszar o

niskim potencjale radonowym;
• stężenie radonu w powietrzu glebowym od 10 000 do 50 000 Bq/m3 -

obszar o średnim potencjale radonowym;
• stężenie radonu w powietrzu glebowym powyżej 50 000 Bq/m3 - ob-

szar o wysokim potencjale radonowym.
Bardziej precyzyjnie przeprowadzono klasyfikację terenów w Cze-

chach, gdzie oprócz stężenia radonu w powietrzu glebowym wzięto pod
uwagę strukturę gleby mającą decydujący wpływ na wartość współczynni-
ka ekshalacji radonu [5] (tabela 1).

Tabela 1. Zależność ryzyka radonowego od stężenia radonu w powietrzu glebowym oraz
kategorii przepuszczalności gleby wg klasyfikacji stosowanej w Czechach.

Kategoria ryzyka radonowego

Niskie

Średnie

Wysokie

Kategoria przepuszczalności

Stężenie radonu w powietrzu glebowym [Bq/m 3]

niska

<30 000

30000-100000

> 100 000

średnia

<20 000

20 000-70 000

>70 000

wysoka

<10000

10 000-30 000

>30 000

3. METODY POMIAROWE

3.1. Metoda określania stężeń naturalnych izotopów promieniotwórczych

Do przeprowadzenia pomiarów stężeń radionuklidów naturalnych
40K, Ra i Th w próbkach podłoża zastosowano metodę spektrometrii
promieniowania gamma z użyciem detektora półprzewodnikowego HPGe
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współpracującego z systemem GENIE 2000 firmy Canberra. Analizę prze-
prowadzono w zakresie energii fotonów gamma od 50 do 1800 keV. Czas
pojedynczego pomiaru wynosił 80 000 s.

3.2. Metoda pomiaru mocy dawki promieniowania gamma
za pomocą komory jonizacyjnej

Do przeprowadzenia pomiarów środowiskowych mocy dawki pro-
mieniowania gamma zastosowano przenośny dawkomierz z ciśnieniową
komorą jonizacyjną typu prądowego o biegu własnym mniejszym od 0,2
uR/h (1,7 nGy/h), dokładności pomiaru mocy dawki na poziomie tła natu-
ralnego ±6% oraz zależności wskazań od energii fotonów mniejszej od
±15% dla energii od 90 keV do 1,5 MeV.

3.3. Pomiar stężenia radonu w powietrzu glebowym

Do pomiaru stężenia radonu w powietrzu glebowym zastosowano
system PicoRad oparty na detektorach z węglem aktywnym i liczniku
scyntylacyjnym TRI-CARB 1900 TR firmy Canberra-Packard. Detektory
PicoRad przymocowano szczelnie do specjalnych wkłuwaczy wbitych w
ziemię na głębokość ok. 80 cm i zaopatrzonych w otwory umożliwiające
dyfuzję powietrza glebowego do wnętrza wkłuwacza. Ekspozycja detekto-
rów trwała ok. 24 godz. W systemie Packard stosowane są kolektory z wę-
gla aktywnego z barierą dyfuzyjną jako detektory pasywne oraz technika
ciekłej scyntylacji do pomiaru promieniowania alfa i beta pochodzącego
od radonu i jego pochodnych. Metoda ta wykorzystuje zjawisko adsorpcji
radonu przez węgiel aktywny oraz duże powinowactwo radonu do par
ksylenu.

3.4. Metoda pomiaru współczynnika ekshalacji radonu

Do pomiaru wartości współczynnika ekshalacji radonu z podłoża za-
stosowano metodę komory emanacyjnej wyposażonej w monitor radonowy
Alpha Guard firmy Genitron Instruments GmbH model PQ 2000 PRO.
Komorę emanacyjną o objętości 150 l i okienku wejściowym o rozmiarach
0,45x0,45 m umieszczano na odkrytej i wyrównanej powierzchni badane-
go materiału: mieszaniny popiołowo-żużlowej, warstwy okrywowej lub
gleby w otaczającym środowisku. Wewnątrz komory umieszczono monitor
radonowy AlphaGuard firmy Genitron Instruments GmbH. Przyrząd ten
jest przenośnym systemem pomiarowym służącym do monitorowania stę-
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żenią radonu i jego pochodnych oraz dawki gamma i warunków klima-
tycznych: temperatury, wilgotności względnej i ciśnienia. Cykl pomiarowy
w jednym punkcie trwał 4 godz. Dane były rejestrowane w pamięci przy-
rządu w sposób ciągły w iO-minutowych przedziałach czasu. Po zakoń-
czeniu ekspozycji dane zostały przesłane do komputera i zanalizowane za
pomocą programu AlphaEXPERT.

-4. WYNIKI POMIARÓW ! ICH OCENA

Pomiary środowiskowe wykonano w 18 punktach. Pięć punktów le-
żących wokół terenu rekultywowanego reprezentowało środowisko natu-
ralne. Trzynaście punktów wybrano na terenie rekultywowanym, przy
czym w jednym punkcie odsłonięte osłonny materiał gliniasty, w innym -
warstwę mieszaniny popiołowo-żuźlowej.

Próbki do analizy stężeń radionuklidów naturalnych pobrano z 4
punktów pomiarowych i w tych samych 4 punktach wykonano badania
ekshalacji radonu z podłoża (tabela 2).

Tabela 2. Wynik i pomiaru spektrometrycznego próbek podłoża.

Nr punktu
poboru |

Stężenie radionuklidów naturalnych
[Bq/kg]

40K :26Ra
1 243 ±5 i 16.2 ±0.8
2

4 >•
293 ±6 8,4 ±0.5
280 ±6 9.6 ±0.7

* i AOft -1 7 i 8 S 9 -t-? 1

:28Th
12,0 ±0,3
9,7 ±0,4

14.1 ±0.9

Uwagi

Warstwa rekultywacyjna
Gleba „punkt neutralny"
Gleba „punkt neutralny"

Stężenia naturalnych radionuklidów 4°K, '°'Ra i '~8Th w próbkach
gleby w punktach ..neutralnych" oraz w próbce materiału okrywowego
zawierają się w granicach stężeń odpowiednich radionuklidów w glebach
Polski i są mniejsze od ich warcośc- średnich.

S^ezema wszystkich badanych radionuklidów w próbce mieszaniny
popiołowo-zuziowej mieszczą się w górnej części zai<resu zmian stężeń
naturalnych radionuklidów w glebach Polski.

Wyniki pomiarów mocy dawki promieniowania gamma przedsta-
wiono w tabeli 3.

Wszystkie wartości mocy dawki promieniowania gamma na terenie
zrekultywowanym, na terenie „neutralnym" oraz nad odkrytą warstwą mate-
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riału okrywowego mieszczą się w zakresie zmian mocy dawki promienio-
wania gamma na terenie kraju i są bliskie wartości średniej. Wartość mocy
dawki zmierzona nad odkrytą pt wierzchnią (1,2 m2) mieszaniny popioło-
wo-żużlowej jest ok. 1,7 rażą większa od ww. wartości średniej.

Tabela 3. Zestawienie wyników pomiarów mocy dawki promieniowania gamma.
i .

Opis miejsca pomiaru

Punkty reprezentujące tło naturalne

Teren zrekultywowany

Odkryta warstwa okrywowa

Odkryta mieszanina
popiołowo-żużlowa (1 m x 1,2 m)

punktów

5

1 1

1

!

Moc dawki

zakres
wartości

27,6-45,1

37,9-45,4

39.3

68,8

[nGy/h]

wartość
średnia

39,6

41, i

39,3

68,8

standardowe

3,0

1,0

-

_

Celem określenia ekstremalny wartości narażenia na promieniowa-
nie gamma obliczono wartość mocy dawki nad nieograniczoną powierzch-
nią mieszaniny popiołowo-żużlowej. Dla pomierzonych wartości stężeń
wartość mocy dawki wynosi 126 nGy/h i przekracza największe wartości
spotykane na terenie kraju.

Tabela 4. Zestawienie wyników pomiarów stężenia radonu w powietrzu „glebowym"
[kBq/m3].

Opis miejsca pomiaru

Teren „neutralny" reprezentujący tło
naturalne

Teren zrekultywowany - warstwa
okrywowa

Teren zrekultywowany - mieszanina
popiołowe- żużlowa

Teren zrekultywowany - wszystkie
punkty

Ilość
punktów

5

7

6

13

Stężenie radonu [kBq/nv]

zakres
wartości

2,75-14,43

2,73-27,41

5,14-9,79

2,73-27,41

wartość
średnia

9,66

14,77

7,06

11,21

Odchylenie
standardowe

2,05

3,44

0,75

2,13

Dawka roczna dla mieszkańca obliczona dla takiego skrajnego przypad-
ku, bez uwzględnienia pochłaniania promieniowania przez ściany budynku,
wynosi 0,43 mSv powyżej średniej dawki otrzymywanej w warunkach natural-
nych na terenie kraju i jest mniejsza od wartości granicznej l mSv określonej w
Zarządzeniach (31 marca 1998 roku) do Ustawy „Prawo Atomowe".

Wyniki pomiarów stężenia radonu w powietrzu „glebowym" przed-
stawiono w tabeli 4.
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Zakres zmierzonych wartości stężenia radonu w powietrzu „glebowym"
(2,73-27,4 kBq/m3), tabela 5, zawiera się w zakresie zmian tego stężenia dla
gleb Polski (0,5-50,0 kBq/m3), przy czym dla wszystkich rodzajów podłoża
wartości zmierzone w poszczególnych punktach znacznie się różnią.

Największą wartość średnią stężenia radonu (14,77 kBq/m3) uzyska-
no dla warstwy rekultywacyjnej o charakterze gliniastym. Mniejszą war-
tość średnią stężenia (9,66 kBq/m3) uzyskano dla gleb w środowisku ota-
czającym badany teren zrekultywowany, zaś najmniejszą wartością średnią
stężenia radonu (7,06 kBq/m3) charakteryzuje się powietrze w warstwie
mieszaniny popiołowo-żużlowej. Wartość średnia stężenia radonu w po-
wietrzu „glebowym" na terenie zrekultywowanym wynosi 11,21 kBq/m3

przy wartości odchylenia standardowego wartości średniej 2,13 kBq/m3. Z
pomiarów tych wynika, że stężenie radu 226Ra w materiale podłoża nie jest
decydującym czynnikiem determinującym stężenie radonu w powietrzu
„glebowym".

Wobec powyższego badany obszar według klasyfikacji przyjętej w1

Szwecji leży na pograniczu obszarów o niskim i średnim ryzyku radonowym.
Klasyfikację kategorii przepuszczalności gruntów na badanym tere-

nie można przeprowadzić tylko szacunkowo. Dla terenów otaczających
przepuszczalność oceniono jako wysoką lub średnią, zaś dla terenu zre-
kultywowanego jako średnią lub niską. Biorąc pod uwagę średnie wartości
stężenia radonu w powietrzu glebowym (na terenach otaczających 9,66
kBq/m3 oraz na terenie zrekultywowanym 11,21 kBq/m3) cały badany ob-
szar należy zaliczyć do kategorii niskiego ryzyka radonowego. Na takim
obszarze, zgodnie z obowiązującym w Czechach Zarządzeniem nr
184/1997 Państwowego Urzędu Ochrony Radiologicznej, można budować
domy stosując standardowe zabezpieczenie przed wodą i wilgocią. W ta-
kiej sytuacji nie jest wymagane stosowanie żadnych specjalnych systemów
izolacyjnych.

Wyniki pomiarów współczynnika ekshalacji radonu wykazały, że
wartości tego współczynnika w punktach tłowych (48,6 ±6,1 i 88,2 ±10,4
Bqm'V) są wyraźnie większe niż dla warstwy zagęszczonego materiału
gliniastego (24,5 ±3,2 Bqm'V) i zestalonej mieszaniny popiołowo-żużlowej
(37,8 ±5,0 Bqm~V).

5. PODSUMOWANIE

Biorąc pod uwagę przedstawione powyżej analizy porównawcze
można stwierdzić, że zrekultywowany teren nie wyróżnia się własnościami
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radiologicznymi spośród terenów otaczających oraz innych terenów Polski
i może być przeznaczony na cele rekreacyjno-wypoczynkowe. Nie mamy
w kraju zarządzeń dotyczących klasyfikacji, z punktu widzenia ochrony
radiologicznej, terenów przeznaczonych pod budownictwo mieszkaniowe.
Można jedynie oprzeć się na wzorach zagranicznych. Wartości mocy daw-
ki promieniowania gamma na terenie zrekultywowanym w granicy błędów
pomiaru nie różnią się od wartości mocy dawki na terenach otaczających.

Biorąc pod uwagę wartości stężenia radonu w powietrzu glebowym,
teren zrekultywowany należy do obszarów o małym ryzyku radonowym
wg klasyfikacji przyjętej w Czechach lub jest na granicy obszarów o ma-
łym i średnim ryzyku radonowym wg klasyfikacji przyjętej w Szwecji.

Uwzględniając wszystkie wyniki przeprowadzonej powyżej analizy
autorzy nie przewidują, aby mieszkańcy domów wybudowanych na zrekulty-
wowanym terenie byli narażeni na zwiększone ryzyko radiacyjne.
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RUCHOME LABORATORIUM SPEKTROMETRYCZNE
-

! o Krzysztof Andrzej Isajenko, Paweł Lipiński
o Centralne Laboratorium Ochrony Radiologicznej, Warszawa

Abstract
MOBILE SPECTROMETRIC LABORATORY

The article presents the Mobile Spectrometric Laboratory used by the Central
Laboratory for Radiological Protection since year 2000. The equipment installed in the
Mobile Laboratory and its uses is described. The results of international exercises and
intercalibrations, in which the Laboratory participated, are presented.

W roku 1999 na podstawie międzyrządowej umowy polsko-duńskiej
strona duńska przekazała stronie polskiej samochód terenowy Toyota Land
Cruiser GX 90 z zainstalowanym w nim Ruchomym Laboratorium Spek-
trometrycznym (rys. l A). Właścicielem samochodu jest Państwowa Agen-
cja Atomistyki. W roku 2000 samochód został przekazany w użytkowanie
do Centralnego Laboratorium Ochrony Radiologicznej (CLOR) i według
umowy ma służyć m.in. do:
• pomiarów skażeń promieniotwórczych środowiska zarówno wzdłuż

tras przejazdu samochodu, jak i w miejscach jego postoju;
• wykonywania map sytuacji radiologicznej w różnych częściach Polski;
• pomocy w identyfikacji i szukaniu zagubionych źródeł promieniotwór-

czych;
• prac wspomagających działalność służb granicznych i służb ochrony

państwa w zakresie ochrony przed przemytem źródeł;
• innych celów awaryjnych.

Na dachu samochodu jest zainstalowana sonda scyntylacyjna Nal(Tl)
typu GPX-256 z kryształem o objętości 4 l (wymiary 16"x4"x4" - rys. l B).
Jest ona umieszczona w pojemniku wykonanym z aluminium i wyłożonym
pianką PU. Sonda ma za zadanie ciągłą rejestrację widma promieniowania
gamma otoczenia zarówno w czasie jazdy samochodu, jak i w czasie jego
postojów.

Do wyposażenia samochodu należy też system GR-660 zamontowa-
ny w skrzynce stalowej (odpornej na wstrząsy i przeciążenia) usytuowanej
na tylnym siedzeniu (rys. 1C). W skład systemu wchodzi m.in. komputer z
ekranem dotykowym podłączonym do komputera za pośrednictwem długiego
kabla. Podłączenie takie umożliwia obsługę komputera przez operatora zaj-
mującego przednie siedzenie w samochodzie. Komputer pozwala na zapa-
miętywanie danych pomiarowych w czasie jazdy samochodu oraz ich wi-
zualizację on-line. Drugim elementem systemu GR-660 jest 256-kanałowy
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Rys. 1. A - Ruchome Laboratorium Spektrometryc/.ne (widok ogólny); B - sonda scyntylacyj-
na Nal(Tl) typu GPX-256 zainstalowana na dachu samochodu; C - system GR-660 służący do
obsługi aparatury zainstalowanej w samochodzie; D - system nawigacji satelitarnej zlokalizo-
wany na dachu samochodu; E - ręczny spektrometr Exploranium miniSpec GR-130.
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analizator GR-320 współpracujący z sondą umieszczoną na dachu samo-
chodu. Komputer pracuje w systemie operacyjnym Windows NT.

Oprócz tego samochód wyposażony jest w różnicowy system nawi-
gacji satelitarnej (rys. ID) umożliwiający bardzo dokładne określenie po-
łożenia samochodu w terenie (dokładność do 0,5 m). Wyniki z GPS-u są
przesyłane do wspomnianego wyżej komputera. Trasa pomiarowa jest
dzięki tym wynikom wyświetlana na ekranie. Dane te umożliwiają również
późniejsze tworzenie map pomiarowych.

Do dodatkowego wyposażenia Laboratorium należy m.in. przenośna
sonda Nal(Tl) typu GPX-21A, którą można podłączyć do spektrometru
GR-320. W komplecie z tym spektrometrem (po demontażu) może stano-
wić samodzielny przenośny system pomiarowy w przypadku, gdy istnieje
potrzeba przeprowadzenia pomiarów poza samochodem. Dodatkowo w
wyposażeniu Laboratorium znajduje się ręczny spektrometr do pomiarów
promieniowania gamma o nazwie Exploranium miniSpec GR-130 (rys. IE).
Zawiera on sondę Nal(Tl) oraz licznik G-M (jest to opcja umożliwiająca
przełączenie przyrządu w momencie wystąpienia dużych wartości mocy
dawki w celu dokładniejszego jej określenia). Spektrometr może być wy-
korzystywany do pomiarów mocy dawki oraz do zbierania widma promie-
niowania gamma i analizy jakościowej tego widma (identyfikacja radionu-
klidów).

Laboratorium, oprócz wykonywania różnego rodzaju pomiarów na
terenie naszego kraju, bierze udział w corocznych ćwiczeniach i interkali-
bracjach międzynarodowych.

W roku 1999 (we wrześniu) samochód brał udział w międzynarodo-
wej interkalibracji Ruchomych Laboratoriów Spektrometrycznych, która
odbyła się w okolicach miejscowości Gavle w Szwecji. Są to tereny, na
których występują największe skażenia po awarii w Czarnobylu. W ćwi-
czeniach interkalibracyjnych brały udział ekipy z krajów nadbałtyckich
(oprócz Polski także Dania, Estonia, Finlandia, Litwa, Łotwa, Rosja,
Szwecja). Ćwiczenia składały się z dwóch części. Pierwsza część polegała
na przejeździe kolejno wszystkich ekip wzdłuż ściśle określonej trasy i
wykonaniu pomiarów (mocy dawki za pomocą liczników G-M oraz widma
promieniowania otoczenia za pomocą sondy scyntylacyjnej Nal(Tl)). Ry-
sunek 2 przedstawia wynik przejazdu ekipy polskiej. Wyniki otrzymane
przez poszczególne ekipy były porównywane. Takie porównanie pozwo-
liło zweryfikować m.in. błędnie wprowadzone parametry kalibracyjne apa-
ratury zainstalowanej na niektórych samochodach pochodzących z Danii
(duński, polski, litewski, łotewski). Druga część ćwiczeń polegała na
wspólnym tworzeniu mapy skażenia terenu cezem. Teren, na którym pro-
wadzono pomiary, został podzielony na kwadraty 15x15 km i każda z ekip
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biorących udział w ćwiczeniach miała za zadanie utworzenie mapy takiego
kwadratu. Wiązało to się z łatwiejszymi albo trudniejszymi odcinkami jaz-
dy terenowej. Następnie wszystkie mapy zostały zebrane i na ich podsta-
wie powstała jedna duża mapa mierzonego terenu.

Mobile measurements
SSI/BOK1.2/PLAI

E<)u!v. surface activity

2a2tXlfch Kił 130 (

ra.

Rys. 2. Trasa przejazdu ekipy polskiej w czasie interkalibracji w okolicach Gavle w
Szwecji (l999 r.).

W roku 2000 polskie Ruchome Laboratorium Spektrometryczne
brało udział w spotkaniu w okolicach Naestved w Danii, gdzie na dużym
płaskim terenie (boisko sportowe) został zasymulowany teren o po-
wierzchni skażonej cezem-137. Symulację taką przeprowadzono z wyko-
rzystaniem punktowego źródełka Cs-137 przesuwanego wokół stojącego
nieruchomo samochodu (ok. 100 punktów pomiarowych). W każdym
miejscu, w którym umieszczono źródło odbywał się jego pomiar przy wy-
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korzystaniu aparatury zainstalowanej na samochodzie. Na podstawie
otrzymanych wyników zostały określone dokładne parametry przelicze-
niowe dla pomiarów terenów skażonych powierzchniowo cezem. Tak wy-
znaczone doświadczalnie wyniki zostały wprowadzone do oprogramowa-
nia współpracującego z aparaturą pomiarową. W ćwiczeniach, oprócz
polskiego samochodu, brały także udział ekipy z Danii, Litwy, Łotwy,
Estonii i Rosji.

Rys. 3. Trasa przejazdu oraz zlokalizowane źródła promieniowania gamma na obszarze
C2 w czasie ćwiczeń Barents Rescue 2001.

W ubiegłym roku (wrzesień 2001) polskie Ruchome Laboratorium
Spektrometryczne brało udział w zakrojonych na szeroką skalę ćwicze-
niach międzynarodowych pod nazwą Barents Rescue 2001. Odbywały się
one w północnej Szwecji w okolicach miasta Boden. Polskie Laboratorium
uczestniczyło w części ćwiczeń dotyczącej poszukiwania zaginionych źró-
deł promieniowania gamma. Oprócz polskiego samochodu, w ćwiczeniach
tych brało udział 20 podobnych samochodów (2 z Austrii, 2 z Norwegii,
2 z Finlandii, 4 z Rosji, 6 ze Szwecji oraz po jednym z Danii, Estonii,
Łotwy, Litwy) oraz 12 helikopterów i samolotów. Źródła zlokalizowano
zarówno na terenach niezamieszkałych (udostępnione do ćwiczeń poligony
wojskowe), jak i zamieszkałych (tereny małych miasteczek oraz szlaków
komunikacyjnych). Na rys. 3 przedstawiono jeden z obszarów poszuki-
wawczych (oznaczony symbolem C2 - zlokalizowany na terenie poligonu
wojskowego) wraz z trasami przejazdu samochodu oraz lokalizacją znale-
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zionych przez polskie Laboratorium źródeł promieniowania gamma. Jak
widać były to przede wszystkim źródła Co-60 oraz Cs-137 o aktywno-
ściach od kilkudziesięciu MB do kilku GB. W całych ćwiczeniach uczest-
niczyło ok. 1600 osób z wielu krajów Europy. Brali w nich także udział
obserwatorzy z wielu krajów pozaeuropejskich.

Jeśli chodzi o wykorzystanie Ruchomego Laboratorium Spektrome-
trycznego w kraju, to samochód ten był używany do przeprowadzania po-
miarów kontrolnych wokół Instytutu Energii Atomowej w Świerku (miej-
sce lokalizacji badawczego reaktora jądrowego - jedynego tego typu
urządzenia w Polsce) oraz wokół Wysypiska Odpadów Promieniotwór-
czych w Różanie. CLOR od ubiegłego roku kontroluje oba te obiekty.
Między innymi w ramach tej kontroli wykorzystuje się samochód wraz z
wyposażeniem do wykonania pomiarów mocy dawki wokół obiektów, jak
również do sporządzenia mapek otoczenia obydwu obiektów, tworzonych
w czasie jazdy samochodem po terenach bezpośrednio przyległych do ww.
ośrodków.

Poza tym w ubiegłym roku Laboratorium brało udział w akcji na
Dworcu Centralnym w Warszawie, gdzie (wg anonimowego informatora)
miał być podłożony ładunek wybuchowy zawierający także materiał pro-
mieniotwórczy (prawdopodobnie U-235). Na szczęście alarm okazał się
fałszywy. W lipcu ubiegłego roku Komenda Powiatowa Straży Pożarnej w
Makowie Mazowieckim przeprowadziła ćwiczenia, w których zasymulo-
wano wypadek drogowy samochodu przewożącego odpady promienio-
twórcze. Do udziału w tych ćwiczeniach zaproszono także ekipę CLOR
wyposażoną w Ruchome Laboratorium Spektrometryczne.

Wszystkie te działania związane z wykorzystaniem Ruchomego La-
boratorium Spektrometrycznego (a w szczególności udział w ćwiczeniach
międzynarodowych) zapewniają pełną gotowość do działań o charakterze
awaryjnym oraz gwarantują wysoką jakość prowadzonych pomiarów i
badań.
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ZASTOSOWANIE OBLICZEŃ MODELOWYCH PROGRAMU
„SAVEC" DLA PRZECHODZENIA 137Cs Z GLEBY DO ŻYWNOŚCI

o KONSUMOWANEJ PRZEZ LUDNOŚĆ POLSKI
i CM
l O

Paweł Krajewski
Centralne Laboratorium Ochrony Radiologicznej, Warszawa

{bstract
SAVEC APPLICATION FOR 137Cs TRANSFER

FROM SOIL TO FOOD PRODUCTS CONSUMED BY POLISH POPULATION
During the 3-years period of the project a modelling approach to predict geographical

variation in radionuclide behaviour and identify areas that are particularly vulnerable to radio-
active contamination has been developed in the Institute of Terrestrial Ecology and Institute of
Environmental Science, University of Nottingham (UK). The SAVEC-IT software system has
been successfully modified for application in the Poland, Czech Republic and Hungary, with
input spatial databases of soil properties, land cover, agricultural production and diets from
national data sets. Two examples of the model application are presented: for determination of
areas in Poland of elevated radiocesium B7Cs fluxes and for identifying potential critical groups
in Poland based on dietary preferences and consumption data. Overall, the project demonstrated
the usefulness of the SAVEC-IT system in allowing improved estimates of both individual and
collective doses by incorporation of spatial variation in radiocaesium transfer.

1. MATERIAŁ I METODY

Regiony o podwyższonym ryzyku narażenia populacji, charaktery-
zują się między innymi dużym strumieniem aktywności cezu promienio-
twórczego 137Cs dochodzącego do człowieka, a powstają w wyniku zróżni-
cowanej dynamiki transportu tego radionuklidu poprzez łańcuchy pokarmowe
(gleba-roślina-zwierzę-człowiek) [1]. Identyfikację tych regionów prze-
prowadzono przy użyciu dynamicznych modeli zachowania się tego radio-
nuklidu w środowisku, wspomaganych przestrzenną bazą danych parame-
trów wejściowych. Posłużono się metodą rastrowej struktury bazy danych,
polegającą na podziale zdefiniowanego obszaru (np. danego kraju lub re-
gionu) jednorodną siatką geograficzną komórek informacyjnych i przypo-
rządkowaniu każdej komórce właściwego zbioru parametrów [2]. W przy-
padku obszaru Polski, baza tego typu wynosiła około 60 000 komórek o
rozdzielczości 5x5 km. Utworzono ją poprzez konwersję rastrową szeregu
dostępnych map i baz danych. Stężenie 137Cs w glebie (warstwie 1-10 cm)
określono na podstawie Mapy Radiologicznej Polski sporządzonej w Cen-
tralnym Laboratorium Ochrony Radiologicznej (CLOR) [3]. Bazę parame-
trów fizykochemicznych gleby (decydują o szybkości pobierania cezu
przez korzenie roślin), tzn. zawartość iłu koloidalnego, zawartość wymie-
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nialnego potasu K+, kwasowość hydrolityczną pH oraz zawartość substan-
cji organicznej utworzono na podstawie Mapy Gleb Polski (według klasy-
fikacji FAO/UNESCO w skali 1:1 min) sporządzonej w Laboratorium Te-
ledetekcji i Systemów Informacji Przestrzennej Pracowni Politechniki
Warszawskiej oraz na podstawie badań własnych [4]. Mapy rastrowe wy-
korzystania gruntu i produkcji rolniczej opracowano na podstawie sateli-
tarnych map Global Land Cover Classification z United States Geological
Survey (o rozdzielczości 1x1 km) oraz publikacji GUS o wykorzystaniu
gruntów i produkcji rolniczej w Polsce w latach 1996-1998 i opracowania
SAGRA „Nowy podział Administracyjny POLSKA 1999" [5]. Dla każdej
5x5 km komórki informacyjnej bazy rastrowej, określano wielkość pro-
dukcji poszczególnych produktów rolniczych, jako średnią ważoną wiel-
kości produkcji charakterystycznej dla danego powiatu z wagą procentową
użytkowania gruntu w danej komórce rastru. Określono strumień aktywno-
ści (radioactive flux) l37Cs jako roczną „podaż" radionuklidu z komórek
mapy rastrowej [B q komórka" rok"1] w wyniku wytwarzania danego pro-
duktu żywnościowego. Strumień ten można wyrazić przez iloczyn przewi-
dywanego stężenia radionuklidu w produkcie [Bq kg"1] przez wielkość
produkcji w komórce [kg komórka"1 rok"1]. Strumień charakteryzujący
określony region geograficzny jest sumą strumieni z poszczególnych ko-
mórek zawartych w tym regionie. W przypadku produktu wytwarzanego w
skali rocznej (np. zboża czy ziemniaków), produkcję roczną rnnoży się
przez stężenie radionuklidu przewidywane na okres zbioru. W przypadku
ciągłej produkcji (np. mleka), strumień aktywności obliczony jest jako
iloczyn scałkowanego w przedziale roku stężenia radionuklidu w tym pro-
dukcie i scałkowanej rocznej produkcji.

Przestrzenne bazy danych zostały dodatkowo uzupełnione przez
elektroniczną bazę danych o spożyciu podstawowych produktów żywno-
ściowych w Polsce w latach 1996-1998 w rozbiciu na makroregiony oraz
województwa dla różnych grup socjalnych. Przeprowadzono analizę wiel-
kości wniknięcia promieniotwórczego cezu 137Cs w wyniku spożywania
skażonych artykułów żywnościowych, biorąc pod uwagę różnice w wiel-
kości spożycia poszczególnych produktów przez różne grupy społeczne w
różnych regionach kraju, zgodnie z metodyką programu SAVEC [6, 7].
Obliczenia przeprowadzono w oparciu o dane GUS „Budżety gospodarstw
domowych w Polsce 1996-1998" oraz wyniki pomiarów skażeń promie-
niotwórczych prowadzonych nieprzerwanie od 1980 roku przez sieć pla-
cówek Służby Pomiarów Skażeń Promieniotwórczych w CLOR.
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2. WYNIKI

Obliczenia rocznego strumienia aktywności 137Cs wykonano dla
dwóch scenariuszy skażenia gleby promieniotwórczym l37Cs: scenariusz
(i) - „Czarnobyl" - niejednorodny przestrzenny rozkład skażeń gleby wy-
stępujący w Polsce 29 kwietnia 1986 roku po awarii w Czarnobylu, scena-
riusz (ii) „jednorodny opad" - wystąpienie 29 kwietnia 1986 roku jedno-
rodnego skażenia gleby na terenie całej Polski o wysokości 2,4 kBq m"2.
Przykładowe wyniki obliczeń strumieni l37Cs powstających w wyniku
produkcji mleka pokazuje rysunek.

t

Rys. Przewidywany strumień l37Cs w wyniku produkcji mleka w Polsce [Bq komórka"1 rok"1]:
(a) t=l rok i (b) t=10 lat dla scenariusza (i) „Czarnobyl", (i i), jednorodne skażenie".

Na przedstawionych mapach ciemnym kolorem zaznaczono obszary o
podwyższonych wartościach strumienia 137Cs. W scenariuszu „Czarnobyl" o
zróżnicowaniu przestrzennym wielkości strumienia cezu promieniotwórcze-
go decydują cztery multiplikatywne czynniki: wielkość skażenia gleby spo-
wodowanego opadem promieniotwórczym, właściwości gleby zwiększające
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pobór cezu przez korzenie roślin pastewnych, wielkość produkcji mleka na
danym obszarze oraz regionalna dieta krów. W scenariuszu „skażenie jedno-
rodne" czynnik niejednorodnych przestrzennie skażeń jest wyeliminowany,
natomiast można zaobserwować obszary o podwyższonej „wrażliwości" na
skażenia ~ Cs przy niekontrolowanym uwolnieniu substancji promienio-
twórczych do środowiska. Na tych obszarach właściwości gleby oraz specy-
fika hodowli krów będą przyczyną zwiększonego ryzyka populacji na
wchłonięcia ' Cs. Są to regiony w województwach podlaskim i mazowiec-
kim oraz częściowo w świętokrzyskim i łódzkim. Zaobserwować można
również około 30-krotny spadek strumienia l37Cs po 10 latach od wystąpie-
nia opadu promieniotwórczego. Spadek ten spowodowany jest przez dwa
procesy: szybkie (14 dni) usuwanie cezu z powierzchni roślin oraz powolne
(10 lat) wiązanie się cezu w glebie. Wielkość strumieni l37Cs w zależności
od całkowitej produkcji rolniczej w danym województwie przedstawia ta-
bela 1.

Tabela 1. Przewidywane strumienie cezu promieniotwórczego LV7Cs w wyniku produkcji
rolniczej dla poszczególnych województw w Polsce: I - grudzień 1986 roku, II - grudzień
1987 roku.

Województwo

Dolnośląskie
Kujawsko-Pomorskie
Lubelskie
Lubuskie
Łódzkie
Małopolskie
Mazowieckie
Opolskie

Roczny strumień cezu promieniotwórczego
[GB q rok"']

„Czarnobyl"
I

11,8
13,1
33,6
2,8

21,5
21,2
47,6
25,4

II
0,9
1,7
4,0
0,3
2,7
1,9
5,1
2,4

„skażenie jednorodne"
I

13,9
19,5
28,3
5,7

25,6
12,8
43,1
9,5

II
1,1
2,5
3,1
0,6
3,2
1,1
4,8
0,9

Z przeprowadzonych analiz wynika, że typowo rolnicze województwa
mazowieckie i lubelskie charakteryzują się największymi strumieniami
cezu promieniotwórczego w porównaniu z województwami przemysło-
wymi (np. śląskim i opolskim).

Sumaryczne wniknięcia
różnych makroregionów Polski w rozbiciu na różne grupy socjalne przed-
stawia tabela 2 (wg klasyfikacji GUS). Ze względu na intensywną wymianę
towarową pomiędzy regionami, w obliczeniach założono jednorodny roz-
kład skażeń poszczególnych produktów dla wszystkich regionów w Polsce.

'37Cs w latach 1987-1998 dla mieszkańca
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To uproszczenie powoduje, że obliczone wartości podaży oddają raczej
zróżnicowanie wielkości spożycia niż rzeczywiste narażenie od wchłonięć
promieniotwórczego cezu. Jednak grupy ludności Polski o szczególnie
wysokim wskaźniku spożycia mleka i produktów mlecznych oraz produk-
tów zbożowych, w porównaniu z grupami o diecie z przewagą warzyw i
owoców, mogą wykazywać zwiększone wchłonięcia Cs. Szczególnie
dotyczy to grup emerytów i rencistów regionów stołecznego i południowo-
zachodniego oraz grupy ludności częściowo zatrudnionych i pracujących
w rolnictwie rejonów stołecznego i północno-zachodniego.

Tabela 2. Obliczone wielkości wchłonięć ' Cs dla mieszkańca różnych makroregionów
Polski w latach 1987-1998 w rozbiciu na grupy socjalne (wg klasyfikacji GUS), [kBq].

Makro region

Stołeczny
Środkowy
Srodkowo-Wsch.
Srodkowo-Zach.
Północny
Północno-Wsch.
Północno-Zach.
Południowy
Południowo-Wsch.
Pohidniowo-Zach.

Gospodarstwa

pr
ac

ow
ni

kó
w

7,5
7,4
7,3
7,4
7,4
7,9

10,0
7,3
7,2
7,6

uż
yt

ku
ją

cy
ch

go
sp

od
ar

st
w

a
ro

ln
e

11,6
9,2
8,7
8,7
6,9
10,1
10,9
8,6
8,7
8,9

ro
ln

ik
ów

12,5
10,0
7,6
9,9
8,3
10,9
10,7
7,9
7,6
10,4

ut
rz

ym
uj

ąc
yc

h
si

ę 
z 

ni
ez

ar
ob

-
ko

w
yc

h 
źr

ód
eł

12,0
9,9
7,7
4,9
7,5
7,7
4,9
4,8
7,7
7,5

em
er

yt
ów

9,8
9,2
10,1
9,1
7,3
10,4
11,9
9,4
9,7
9,5

re
nc

is
tó

w

12,4
9,5
10,1
9,3
9,3
10,7
9,9
9,2
9,6
12,8

pr
ac

uj
ąc

yc
h

na
 w

ła
sn

y 
ra

-
ch

un
ek

7,4
9,6
7,2
7,5
7,9
8,4
7,6
7,4
7,2
7,7

3. PODSUMOWANIE

Metodyka badawcza programu SAVEC została zastosowana dla trzech
krajów Europy Centralnej: Polski, Czech i Węgier dla określenia obszarów o
podwyższonym ryzyku narażenia populacji na skażenia promieniotwórcze.
Program SAVEC dostarczył instytucjom zajmujących się statutowo oceną na-
rażenie radiologicznego, odpowiedniego systemu programów (na bazie PC)
jako narzędzi wspomagających decyzje w przypadku uwolnień radionuklidów
do środowiska. System ten umożliwia szybką ocenę stopnia narażenia popula-
cji od skażeń promieniotwórczym cezem, z uwzględnieniem czasowych i prze-
strzennych różnic między poszczególnymi regionami kraju oraz selekcję „kry-
tycznych" produktów spożywczych. Identyfikacja powyższych obszarów jest
ważna przy ustalaniu zakresu akcji interwencyjnych na wypadek awarii obiektu
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jądrowego i niekontrolowanego uwolnienia substancji promieniotwórczych do
środowiska.

Projekt Inco-Copernicus EU Contract No. ERB IC15-CT98-020.
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Abstract
ANALYSIS OF THE ATMOSPHERIC 7Be RADIOACTIVITY

BY NEURAL NETWORK
Computational methods of artificial intelligence (neural networks) and modern signal

processing (wavelet decomposition) were applied for the analysis of the atmospheric 7Be
radioactivity data. Measurements were preformed each week during 1994-2001 in the sampling
station placed at Świder Geophysical Observatory. Raw data as well as those averaged over 4
and 10 weeks were used. Ability of the neural networks for the purpose of representation,
interpolation and prediction was tested. The corresponding relative errors are calculated.

Next, the time sequences were decomposed using the wavelet method and eight
components of different time scales were obtained. Neural networks were applied sepa-
rately to each of those components.

Application of such analysis and their possible extensions useful for the construc-
tion of phenomeno-logical models of atmospheric radioactivity are discussed.

1. WSTĘP

Problem analizy wyników pomiarów radioaktywności atmosferycznej z
kilku względów okazuje się trudny i mimo kilkudziesięciu już lat monitoro-
wania skażeń promieniotwórczych atmosfery prowadzonego w wielu ośrod-
kach, rezultaty matematycznego modelowania są raczej skromne. Przyczyny
tego są następujące: Po pierwsze, źródła skażenia atmosfery są różnorodne.
Mogą to być zarówno wybuchy jądrowe, awarie reaktorów atomowych i róż-
nych urządzeń wykorzystujących izotopy promieniotwórcze, jak i naturalne
źródła radioaktywności atmosferycznej. Wśród tych ostatnich można wymie-
nić zarówno promieniowanie kosmiczne, jak i emisję izotopów promienio-
twórczych wytwarzanych w skorupie ziemskiej. Po drugie, izotopy absorbo-
wane przez różne składniki atmosfery są wraz z nimi unoszone przez prądy
powietrzne i usuwane z atmosfery przez opady. Po trzecie, izotopy zaabsor-
bowane w skorupie mogą być wtórnie wypłukiwane i przenoszone przez pią-
dy wodne, a następnie reemitowane do atmosfery. Tak więc los poszczegól-
nych izotopów jest w atmosferze bardzo różny i zależy od dużej liczby
ukrytych parametrów, nieraz trudno uchwytnych pomiarowo, a ponadto czę-
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ściowo ze sobą skorelowanych, z dużą domieszką składowej czysto przypad-
kowej. Dlatego ich modelowanie jest bardzo trudne do zrealizowania meto-
dami eksperckimi. W takiej sytuacji ważną pomocą stają się niektóre metody
sztucznej inteligencji, a w szczególności technika komputerowych sieci neu-
ronowych [1].
W niniejszej pracy sprawdzono stosowalność techniki sieci neuronowych
do następujących zadań: 1) neuronowej reprezentacji danych i ich inter-
polacji, 2) neuronowej predykcji przyszłych wyników pomiarów na pod-
stawie poprzednich pomiarów.
Złożoność rozważanych procesów powoduje, że mierzony ciąg czasowy za-
wiera nieraz wiele niezależnych lub słabo skorelowanych składowych. W ta-
kich przypadkach celowe jest rozłożenie badanego sygnału na pewną liczbę
niezależnych składowych metodą analizy falkowej (wavelet decomposition)
[2]. W niniejszej pracy zastosowano sieci neuronowe do ośmiu składowych
falkowych.
Dostępne wyniki pomiarowe dotyczą pięciu izotopów promieniotwórczych.
W niniejszej pracy ograniczono się do danych dla izotopu 7Be, ponieważ
jest to izotop o największej aktywności obarczonej najmniejszym błędem
doświadczalnym.

2. POMIARY RADIOAKTYWNOŚCI

Pomiary były wykonywane przez Pracownię Radiochemii Zakładu
P2 Instytutu Problemów Jądrowych (IPJ) w ciągu ostatnich 11 lat na sta-
nowisku pomiarowym umieszczonym w Obserwatorium Geofizycznym
im. S. Kalinowskiego w Świdrze [3]. System monitoringu bazuje na urzą-
dzeniu ASS-500, które służy do uzyskania próbek zanieczyszczeń powie-
trza atmosferycznego. Aerosole atmosferyczne pochodzące z ok. 100 tyś.
m3 powietrza pompowanego w ciągu l tygodnia osadzały się na filtrze
Petrianowa urządzenia PTF-10. Filtr ściskany był do wymiarów standar-
dowej pigułki. Widma y mierzono detektorem Ge(HP). Do detekcji 7Be
wykorzystano linię 475 keV 7Li z rozpadu (3".

3. NEURONOWA REPREZENTACJA I INTERPOLACJA DANYCH

Do analizy danych pochodzących z lat 1994-2001 użyto sieci neuro-
nowej o architekturze wielowarstwowego perceptronu. Zbiór uczący za-
wierał numer tygodnia zakodowany w postaci 9-bitowego słowa oraz ak-
tywność 7Be znormalizowaną do przedziału {0,1}. W ten sposób konfiguracja
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sieci była {9:hi:łi2'.l}. Uczenie sieci przeprowadzano metodą wstecznej pro-
pagacji za pomocą programu AiR-NET używanego standardowo w Politech-
nice Białostockiej. Do uczenia sieci korzystano z danych uzyskanych bezp-
średnio podczas pomiaru oraz z wielkości uśrednionych po 4 i 10 tygodniach.
Na rys. l przedstawiono typowy wynik neuronowej reprezentacji uzyskanej

7Be 1994-2001
original data

,0 52 104 156 208 260 312 364 w eek #

aver. 4 weeks^ • • ł

52 104 156 208 260 312 364 week (ł

lig!

Rys. 1. Neuronowa reprezentacja radioaktywności atmosferycznej 7Be.

odpowiednio dla danych mierzonych oraz uśrednionych. Względny błąd
dopasowania danych doświadczalnych i wyjścia z sieci neuronowej wynosi
13,8% dla surowych danych oraz 10% dla danych uśrednionych po 4 tygo-
dniach.

Be 1994-2001
data averaged o\er 10 weeks
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Rys. 2. Przykład zdolności interpolacyjnej sieci neuronowej.
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Dla sprawdzenia zdolności interpolacyjnej sieci neuronowej wykorzy-
stano dane uśrednione po 10 tygodniach (łącznie 368 punktów doświadczal-
nych), z których ok. 30% zdarzeń wybranych w sposób przypadkowy użyto
do uczenia sieci. Resztę danych z tego zbioru wykorzystano do testowania.
Wynik przestawiono na rys. 2. Odpowiedni błąd względny wynosi 1,6% dla
danych użytych bezpośrednio do uczenia sieci oraz 18% dla wszystkich 368
analizowanych zdarzeń.

4. NEURONOWA PREDYKCJA

Zdolność predykcyjną sieci neuronowej przebadano dla szeregu przy-
padków: Użyto danych uśrednionych po 4 i 10 tygodniach. Horyzont prób-
kowania zmieniano od 5 do 9 tygodni. Długość horyzontu predykcji wyno-
siła 1,3 oraz 5 tygodni. Zdolność predykcji była testowana w następujący
sposób: Z pełnego zbioru 378 cotygodniowych pomiarów wydzielano pod-
zbiór uczący zawierający na ogół od 50 do 150 punktów pomiarowych,
zwykle stanowiący centralną cześć pełnego zbioru danych. W ten sposób
utworzono trzy podzbiory: centralny (uczący) i dwa zewnętrzne (testowe).
Dla każdego z nich obliczano standardowe współczynniki MAPĘ [1] okre-
ślając w ten sposób ilościowo zdolność predykcyjną sieci dla każdego z tych
obszarów oddzielnie. Na rys. 3 przedstawiono predykcję wyniku pomiaru
następnego tygodnia pomiarowego, uzyskaną dla danych surowych oraz
uśrednionych odpowiednio po 4 i 10 tygodniach.

1 , 0 -
0,8'
0.6'
0,4'
0,2'
0,0 •

1 , 0 -
0,8'
0,6-
0,4-
0,2'
0,0'

Prediction: 1/1
av=1

[] Sam
Qi l , —- ANN

260 312 364

260 312 364

fig3

1 ' r
104 156 208
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Rys. 3. Przykład zdolności predykcyjnej sieci neuronowej. Predykcja typu „1/1".
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ita averaged over 10 weeks

10000-1
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Rys. 4. Inny przykład zdolności predykcyjnej sieci neuronowej. Predykcja typu „5/5".

Na rys. 4 przedstawiono wyniki jednoczesnej predykcji 5 tygodni (typu
„5/5"). Symbol „m/n" oznacza tu, że użyta szerokość horyzontu predykcji
wynosi n, a m jest to numer tygodnia liczony w ramach tego horyzontu,
który podlega predykcji.

Współczynniki MAPĘ maleją wraz ze wzrostem okresu uśredniania
danych wejściowych. Najmniejsze jego wartości uzyskuje się dla obszaru
II (uczącego), a większe - dla testowych zbiorów zewnętrznych, których
dane nie uczestniczyły bezpośrednio w procesie uczenia sieci. Dla danych
nie uśrednionych zdolność predykcyjna była niewielka (współczynnik
MAPĘ sięgał 50%). Dla danych uśrednianych ze zbioru centralnego
współczynnik MAPĘ wynosił ok. 3%. Dla zbiorów testowych i danych
uśrednionych po 10 tygodniach oraz horyzontu n=3 tygodnie wynosił on:
10% dla predykcji typu „1/3" i 16% dla predykcji typu „3/3". Dla danych
testowych i horyzontu n=5 tygodni zmieniał się od wartości 10% dla pre-
dykcji typu „1/5" i danych uśrednionych po 10 tygodniach do 36% dla
predykcji typu „5/5" i danych uśrednionych po 4 tygodniach. Obserwowa-
ne efekty są łatwo zrozumiałe: spadek MAPĘ wraz z silniejszym uśrednie-
niem danych świadczy o istnieniu względnie dużej składowej przypadko-
wej w danych nie uśrednionych. Wzrost MAPĘ dla zewnętrznych
obszarów testowych świadczy o istnieniu długoczasowych trendów, które
nie zostały uchwycone przez dane z obszaru uczącego.
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5. ANALIZA FALKOWA

Analizy falkowej dokonano za pomocą biblioteki MATLAB [4].
Analizowany ciąg czasowy został rozłożony na 8 składowych, standardo-
wo oznaczanych jako A7, Di,...,D7. Na rys. 5 przedstawiono 4 z nich o naj-
dłuższej skali czasowej oraz wyniki predykcji neuronowej typu „1/5". Jako
obszary uczące wybrano: tygodnie 100-200 dla składowych Dn, podczas
gdy dla składowej A? odpowiedni obszar stanowiły tygodnie 100-300. Z
uzyskanych wyników można wyciągnąć następujące wnioski:
a) Ogólnie, predykcja neuronowa składowych Di,...D7 jest bardzo dobra.

To sarno można stwierdzić dla predykcji typu „2/5", „3/5", „4/5" i „5/5".
b) Predykcja dla składowej A? jest nieco gorsza. Jest to spowodowane spe-

cyficznym „trójkątnym" kształtem funkcji A7, który powoduje, że nie
można wybrać obszaru uczącego tak, aby wartości A7 w obszarach ze-
wnętrznych nie wykraczały poza wielkości zawarte w zbiorze uczącym.

7Be wavelets ( l ) ANN prediction: 1/5
4000-j
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1000-

0-

-1000'
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1000-
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-1000

O 52 104 156 208 260 312 364 416

-52 O 52 104 156 208 260 312 364 416
2000-
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Rys. 5. Rozkład sygnału na składowe falkowe i ich neuronowa predykcja typu „1/5".

c) Predykcja dla składowych Di,...D4 systematycznie pogarsza się wraz
ze zmniejszeniem skali czasowej funkcji falkowej. Dzieje się tak na
skutek wzrastającej roli składowej czysto stochastycznej. Współczyn-
niki MAPĘ zmieniają się dla predykcji typu „m/5" w granicach 4-15%
dla obszaru uczącego i 13-28% dla obszarów zewnętrznych.
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6. WNIOSKI

Analiza radioaktywności 7Be metodą sieci neuronowych, zarówno
danych surowych, uśrednianych, jak i składowych falkowych, wykazała
dużą potencjalną przydatność tej metody do modelowania radioaktywnego
skażenia atmosfery. Wyniki wskazują na realność skonstruowania modeli
neuronowych zarówno statycznych, konfrontujących nowe dane doświad-
czalne z uśrednionymi rozkładami wielkości zmierzonych poprzednio, jak
i dynamicznych, opisujących trendy czasowe. W tym drugim przypadku
zastosowanie predykcji do składowych falkowych wydaje się być szcze-
gólnie obiecujące. Prace nad takimi modelami neuronowymi radioaktyw-
ności 7Be, 40K, l37Cs oraz 2l°Pb są aktualnie prowadzone przez autorów
niniejszego artykułu. Wyznaczenie funkcji korelacji między analogicznymi
składowymi falkowymi, uzyskanymi zarówno dla pomiarów dla różnych
izotopów, jak i dla innych wielkości przyrodniczych, może doprowadzić w
przyszłości do opracowania fizyc^.rych modeli radioaktywności atmosfery.
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SPEKTROMETRYCZNA ANALIZA WIDMA
Z DETEKTORA SCYNTYLACYJNEGO

Z ZASTOSOWANIEM SZTUCZNYCH SIECI NEURONOWYCH
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Abstract
ARTIFICIAL NEURAL NETWORKS APPLICATION

FOR ANALYSIS OF GAMMA RAY SPECTRUM OBTAINS
FROM THE SCINTILLATION DETECTORS

Scintillation detectors are commonly used for the gamma ray detection. Actually,
the small peak resolution and the significant Compton effect fraction limit their utilization
in the gamma ray spectrometry analysis. This article presents the artificial neural networks
(ANN) application to the analysis of the gamma ray spectrums acquired from scintillation
detectors.

The obtained results validate the effectiveness of the ANN method to spectrometry
analysis.

1. WPROWADZENIE

W wielu zagadnieniach związanych z detekcją promieniowania y sto-
sowane są detektory scyntylacyjne. Detektor taki składa się z kryształu
scyntylatora, fotopowielacza i elektronicznego układu wstępnego przetwa-
rzania sygnału [1-2]. Dla monoenergetycznego promieniowania y widmo
energetyczne otrzymywane z detektora scyntylacyjnego przedstawione jest
na rys. 1. Na podstawie widma uzyskanego z detektora scyntylacyjnego,

4 -

fotopik

compton

50 100 150 200

względna energia promieniowania gamma

250

Rys. 1. Symulowane widmo z detektora scyntylacyjnego dla monoenergetycznego pro-
mieniowania y.
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dla wieloenergetycznych źródeł promieniowania y, wyznaczanie natężenia
promieniowania dla danej energii fotonu y jest trudnym zagadnieniem, ze
względu na tą stosunkowo małą energetyczną zdolność rozdzielczą oraz
duży udział efektu Comptona.

pierwotne widmo promieniowania gamma

widmo z detektora seyntylacyjncgo

50 100 150 200

względna energia promieniowania gamma

250

Rys. 2. Symulowane widmo z detektora scyntylacyjnego zawierające 16 różnych energii
promieniowania y.

Na rys. 2 przedstawiono przykładowe, symulowane, widmo z detek-
tora scyntylacyjnego zawierające 16 różnych energii fotonów y. W symu-
lacjach tych przyjęto wartość zdolności rozdzielczej detektora równą 15% i
przyjęto, że natężenie rejestrowanego promieniowania, w efekcie Compto-
na, maleje liniowo z energią fotonów y. Na tym przykładzie widać, że roz-
dzielenie i ilościowe wyznaczenie natężenie promieniowania dla danej
energii fotonu y jest trudnym zagadnieniem. Idealnym odpowiednikiem
tego widma byłoby pierwotne widmo promieniowania y przedstawione na
rys. 2. W takim przypadku położenie piku w sposób jednoznaczny pozwala
określić energię danej linii promieniowania y, natomiast wysokość piku
jest wprost proporcjonalna na natężenia promieniowania o danej energii.
Prezentowana praca przedstawia możliwości zastosowania metody sztucz-
nych sieci neuronowych do transformacji wieloenergetycznego widma
promieniowania y z detektora scyntylacyjnego w pierwotne widmo tego
promieniowania (rys. 2).

2. ZASTOSOWANIE SZTUCZNEJ SIECI NEURONOWEJ
DO ANALIZY WIDM

W ostatnim dziesięcioleciu nastąpił bardzo duży rozwój zastosowań
sztucznych sieci neuronowych w wielu dziedzinach nauki i techniki. Do-
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kładny opis metod działania sztucznych sieci neuronowych i ich zastoso-
wań można znaleźć w literaturze [3-7].

Jednym z zastosowań sztucznych sieci neuronowych jest przetwa-
rzanie obrazu. Przetwarzanie to ma na celu eliminację szumów zawartych
w pierwotnym obrazie i uwypuklenie istotnych dla danego zagadnienia
cech takiego obrazu. W takich przypadkach jako szum są traktowane rów-
nież elementy obrazu nie będące szumem w klasycznym pojęciu, lecz bę-
dące elementami przeszkadzającymi w uzyskaniu odpowiednio dokładne-
go obrazu wybranego elementu.

Klasycznym przykładem obrazu zawierającym powyżej wymienione
szumy jest widmo z detektora scyntylacyjnego powstałe z detekcji promie-
niowania y- Celem analizy takiego widma jest jego przekształcenie w
pierwotne widmo tego promieniowania (rys. 2).

W pracy zastosowano sieć jednowarstwową o liniowej funkcji akty-
wacji. Sieć taka składa się z szeregu neuronów linowych znajdujących się
w jednej warstwie gdzie do każdego neuronu docierają wszystkie sygnały
wejściowe, czyli n-elementowy wektor wejściowy X. Każdy neuron ma
swój własny zestaw wag a wyjście każdego neuronu stanowi składową m
elementowego wektora wyjściowego Y. Taka sieć reprezentowana jest
przez macierz W o wymiarach n-m gdzie dany element w y oznacza wagę
dla /-tego sygnału wejściowego iy-tego neuronu. W przedstawianym przy-
padku wartości n i m były takie same i wynosiły 256, co odpowiadało sy-
mulacji analizatora o 256 kanałach.
Sieć taka realizuje następującą funkcję:

n
y j = £ Wij -Xi (1)

/=!
co w zapisie wektorowym można przedstawić w postaci:

y = wx (2)
W omawianym zagadnieniu, sieć taka powinna przekształcić widmo

z detektora scyntylacyjnego (wektor X) w widmo pierwotne (wektor F).
Aby to osiągnąć należało poddać tą sieć procesowi „uczenia", czyli tak
dobrać wartości macierzy W, aby osiągnąć założony cel. W tym celu za-
stosowano metodę uczenia z „nauczycielem". Metoda ta polega na przy-
gotowaniu zbioru uczącego, składającego się z zadanej liczby wektorów X
i odpowiadającego mu zbioru wektorów Z. W prezentowanej pracy zbiór
wektorów X stanowiło L=55 symulowanych widm z detektora scyntylacyj-
nego. Widma te zawierały 16 zadanych energii promieniowania y a różnica
pomiędzy tymi widmami wynikała z różnego udziału liczby fotonów o
danej energii i rejestrowanych przez detektor. W procesie uczenia doko-
nywana była zmiana wartości elementów macierzy W tak, aby zminimali-
zować wartość funkcji kryterialnej Q, gdzie:
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Dla tak dobranej funkcji kryterialnej w kolejnych krokach uczenia macierz
W była zmieniana w następujący sposób:

-Y)-X (4)

gdzie: k - kolejny krok uczenia; h, c ~ współczynniki uczące.
Do przeprowadzenia tych obliczeń opracowany został program w środowi-
sku MATLAB 4.0 z wykorzystaniem procedur biblioteki „Sieci Neurono-
we". Do realizacji procesu uczenia opisanego równaniem (4) zastosowano
adaptacyjną metodę zmian współczynnika uczącego h. Metoda ta polega
na zmianie wartości tego parametru w trakcie procesu uczenia tak, aby
zminimalizować liczbę kroków uczenia k. W przedstawianych oblicze-
niach wartość współczynnika c przyjęto 0,95 natomiast współczynnik
startowy h wynosił 0,001 i w trakcie adaptacyjnego uczenia był zwiększa-
ny o mnożnik 1,05, a zmniejszany o mnożnik 0,7.

Po etapie uczenia, w zastosowaniach sieci neuronowych, najważniej-
szym etapem jest proces testowania nauczonej sieci. Proces ten polega na
przygotowaniu zbioru testującego, składającego się z zadanej liczby wek-
torów X i odpowiadającego mu zbioru wektorów T (testujące). Zbiory te
powinny być różne od zbiorów, na których sieć była uczona. Zbiór wekto-
rów X poddaje się przetworzeniu przez sieć (otrzymaną w procesie ucze-
nia) i otrzymany w wyniku zbiór wektorów Y porównuje się ze zbiorem T.

3. OTRZYMANE WYNIKI

Tak jak zaznaczono w poprzednim rozdziale do procesu uczenia sieci
przygotowana 55 symulowanych widm z detektora scyntylacyjnego i od-
powiadających mu widm pierwotnych promieniowania y. Po dokonaniu
procesu uczenia dokonano testowania nauczonej sieci na dodatkowo przy-
gotowanych 333 widmach. Na rys. 3 i 4 przedstawiono przykładowe wid-
mo z detektora scyntylacyjnego i odpowiadające mu widmo pierwotne
(rys. 3) oraz widmo uzyskane z przetworzenia przez sieć neuronową wid-
ma z detektora scyntylacyjnego w widmo pierwotne (rys. 4). Porównując
rysunki 2 i 3 należy zwrócić uwagę na różnicę w natężeniu promieniowa-
nia dla poszczególnych linii energetycznych, czyli na fakt, że sieć była
uczona na widmach o innych kształtach w stosunku do kształtu widm, na
których była testowana. W tabeli przedstawiono w sposób ilościowy do-
kładność odtwarzania pierwotnego widma promieniowania y z widma uzy-
skanego z detektora scyntylacyjnego. Tabela ta zawiera również „historię"
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Rys. 3. Widmo z detektora scyntylacyjnego i odpowiadające mu widmo z detektora ideal-
nego, zawierające 16 różnych energii promieniowania y.

dokładności odtwarzania widma w funkcji liczby kroków uczenia. Za mia-
rę dokładności odtworzenia danej linii energetycznej promieniowania y
przyjęto względny błąd średni kwadratowy dla danych energii fotonowy
wyliczony z 333 widm testujących. Uzyskane wyniki pokazują, że najwolniej

'\ widmo z sondy scyntylacyjnej po przekształaceniu przez sieć neuronową
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50 100 150 200
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Rys. 4. Widmo z sondy scyntylacyjnej po przekształceniu przez sieć neuronową.
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Tabela. Dokładność odtwarzania pierwotnego widma promieniowania y z widma uzyska-
nego z detektora scyntylacyjnego.

Liczba kroków uczenia
Względna energia fotonów y

25
30
39
45
51
61
69
76
87
99
1 1 1
146
153
166
194
217

100 500 1000 5000 10000 30000
Względny błąd średnio kwadratowy

0,87
0,38
1,51
2,82
1,21
2,20
6,35
3,13
3,13
8,01
18,75
11,32
15,45
9,81
9,92
2,88

0,13
0,11
0,15
0,25
0,14
0,20
0,71
0,14
0,39
1,37
1,87
2,34
11,50
3,93
2,67
1,33

0,023
0,025
0,023
0,038
0,074
0,099
0,163
0,048
0,139
0,272
0,233
1,490
9,880
2,456
0,982
0,456

0,010
0,001
0,004
0,013
0,016
0,024
0,040
0,005
0,029
0,023
0,002
0,369
2,317
0,543
0,218
0,030

0,0016
0,0004
0,0006
0,0015
0,0029
0,0043
0,0079
0,0009
0,0055
0,0058
0,0036
0,0644
0,3965
0,0942
0,0376
0,0051

0,0000016
0,0000003
0,0000007
0,0000017
0,0000029
0,0000042
0,0000075
0,0000009
0,0000054
0,0000052
0,0000022
0,0000645
0,0004001
0,0000946
0,0000378
0,000005 1

sieć uczyła się rozpoznawania natężenia promieniowania od fotonów o
dużej energii i leżących bliska siebie (względne energie 146, 153 i 166).
Pomimo tego po 30000 krokach uczących sieć rozpoznawała wszystkie linie
energetyczne z błędem (niepewnością standardową) mniejszą od 0,001 (0,1%).

4. PODSUMOWANIE

Celem prezentowanej pracy było określenie możliwości zastosowania
sztucznych sieci neuronowych do przetwarzania wieloenergetycznego widma
promieniowania y z detektora scyntylacyjnego w pierwotne widmo tego pro-
mieniowania. Analizę przeprowadzono na danych symulowanych dla widma
złożonego z 16 energii promieniowania y i detektora scyntylacyjnego o zdol-
ności rozdzielczej równej 15%. Uzyskane wyniki pokazały na duże potencjal-
ne możliwości wdrożeniach tej metody w praktycznych zastosowaniach.
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ODSZUMIANIE WIDM PROMIENIOWANIA JONIZUJĄCEGO
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Abstract
DENOISING OF THE IONISING RADIATION SPECTRA

Reduction of some fluctuations contained in radiometrie data can result in im
provement of that component of the measurement error, which is caused by the randon,
nature of the registered counts or countrates. Bootstrap methodology is proposed for esti-
mation of the random error of denoised spectra and autocorrelation function for detection
of their inevitable distortions caused by the denoising procedure. Feasibility of the both
proposed methods for assessment of the denoising procedure was first investigated using
computer simulated spectra. Then, evaluation of the random error in case of an XRF
spectrum registered with a proportional counter and denoised with the four smoothing
procedures: Savitzky-Golay, FFT, regression splines and wavelets was performed. It was
found that denoising of the spectra could result in considerable reduction of the random
error, so, the measurement time can be r luced in similar proportion.

1. WSTĘP

Wygładzanie sygnałów i wyników pomiarowych staje się niemal
standardową procedurą w urządzeniach wykorzystujących metody spek-
trometryczne czy chromatograficzne.

Większość stosowanych procedur wygładzania opiera się na kilku
zasadach:
• Zakłada się addytywny model szumów, [1]

w = wp + v (1)
gdzie: w - wektor sygnału (widmo) zmierzonego, wp - wektor sygnału
idealnego, v - wektor szumów.

• Przyjmuje się, że szumy mają rozkład normalny o zerowej wartości
średniej [2].

• Jako kryterium oceny jakości wygładzania, przyjmuje się często war-
tość tzw. stosunku sygnału do szumu (SNR) rozumianego jako iloraz
maksymalnej wartości sygnału do wartości odchylenia standardowego
usuniętych szumów [2]. Spotyka się również inne kryteria, jak np. kryte-
rium maksymalnej entropii [1] czy średniokwadratowe odchylenie prze-
biegu wygładzonego w stosunku do przebiegu idealnego (MSE) [2].

W przypadku wygładzania wyników pomiarów radiometrycznych
trudno jest oprzeć się na podanych wyżej zasadach. Wynika to z faktu, że
fluktuacje (szum) mierzonego sygnału (liczby zliczeń) podlegają rozkła-
dowi Poissona, który dla większej liczby zdarzeń może być aproksymowa-
ny rozkładem normalnym, ale takim w którym wariancja jest równa warto-
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ści średniej [3]. Tak więc mamy do czynienia z szumem o charakterze he-
teroscedatycznym [4, 5]. Wynika stąd również, że w tym przypadku kryte-
rium maksymalizacji stosunku sygnału do szumu nie będzie spełniać swo-
jej roli, ze względu na zależność wariancji fluktuacji statystycznych od
rejestrowanej liczby zliczeń.

Istotnym zagadnieniem jest również cel, dla którego prowadzi się
wygładzanie. W przypadku pomiarów radiometrycznych głównym celem
wygładzania powinno być zmniejszenie wartości tzw. błędu statystycznego
czyli wariancji fluktuacji w wygładzonym przebiegu. Dlatego też kryte-
rium jakości wygładzania powinno być ściśle związane z wartością esty-
matora tego błędu. Ponadto, proces wygładzania powinien w jak najmniej-
szym stopniu zniekształcać wygładzony przebieg.

W poniższej pracy autorzy podjęli próbę wykorzystania techniki
bootstrap [4-9] do estymacji wartości średniokwadratowego błędu fluktu-
acji statystycznych wygładzonych wyników pomiarów radiometrycznych.
Minimalizacja wartości tego estymatora może być wykorzystana jako kry-
terium jakości różnych metod wygładzania. Do oceny stopnia zniekształ-
cenia wygładzonego przebiegu zaproponowano wykorzystanie funkcji au-
tokorelacji [10] szumów usuniętych w wyniku działania procedury
wygładzającej.

Obliczenia wykonano stosując pakiet MATLAB 5.0 wraz z przyborni-
kami: Statistics 2.0 i PLS Toolbox 2.0 [11, 12] oraz oprogramowanie własne.

2. PODSTAWY TEORETYCZNE

Przyjmując, że mierzone liczby (częstości) zliczeń w każdym z ka-
nałów widma w podlegają rozkładowi Poissona to ich odchylenie standar-
dowe wyznaczone z całej populacji wynosi:

a(w) = (w){/2 (2)
Dla sumy zliczeń N w k- kanałach odchylenie standardowe o(N) wyniesie

o(N)= \\tfw) \\ = Nm (3)
Powyższych zależności nie można wykorzystywać do oceny błędu

widm wygładzonych, gdyż po wygładzeniu ich rozkład statystyczny uległ
zmianie.

Oszacowanie niektórych parametrów nieznanego rozkładu staty-
stycznego jest możliwe, pod warunkiem, że istnieją możliwości /-krotnego
powtórzenia eksperymentu. W takim przypadku, zamiast pojedynczego
wygładzonego widma ws, występowałaby macierz Ws zawierająca / wygła-
dzonych widm, z której można obliczyć estymator odchylenia standardo-
wego dla pojedynczego widma s(ws) i estymator odchylenia standardowe-
go sumy zliczeń dla pojedynczego widma:
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s(Ns)= \ \ s ( w s ) \ \ (5)
gdzie: l - macierz jednostkowa (/ x /), l] - wektor jednostkowy (l x /) [13].

Wielkości s(ws) i s(Ns) są estymatorami wielkości odpowiednio: o(w) i
a(N) wyznaczonymi z próby otrzymanej po / powtórzeniach eksperymentu
a do ich obliczenia nie jest wymagana znajomość rozkładu statystycznego
wielkości w czy N. Tak więc można zależności (4) i (5) wykorzystywać do
obliczenia błędu statystycznego zarówno przebiegów oryginalnych, jak i
wygładzonych.

W praktyce pomiarowej uzyskanie wystarczająco dużej liczby po-
wtórzeń eksperymentu nie zawsze jest możliwe, i dlatego zaproponowano
wykorzystanie techniki „bootstrap" [6-8] do generowania nowych zbiorów
danych drogą losowania ze zwracaniem elementów zbioru pierwotnego.
Jako zbiór pierwotny przyjęto wektor szumów usuniętych z wygładzonego
widma na skutek zastosowania przyjętej procedury wygładzania vs=w - ws.
Po znormalizowaniu do jednostkowej wariancji, ze zbioru pierwotnego
losuje się (ze zwracaniem) odpowiednią liczbę wtórnych zbiorów szumów,
które po dodaniu do widma wygładzonego tworzą macierz wtórnych, nie-
wygładzonych widm W*. Po wygładzeniu powstaje macierz widma wygła-
dzonego W* z której, posługując się zależnościami (4) i (5), można obli-
czyć wartości estymatorów s (ws) i s*(Ns), które można wykorzystać do
oceny jakości wygładzania.

Każdy proces wygładzania może prowadzić do zniekształcenia wy-
gładzonego przebiegu. Trudno jest jednak znaleźć obiektywne kryterium
oceny stopnia zniekształcenia wygładzonego przebiegu, tym bardziej że
kształt przebiegu „idealnego" pozostaje nieznany. Można przyjąć, że do-
póki z wygładzonego przebiegu będą usuwane wyłącznie składowe o cha-
rakterze losowym (szumy) to wygładzone widmo można uznać za nieznie-
kształcone. Do oceny jakościowej tak rozumianego zniekształcenia można
zastosować funkcję autokorelacji [10] szumów usuniętych z widma w wy-
niku wygładzania rvs(p)\

r„(p).
cm'v-('^-<l + ''>l (6)

& ( v s )
gdzie p - wartość przesunięcia.

W procesie obliczania wartości funkcji autokorelacji następuje
„przesuwanie" przebiegu vs(i+p) względem repliki tego przebiegu vs(i).
Jeżeli vs(i) ma charakter losowy, to oba przebiegi będą zgodne tylko w
jednym punkcie dla/?=0 i wtedy wartość funkcji autokorelacji wyniesie 1.
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W pozostałych punktach (p^O) funkcja autokorelacji będzie przyjmować
wartości przypadkowe bliskie zeru. Jeżeli w przebiegu pojawi się składowa
okresowa lub składowa stała, to wówczas kształt funkcji autokorelacji ule-
gnie zmianie. Tak więc analizując kształt funkcji autokorelacji szumów
usuniętych można wykryć, czy oprócz składowej o charakterze czysto lo-
sowym nie została usunięta z wygładzonego przebiegu składowa stała czy
okresowa powodująca zniekształcenie wygładzonego widma. Czasami
wygodnie jest posługiwać się wartością średniokwadratową funkcji auto-
korelacji rms(rvs)

(7)rms (rvs) = J—

Interesujących informacji o składzie widmowym szumów może dostarczyć
analiza periodogramów Pv(f) obliczanych z zależności:

P v ( f ) = j\F(vf (8)

gdzie: F(v) - transformata Fouriera przebiegu v,f=l/k (l k/2).

3. DYSKUSJA WYNIKÓW

W celu sprawdzenia przydatności przedstawionych powyżej zależności
do oceny jakości wygładzania i stopnia zniekształcenia widm, symulowano
widmo idealne wp jako sumę dwóch nie rozdzielonych pików gaussowskich i
wartości stałej, do którego następnie dodano szum o rozkładzie Poissona
[11]. Powtarzając taką procedurę wielokrotnie można było otrzymać ma-
cierze widm zaszumionych zapisanych w różnej liczbie kanałów. Wygła-
dzając te widma różnymi metodami można sprawdzić czy parametry opisane

—l O 04

230 300 370 440"

Rys. 1. Przebieg zależności s(Ns)/s(Nx) i s"(Ns)/s(N) oraz rms(rvs) dla widm zapisanych w
różnej liczbie kanałów k. Widma wygładzone metodą Savitzky-Golay.
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w poprzednim rozdziale mogą być przydatne do oceny i optymalizacji sto-
sowanych metod. Przedstawione na rys. l przykładowe przebiegi otrzyma-
ne przy zastosowaniu metody odcinkowej aproksymacji wielomianowej
Savitzky-Golay [2] wskazują, że ze wzrostem długości odcinka dw, maleje
zarówno wartość s(Ns), jak i jej odpowiednik wyznaczony metodą boot-
strap s (Ns). Natomiast występuje dosyć wyraźna granica, gdzie zaczyna
się wzrost wartości rms(rvs), wskazujący na obecność w usuwanych szumach
składowej stałej bądź okresowej. Tak więc można określić optymalną wartość

ii
; : F
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Rys. 2. Funkcje autokorelacji szumów usuniętych przy dobrze (a) i źle (b) dobranych
parametrach gładzenia oraz odpowiadające im periodogramy szumów: istniejących w
widmie gładzonym (Pv), szumów usuniętych (Pn) i pozostałych w widmie wygładzonym
(Pv/;). Widma zarejestrowane w 256 kanałach, gładzone metodą Savitzky-Golay.

parametru dw jako taką, dla której wartość s (Ns) jest jak najmniejsza, na-
tomiast średniokwadratowa wartość funkcji autokorelacji rms(rvs) „leży"
na płaskiej części charakterystyki w „bezpiecznej" odległości od punktu, w
którym rms(rvs) zaczyna wzrastać. Jak widać z przebiegu periodogramów
(rys. 2c,d) nawet przy niezniekształconym przebiegu funkcji autokorelacji
(rys. 2a) w widmie mocy szumów, które pozostały w wygładzonym wid-
mie (Pvp} pojawia się niewielki pik przy niskich częstotliwościach (rys. 2c)
świadczący o pewnym zniekształceniu widma. Natomiast jeżeli przebieg
funkcji autokorelacji jest zniekształcony (rys. 2b) to zarówno w widmie
mocy szumów usuniętych (Pvs), jak i pozostałych w wygładzonym widmie
(Pv,,) widoczne są wyraźne piki w obszarze niskiej częstotliwości (rys. 2d)
potwierdzające występujące zniekształcenie wygładzonego widma.

Z wykresów przedstawionych na rys. 3 wynika, że wyznaczone me-
todą bootstrap wartości estymatora średniokwadratowego błędu fluktuacji
dla widma wygładzonego s*(ws) są bliskie wartościom s(w) obliczonym z
zależności (4). Należy więc wnioskować, że wartości s (ws) można wyko-
rzystywać jako miarę błędu średniokwadratowego widma wygładzonego.
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Jest to istotny wniosek z praktycznego punktu widzenia, bowiem s*(ws)
można obliczyć dla pojedynczego widma. Wartości odchylenia standardowe-
go tego estymatora s[s (ws)J są o rząd wielkości mniejsze od s*(ws), co
wskazuje że estymator ten został wyznaczony ze stosunkowo dobrą precyzją.

Rys. 3. Widmo zaszumione w i wygładzone metodą Savitzky-Golay w„ oraz rozkłady błędów.

W tabeli zestawiono niektóre parametry wygładzania wyznaczone
dla fluorescencyjnego widma próbki odpadów czyszczenia koncentratu
galenowego. Widmo promieniowania X zmierzone za pomocą licznika
proporcjonalnego zarejestrowane zostało w 2048 kanałach. Stosowano
cztery metody wygładzania: Savitzky-Golay, transformaty Fouriera (FFT)
funkcji sklejanej (spline) i falek (wavelets).

Tabela. Parametry wygładzania wybranego widma promieniowania X zarejestrowanego
licznikiem proporcjonalnym w 2048 kanałach.

Metoda wygładzania

Savitzky-Golay
FFT
Spline
Wavelets

s'(Ns)

56,3
54,5
62,0
98,5

s'(Ns)/s(N)

0,136
0,132
0,150
0,239

rms(rvs)

0,0620
0,0630
0,0627
0,0588

Uzyskane wyniki są podobne za wyjątkiem uzyskanych metodą falek. Jednak
w tym wypadku był testowany tylko jeden algorytm (ortogonal-periodised
Fast Wavelet Transform), który prowadził do niepełnego wygładzenia
widma. Dlatego trudno uznać otrzymane wyniki jako reprezentatywne dla
metody falek.

4. WNIOSKI

Dwa parametry: wyznaczony metodą bootstrap estymator średnio-
kwadratowego błędu fluktuacji oraz średniokwadratowa wartość funkcji

496



autokorelacji mogą być wykorzystane do oceny jakości wygładzania zare-
jestrowanych widm promieniowania jonizującego. Wartość estymatora
błędu może posłużyć do ilościowej oceny błędu statystycznego wygładzo-
nego widma. Wartości obu parametrów zależą od kształtu widma, w tym
od liczby kanałów, w których widmo zostało zarejestrowane. Dlatego
optymalizację parametrów metody wygładzania należy przeprowadzić dla
widm o zbliżonym kształcie zarejestrowanych w tej samej liczbie kanałów.

Wygładzanie widm prowadzi do pewnego zniekształcenia ich
kształtu. Wykorzystując funkcję autokorelacji szumów usuniętych z widma
można wykryć występujące zniekształcenia.
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WYKORZYSTANIE TECHNIK KOMPUTEROWEJ SYMULACJI
PRZEPŁYWU PŁYNÓW W OPRACOWANIU WYNIKÓW

EKSPERYMENTÓW RADIOZNACZNIKOWYCH

Jacek Palige, Andrzej Dobrowolski, Andrzej G. Chmielewski
Instytut Chemii i Techniki Jądrowej, Warszawa

Abstract
APPLICATION OF COMPUTATIONAL FLUID DYNAMICS TECHNIQUE

FOR RADIOTRACER EXPERIMENTS DATA TREATMENT
For the pilot plant for flue gas desulfurization and denitrification with e-beam

technology application the gas flow structure investigations were carried out. Paralelly to
radiotracer experiments study using computational fluid dynamics (CFD) were performed.
Comparison of the results obtained during both methods application are discussed.

1. WSTĘP

W praktyce badawczej i przemysłowej mamy do czynienia z proce-
sami jedno- lub wielofazowymi zachodzącymi w aparatach wytwórczych
jedno- lub wiciowejściowych, bądź jedno- lub wielowyjściowych. Zaliczyć
do nich można wysokotemperaturowe procesy metalurgiczne, procesy wy-
sokociśnieniowe, rozdzielcze oraz procesy zachodzące w reaktorach che-
micznych. Jedną z podstawowych charakterystyk opisujących procesy za-
chodzące w tego typu aparatach jest funkcja E(t) rozkładu czasów
przebywania (RCP) [1]. Funkcja ta opisuje prawdopodobieństwo, z jakim
materiał wchodzący do układu w chwili ?=0 opuszcza go w przedziale cza-
su (t,t+dt). Jedną z metod pozwalających na doświadczalne wyznaczenie
funkcji E(t) jest metoda znacznikowa, w tym radioznacznikowa. Teoria
metody radioznacznikowej oraz metodyka badań radioznacznikowych (do-
bór znacznika, systemy detekcji promieniowania, standardowe procedury
obróbki danych itp.) zostały szczegółowo przedstawione w licznych publi-
kacjach i raportach oraz monografiach [2, 3]. Doświadczalne wyznaczenie
funkcji E(t) pozwala, drogą analizy matematycznej jej kształtu oraz para-
metrów statystycznych, na określenie:

prędkości średniej przepływu materiału w badanym aparacie;
intensywności procesów mieszania zachodzących w reaktorach;
występowania w badanym aparacie stref stagnacji przepływu lub uprzy-
wilejowanych strumieni przepływu materiału bezpośrednio z wejścia na
jego wyjście.

Kolejnym istotnym zagadnieniem jest uzyskanie na podstawie wy-
znaczonej funkcji E(t) informacji dotyczących procesów fizycznych i che-
micznych zachodzących w badanym aparacie lub urządzeniu. Zagadnienie
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to jest ściśle związane z identyfikacją i optymalizacją procesów. Na pod-
stawie wiedzy teoretycznej i doświadczalnej o badanym procesie opraco-
wywane są, zazwyczaj wieloparametrowe, modele matematyczne procesu,
które następnie porównywane są z danymi doświadczalnymi. Sygnał wyj-
ściowy modelu porównywany jest z doświadczalną krzywą E(t). Standar-
dowe procedury optymalizacyjne Hooka-Jeevsa, sympleksu, Marquarda i
inne pozwalają na wybór modelu najlepiej opisującego proces i optymali-
zację parametrów modelu. Opracowane są biblioteki modeli stosowanych
w inżynierii chemicznej i procesowej do opisu procesów (kaskady mie-
szalników idealnych, przepływy z dyspersją poosiową, układy połączone
szeregowo lub równolegle z występującą wymianą masy, przepływem
zwrotnym, recyrkulacją itp.) oraz programy numeryczne optymalizacji
parametrów modeli [4].

Rozwój techniki komputerowej pozwolił na szerokie zastosowanie
obliczeń numerycznych do modelowania struktury przepływów w urzą-
dzeniach i aparatach przemyslov vch. Opracowano specjalne oprogramo-
wanie (FLUENT, Fidap, Polyflow itp.) pozwalające na realizację obliczeń
najczęściej spotykanych w praktyce przypadków - przepływy laminarne,
turbulentne, wielofazowe.

W ostatnich latach rozwinęła się nowa dziedzina - komputerowa
symulacja przepływu płynów (Computational Fluid Dynamics - CFD)
znajdująca coraz szersze zastosowanie w pracach badawczych i projekto-
wych. Metoda radioznacznikowa może być stosowana jako jedna z technik
weryfikacji doświadczalnej wyników uzyskiwanych metodami CFD [5].

Procesy zachodzące w aparatach przemysłowych (wymiana masy,
wymiana ciepła, przepływy materiału i in.) zazwyczaj są procesami o pa-
rametrach rozłożonych i ich opis matematyczny sprowadza się do układu
równań różniczkowych cząstkowych z odpowiednimi warunkami brzego-
wymi i początkowymi. Numeryczne rozwiązanie tego układu równań me-
todami różnic skończonych lub elementów skończonych pozwala na wy-
znaczenie punktowych (różniczkowych) charakterystyk opisujących
przepływ. Na podstawie lokalnych wartości prędkości wyznaczane jest
pole prędkości w objętości aparatu, linie prądu i inne charakterystyki. Za-
stosowanie techniki wyznaczania stochastycznych trajektorii cząstek płynu
(Discrete Random Walk - DRW) pozwala drogą symulacji numerycznej
trajektorii wielkiej ilości cząstek - rzędu l O5-106 - określić rozkłady cza-
sów przebywania materiału w różnych przekrojach aparatu w zależności
od sposobu i miejsca dozowania znacznika.

Metody znacznikowe, w odróżnieniu od metod CFD wyznaczają
globalne charakterystyki przepływu, opisujące aparat jako całość. Można
zazwyczaj zaproponować kilka modeli fizycznych, których odpowiedzi
będą w dobrej zgodności z doświadczalną funkcją E(t). Wybór prawidło-
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wego modelu może być ułatwiony w przypadku posiadania opisu przepły-
wu uzyskanego metodą CFD.

Odwrotnie, uzyskana metodą CFD struktura przepływu obarczona
jest błędem związanym z zastosowaną metodą obliczeniową oraz niepełno-
ścią opisu realnych zjawisk zachodzących w aparacie przez układ równań
różniczkowych (pominięcie pewnych zależności, przyjęcie określonych
założeń itp.). Metoda radioznacznikowa pozwala na weryfikację wyniku
uzyskanego metodą CFD.

2. BADANIA PRZEMYSŁOWE. WYNIKI POMIARÓW

Z wykorzystaniem metody radioznacznikowej (znacznik - gazowy
bromek metylu znakowany Br) przeprowadzono przemysłowe badania
dynamiki przepływu gazów spalinowych w doświadczalnej instalacji ra-
diacyjnego oczyszczania gazów od 862 i NOX [6]. Schemat instalacji
przedstawiono na rys. 1. Podstawowe parametry przepływu gazów w trak-
cie pomiarów przedstawiono w tabeli. Na podstawie doświadczalnych
krzywych E(t) określono średnie czasy przebywania Ts oraz obliczono teo-
retyczne czasy przebywania

T=V/q (1)
gdzie: V- objętość instalacji między przekrojami B i D równa 16,9 m3, q -
przepływ gazu [m3/s].
Z zależności

d=l-T/T (2)
wyznaczono udział objętości instalacji ze stagnacją przepływu (tzw. prze-
strzeń martwa).

wlot spalin

3.5!

dozowanie znacznika

Rys. 1. Schemat instalacji do radiacyjnego oczyszczania spalin: A l , A2 - akceleratory; A,
B, C, D, E - detektory. Wymiary podano w [m].
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Tabela. Parametry przepływu spalin.

Numer eksperymentu
Temperatura [°K]

Przepływ [Nm3/godz.]
Przepływ rzeczywisty [m3/s]

Gęstość [kg/m3]
Lepkość- 1 05 [Pa-s]
Liczba Reynoldsa

2
341

5300
1,83
1,04

1,938
78840

3
341

10400
3,61
1,04

1,936
154700

4
356

15000
5,43
0,99
1,983

216200

Uzyskane wartości d dla eksperymentów nr 2, 3 i 4 pozwoliły na ob-
liczenie objętości stref martwych, które wynosiły odpowiednio 3,2; l oraz
0,4 m3. Na podstawie pomiarów radioznacznikowych niemożliwa była
jednak lokalizacja tych stref w objętości instalacji. Wykorzystując program
numeryczny FLUENT rozwiązano odpowiedni dla danego zagadnienia
układ równań różniczkowych Navier-Stokesa i ciągłości opisujących tur-
bulentny przepływ gazu w urządzeniu. Wykorzystano metodę skończonej
objętości ze zmienną siatką (mniejszy wymiar siatki przy ścianach komory
napromieniowania).

Rys. 2. Obliczone pole prędkości dla eksperymentu nr 3.

Ze względu na osiową symetrię przepływu przy wyłączonych akcele-
ratorach elektronów mamy do czynienia z zagadnieniem dwuwymiarowym
(2D). Dla wszystkich eksperymentów uzyskano podobne rozkłady linii
prądu oraz pola prędkości. Przykładowo na rys. 2 i 3 przedstawiono pole
prędkości obliczone dla eksperymentu nr 3 oraz rozkład linii prądu. Ze
względu na symetrię przedstawiono jedynie charakter przepływu w górnej
połowie komory napromieniowania. Charakter rozkładu linii prądu po-
twierdza występowanie w narożach komory napromieniowania obszaru z
zamkniętymi, opisującymi wewnętrzną cyrkulację gazu, liniami prądu.
Obliczenia potwierdziły również stopień udziału tych objętości w ogólnej
objętości instalacji.

Rys. 3. Obliczone rozkłady linii prądu dla eksperymentu nr 3.
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W przypadku przepływu gazu z włączonymi akceleratorami (źródła
ciepła) rozpatrywane zagadnienie staje się trzywymiarowe (3D) i niesy-
metryczne, co znacznie utrudnia i rozszerza obliczenia numeryczne, jednak
pozwala na uzyskanie pełniejszej wiedzy o badanej instalacji. Aktualnie
trwają przygotowania do przeprowadzenia obliczeń dla przypadku akcele-
ratorów włączonych. Autorzy mają nadzieję na wyjaśnienie wpływu pracy
akceleratorów na warunki mieszania gazu w obszarach podakceleratoro-
wych. Pomiary radioznacznikowe wskazują na zanik objętości martwych
w tym przypadku.
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MIERNIK MOCY DAWKI PROMIENIOWANIA 106Ru ORAZ

Bronisław Machaj, Edward Świstowski, Do Hoang Cuong
Instytut Chemii i Techniki Jądrowej, Warszawa

Abstract
106Ru AND 125I RADIATION DOSERATE GAUGE

Pulse count rate from plastic scinti l lator is a measure of the doserate. Low dead
time of measuring channel and digital processing of measuring head signal with compen-
sation of dead time enables correct registration of very high pulse count rate. The radiation
source is set with an accuracy not worse than 0.1 mm in relation to the scintillator, and the
movement of the source in horizontal and vertical direction is done with the accuracy
0.01 mm. Additionally the gauge permits to measure the source activity and to check the
uniform distribution of the radioactive material on the source surface. Random error due to
pulse count rate fluctuation is neglegible. The error due to instability of PMT gain is
approx. 1.5% for 106Ru and 5% for dla 125I.

PL0201719
1. WPROWADZENIE

Leczenie nowotworów oka przeprowadzane jest przez naświetlenie
nowotworu promieniowaniem jonizującym 10"Ru lub 125j Wymaganą
dawkę do wyleczenia nowotworu uzyskuje się przez odpowiedni czas na-
promieniowania nowotworu do czego konieczna jest znajomość mocy daw-
ki. Prezentowany miernik w pierwotnej wersji pozwalał na pomiar mocy
dawki tylko promieniowania 106RU; a pO modyfikacji umożliwia też szybki
pomiar mocy dawki promieniowania 125j

Jako detektor promieniowania wykorzystano detektor plastykowy [1-3],
który daje się łatwo obrabiać mechanicznie do małych rozmiarów zapew-
niając dobrą rozdzielczość pomiaru mocy dawki oraz zadawalającą wydaj-
ność detekcji obu wyżej wymienionych rodzajów promieniowania. Kalibra-
cja miernika mocy dawki w funkcji odległości od źródła pozwala lekarzowi
na określenie wymaganej dawki wewnątrz oka gdzie znajduje się nowotwór.

2. ZASADA DZIAŁANIA MIERNIKA

Zasadę działania miernika ilustruje schemat funkcjonalny przedsta-
wiony na rys. l, zaś rozwiązanie konstrukcyjne głowicy pomiarowej ukazuje
rys. 2. Badane źródło promieniowania umieszczone jest w naczyniu z wodą,
która imituje tkankę oka. W przestrzeni ponad źródłem znajduje się scyn-
tylator plastykowy w kształcie cylindra o wymiarach 02x2 mm pełniący rolę
detektora promieniowania. Jest on sprzężony za pomocą światłowodu, w
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Rys. 1. Schemat funkcjonalny miernika do pomiaru mocy dawki promieniowania l^Ru
oraz '25j w środowisku wodnym: SP - stolik pomiarowy z naczyniem wypełnionym
wodaj ZP - badane źródło; SS - sonda scyntylacyjna ze scyntylatorem plastykowym o
wymiarach (}>2x2 mm; FD - dioda świetlna; GI - generator impulsów; A l , A2 - szybki
wzmacniacz impulsów; El - dyskryminator impulsów toru pomiarowego; E2, E3 - dys-
kryminatory impulsów diody świetlnej (tor regulacji wzmocnienia); uP - układ mikropro-
cesorowy; RS - łącze szeregowe; ZWN - zasilacz wysokiego napięcia; ZNN - zasilacz
niskiego napięcia; DAĆ - przetwornik cyfrowo-analogowy.

Rys. 2. Głowica pomiarowa miernika mocy dawki MAD-2000: l - pokrętło szybkiego
ruchu pionowego sondy scyntalacyjnej w granicach 0-250 mm; 2 - śruba precyzyjnego
przesuwu pionowego stolika pomiarowego (kuwety) 0-40 mm; 3 - śruba precyzyjnego
przesuwu stolika pomiarowego (kuwety) 0-25 mm; 4 - ogranicznik dolnego położenia
sondy scyntylacyjnej; 5 - ogranicznik górnego położenia sondy scyntylacyjnej; 6 - zacisk
położenia sondy scyntylacyjnej; 7 - pokrętło precyzyjnego ustawienia sondy scyntylacyj-
nej.
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kształcie ściętego stożka, z fotopowielaczem. Impulsy na wyjściu fotopo-
wielacza po wzmocnieniu i dyskryminacji podawane są do układu mikro-
procesorowego, gdzie są zliczane. Na tej podstawie wyliczana jest moc
dawki promieniowania. Zmiany wzmocnienia fotopowielacza kompenso-
wane są układem regulacji wzmocnienia fotopowielacza. Impulsy światła
diody świetlnej sprzężonej optycznie z fotopowielaczem służą jako wzo-
rzec odniesienia. Wzmocnienie fotopowielacza regulowane jest automa-
tycznie przez układ mikroprocesorowy, przez zmianę wysokiego napięcia
fotopowielacza, za pośrednictwem przetwornika cyfrowo-analogowego. Progi
dyskryminacji E2 i E3 pozwalają na wyznaczenia właściwego napięcia foto-
powielacza. Napięcie fotopowielacza regulowane jest skokowo co 2 V.

Naczynie z wodą i znajdującym się w jego wnętrzu badanym źró-
dłem umieszczone jest na stoliku pomiarowym przesuwanym za pomocą
ręcznych napędów mikrometrycznych w płaszczyźnie horyzontalnej i pio-
nowej z dokładnością 0,01 mm oraz obracanym wokół osi pionowej. Źró-
dło mocowane jest w uchwycie 'wsporniku) zapewniającymi powtarzal-
ność ustawienia źródła w stosunku do scyntylatora z dokładnością nie
gorszą niż 0,1 mm.

3. POMIARY I KALIBRACJA MIERNIKA

Na rys. 3 przedstawiono widmo promieniowania ii oraz
gdy obudowa detektora dotyka powierzchni źródła w wodzie. W pomia-
rach promieniowania ^^Ru wykorzystano źródła produkcji Bebig GMBH
w kształcie czaszy o średnicy 15,5 i 20 mm oraz o promieniu krzywizny

10

50 100

x10
kanafy

1 O 200 250

20 40 60
kanały

80

Rys. 3. Widmo różniczkowe promieniowania 'O^Ru w wodzie w odległości 1,4 mm (gó-
ra) oraz '25j w odległości 2,2 mm (dół) środka scyntylatora od powierzchni źródła. Próg
dyskryminacji impulsów odpowiada 28 i 34 kanałowi odpowiednio dla "-'"Ru i '^I.
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czaszy 12 mm. W pomiarach promieniowania 125j wykorzystano źródło
składające się z 8 ziaren 125I o wymiarach (J)0,5x5 mm umieszczonych na
wklęsłej powierzchni czaszy o średnicy 20 mm. W przypadku źródła
10"Ru próg dyskryminacji impulsów znajduje się nisko w stosunku do
amplitudy impulsów, co daje dobrą stabilność pomiaru. W przypadku źró-
dła 125j pr5g dyskryminacji znajduje się na stromej części widma, co po-
woduje większy błąd pomiaru. Skok napięcia fotopowielacza o 2 V odpo-
wiada zmianie szybkości liczenia 1,4% w pierwszym i 5% w drugim
przypadku.

Oczekuje się, że ładunek (średni prąd) niesiony przez impulsy scyn-
tylacji jest proporcjonalny do światła scyntylacji w wyniku zaabsorbowa-
nia w scyntylatorze określonej mocy dawki (energii). Celem sprawdzenia
czy istnieje proporcjonalność pomiędzy prądem niesionym przez impulsy
analogowe a szybkością liczenia impulsów dokonano pomiaru obu tych
wielkości. Do wyjścia wzmacniacza A2 na rys. l podłączono integrator
impulsów, na wyjściu którego mierzono napięcie proporcjonalne do prądu
impulsów analogowych, oraz dokonywano pomiarów szybkości liczenia
impulsów na wyjściu dyskryminatora impulsów w funkcji odległości
scyntylatora od źródła. Na rys. 4. przedstawiono wyniki jednego z pomia-
rów dla promieniowania łOoRii oraz ^5j Czas martwy toru pomiarowego
kompensowany jest wg znanej zależności [4]:

r=rm/(l-trm)
gdzie: r - skompensowana szybkość liczenia impulsów, rm - zmierzona
szybkość liczenia impulsów, T - czas martwy toru pomiarowego.

Q- O
4 6 8 10

Odległość żródło-detektor [mm]
12

5 10 15 20
Odległość źródło-detektor [tnm]

25

Rys. 4. Względna szybkość liczenia impulsów (linia ciągła) i względny średni prąd impul-
sów analogowych (o) w funkcji odległości środka scyntylatora od powierzchni źródła
106Ru (góra) oraz źródła 125I (dół).
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Analiza szeregu pomiarów wskazuje że szybkość liczenia impulsów i
prąd impulsów analogowych w funkcji odległości od źródła 106RU mają
taki sam przebieg w zakresie do odległości 10,4 mm od źródła z błędem
nie większym niż 5%. Dla większych odległości różnica pomiędzy szyb-
kością liczenia impulsów a prądem przekracza 10%. Przyczyną rozbieżno-
ści pomiędzy prądem a szybkością liczenia jest zmiana kształtu widma, co
stwierdzono dokonując pomiaru widma przy dużych odległościach detek-
tora od źródła. W przypadku promieniowania 125j prą(j impulsów analo-
gowych jest wyższy o 8% niż szybkość liczenia impulsów w zakresie do
20 mm odległości od powierzchni źródła. Jedną z przyczyn są impulsy od
scyntylacji wzbudzonych w światłowodzie o amplitudzie impulsów niższej
od progu dyskryminacji, które nie są zliczane przez licznik impulsów, a
które niosą z sobą ładunek elektryczny (szybkość liczenia impulsów
wzbudzonych w światłowodzie w funkcji odległości od źródła zmienia się
wolniej niż szybkość liczenia impulsów od scyntylacji w scyntylatorze).

5 10 15
Odległość źrodlo-detektor [mm]

20

Rys. 5. Względna zmiana szybkości liczenia impulsów (linia ciągła) oraz względna zmia-
na mocy dawki (o) w funkcji odległości detektora od źródła ^"Ru (góra) o średnicy 15,5
mm, oraz '25{ (dój).

Moc dawki i szybkość liczenia impulsów dla promieniowania
oraz 125j w funkcji odległości od źródła dla jednego z pomiarów przed-
stawiono na rys. 5. Analiza danych pomiarowych wskazuje, że moc dawki
promieniowania 10ÓRU w funkcji odległości, zależnie od typu źródła, jest
średnio o 8-17% wyższa niż szybkość liczenia impulsów w zakresie do 8
mm od źródła. W przypadku promieniowania ^5j różnica pomiędzy
względną mocą dawki a względną szybkością liczenia impulsów nie prze-
kracza 10% dla odległości do 12,5 mm od źródła. Dla większych odległo-
ści szybkość liczenia impulsów w stosunku do mocy dawki wzrasta i do-
chodzi do ok. 30% przy odległości 20 mm od źródła. Rozbieżności te
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tłumaczyć można innymi wymiarami detektorów użytych do kalibracji
mocy dawki niż wymiary scyntylatora 02x2 mm w mierniku. Błąd mocy
dawki wynikający z tego i wcześniej wymienionych powodów jest kom-
pensowany przez przetwarzanie danych pomiarowych wg zależności:

D = Do kz = no kd kz [mGy/min]
gdzie: D0 - moc dawki, gdy sonda dotyka powierzchni; n0 - szybkość
liczenia impulsów, gdy sonda dotyka powierzchni źródła; kd - współczyn-
nik kalibracji; k^ = a2x

z +a,x + ao - współczynnik uwzględniający różnicę
pomiędzy szybkością liczenia impulsów a mocą dawki, x = n? / n ( ); nz -
szybkość liczenia impulsów przy odległości (z) od źródła.

4. WNIOSKI

Pomiędzy szybkością liczenia impulsów w funkcji odległości od źró-
dła a prądem (ładunkiem) impulsów analogowych pochodzących od scyn-
tylacji scyntylatora plastykowego istnieje liniowa zależność z błędem nie
przekraczającym 5% dla promieniowania 10"Ru oraz 8% dla promieniowa-
nia 125j5 dla odległości od źródła dla jakiej mogą one być wykorzystane w
praktycznych zastosowaniach. Pomiary porównawcze mocy dawki i szybko-
ści liczenia impulsów wskazuj ą również na różnice wskazań 8-17% dla źró-
deł lO^Ru oraz ok 30% dla 125j_ Zastosowane przetwarzanie (cyfrowe)
szybkości liczenia impulsów rejestrowanej przez głowicę pomiarową elimi-
nuje wspomniane różnice i zapewnia prawidłowe wskazania mocy dawki.

Konstrukcja mechaniczna głowicy pomiarowej zapewnia usytuowa-
nie badanego źródła w stosunku do scyntylatora z dokładnością nie gorszą
niż 0,1 mm, zaś przesuw źródła w kierunku pionowym i poziomym z do-
kładnością 0,01 mm. Miernik pozwala dodatkowo na pomiar aktywności
źródła oraz na kontrolę równomierności rozkładu materiału radioaktywne-
go na powierzchni źródła. Błąd pomiaru mocy dawki wynikający z niesta-
bilności wzmocnienia fotopowielacza wynosi ok. 1,5% dla 10"Ru oraz ok.
5% dla 125I.

Autorzy pragną wyrazić uznanie i podziękowanie P. Olko i P. Bliskiemu z Instytutu Fizy-
ki Jądrowej w Krakowie za przeprowadzenie kalibracji mocy dawki promieniowania
lO^Ru oraz S. Pszonie z Instytutu Problemów Jądrowych w Świerku za wyznaczenie
mocy dawki promieniowania ̂ ^1 w funkcji odległości od źródła. Autorzy są wdzięczni M.
Mielcarskiemu z Ośrodka Badawczo-Rozwojowego Izotopów POLATOM w Świerku za
udostępnienie źródeł do pomiarów laboratoryjnych oraz za uwagi dotyczące miernika.
Praca finansowana była w dużej mierze przez Komitet Badań Naukowych w ramach
umowy nr 2413/C.T11-8/99.
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OZNACZENIE ZAWARTOŚCI POPIOŁU W WĘGLU
3 METODĄ ROZPRASZANIA W PRZÓD
~ NISKOENERGETYCZNEGO PROMIENIOWANIA GAMMA

• ó
' CNJ
j o Bolesław Czerw, Teresa Sikora

Centrum Elektryfikacji i Automatyzacji Górnictwa EMAG, Katowice

Abstract
DETERMINATION OF ASH CONTENT IN COAL

BY THE FORWARD-SCATTERING METHOD
OF LOW-ENERGY GAMMA RADIATION

The papers describes a method for determination of ash content in coal, based on
the forward-scattering phenomenon of low-energy gamma radiation. The paper evaluates
the effect of the parameters of measuring geometry, granulation, mass, sample packing
and chemical constitution of coal on the accuracy of measured ash content in coal. There
is given a new manner to calculate ash content in coal that uses some parameters of the
forward-scattered gamma radiation spectrum.

1. WSTĘP

Produkcja węgla o określonych parametrach jakościowych coraz
częściej wiąże się z koniecznością wprowadzania nowoczesnych technolo-
gii wzbogacania węgla i nowych technik monitorowania parametrów jako-
ści węgla. Nowoczesne instrumentalne metody kontroli jakości węgla
oparte są przede wszystkim na technice jądrowej. Metody te mają wiele
zalet, co sprzyja ich szybkiemu wdrażaniu do przemysłu, ale ich wspólną
wadą jest wpływ składu chemicznego i rodzaju węgla na wynik pomiaru
zawartości popiołu w węglu. Powoduje to konieczność uciążliwej kalibra-
cji urządzeń dla różnego rodzaju węgla i jest przyczyną mniejszego zainte-
resowania zakładów energetycznych, spalających węgiel z kilku kopalń,
tego typu urządzeniami.

Biorąc pod uwagę fakt, że w Polsce i na świecie węgiel będzie jesz-
cze przez najbliższe lata intensywnie wykorzystywany, zwłaszcza w ener-
getyce, a wymagania co do jego jakości będą coraz wyższe, w Centrum
Elektryfikacji i Automatyzacji Górnictwa EMAG przy finansowym wspar-
ciu Komitetu Badań Naukowych przeprowadzono badania wpływu wybra-
nych czynników fizycznych i chemicznych na pomiar zawartości popiołu
w węglu metodami radiometrycznymi [1]. W pracy tej przedstawiono wy-
niki badań dotyczące oznaczania zawartości popiołu w węglu metodą roz-
proszenia w przód niskoenergetycznego promieniowania gamma.
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2. METODA I APARATURA POMIAROWA

Ideę pomiaru zawartości popiołu w węglu przedstawiono na rys. 1.
Szerokokątna wiązka promieniowania gamma z źródła Am-241 pada na
próbkę węgla umieszczoną w naczyniu pomiarowym. Do detektora dociera
tylko promieniowanie gamma rozproszone pod odpowiednim kątem, po-
nieważ promieniowanie bezpośrednie jest pochłaniane przez przesłonę
ustawioną miedzy źródłem a detektorem promieniowania. W zależności od
geometrii pomiaru przesłona może być umieszczona między źródłem a
próbką (geometria I), między próbką a detektorem (geometria II) i we-
wnątrz naczynia pomiarowego (geometria III).

Am
priestona

naceynie pomiarowe

doE\P

Rys. 1. Idea pomiaru zawartości popiołu w węglu metodą rozpraszania w przód promie-
niowania gamma.

Promieniowanie wzbudza w detektorze (sonda scyntylacyjna SSU-70)
impulsy elektryczne, które po wstępnym wzmocnieniu są przesyłane do
elektronicznego układu pomiarowego. Tam są wzmacniane i formowane, a
następnie przesyłane do analizatora wielokanałowego. Analizator umożli-
wia określenie rozkładu amplitudowego impulsów elektrycznych i ich zli-
czanie zarówno w poszczególnych kanałach, jak też w określonych zakre-
sach kanałów (energii).

Wartość masowego współczynnika osłabienia promieniowania
gamma |i zależy od zawartości popiołu w węglu. Mierząc natężenie pro-
mieniowania gamma rozproszonego w przód w uformowanej warstwie
węgla można z zależności A=f(N) wyliczyć zawartość popiołu. Dokładną
postać powyższej zależności wyznacza się w procesie kalibracji urządzenia
dla konkretnych warunków pomiarowych.
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3. WPŁYW WYBRANYCH CZYNNIKÓW NA NATĘŻENIE
PROMIENIOWANIA GAMMA I BŁĄD POMIARU
ZAWARTOŚCI POPIOŁU

W pierwszej kolejności zbadano wpływ parametrów geometrii po-
miaru, takich jak odległość „a" źródła od powierzchni próbki, odległość
„b" detektora od dna naczynia z próbką, średnica i wysokość naczynia po-
miarowego na natężenie rozproszonego w przód promieniowania gamma.
Pomiary te pozwoliły na optymalny dobór wymienionych parametrów dla
każdej stosowanej geometrii.
Na rys. 2 przedstawiono zależność natężenia promieniowania gamma roz-
proszonego w przód od masy próbki w naczyniu pomiarowym o średnicy
26 cm i wysokości 6 cm dla trzech omawianych geometrii pomiaru.
Upakowanie (gęstość nasypowa) i granulacja próbki węgla stanowią, obok
składu chemicznego popiołu, ważny czynnik wpływający na natężenie
rozproszonego w przód promieniowania gamma, a tym samym na dokład-
ność oznaczeń zawartości popiołu w węglu omawianą metodą. Wpływ
upakowania sprawdzono w opisanym niżej doświadczeniu.
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Rys. 2. Zależność natężenia promieniowania gamma rozproszonego w przód od masy
próbki.

Do naczynia pomiarowego nasypano węgla, wyrównano powierzchnie i
zmierzono natężenie promieniowania. Węgiel w naczyniu upakowano
przez wstrząsanie naczyniem, a następnie zmierzono w kilku miejscach
odległość powierzchni węgla od górnej krawędzi naczynia i wyliczano
odległość średnią (D). Czynność powtarzano kilka razy. Wyniki pomiarów
podano w tabeli l, gdzie NI, N2, N3 oznacza natężenie promieniowania
dla geometrii I, II, III.
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Tabela l. Wpływ ubicia próbki na natężenie promieniowania gamma rozproszonego w przód.

D [cm]
0,0
0,5
1,0
1,5

NI [imp/s]
9414
9387
9380
9363

N2 [imp/s]
10415
10514
10657
10782

N3 [imp/sj
11486
11350
1 1 1 1 6
11008

Wpływ granulacji próbek na błąd oznaczeń zawartości popiołu w węglu
oceniono na podstawie pomiarów wykonanych w trzech geometriach dla
20 próbek węgli o granulacji 0-20 mm i 25 próbek o granulacji 0-6,3 mm.
Zakres zawartości popiołu w obu grupach węgla był taki sam. Na podsta-
wie oznaczeń chemicznych zawartości popiołu i pomiarów natężenia pro-
mieniowania gamma rozproszonego w przód wyliczono równania regresji
liniowej, współczynnik korelacji „r" i standardowy błąd oceny a. Wyniki
obliczeń podano w tabeli 2.

Tabela 2. Wynik i obliczeń statystycznycn dla węgli o różnej granulacji.

Granulacja
0-20 mm
0-20 mm
0-20 mm

Geometria
I
II
II

r
0.86
0,78
0,87

a[%]
1.87
2,30
1,80

Granulacja
0-6,3 mm
0-6,3 mm
0-6,3 mm

Geometria
I
II
III

r
0,97
0,91
0,99

a[%]
1 , 1 4
2,01
0,99

4. WPŁYW SKŁADU CHEMICZNEGO WĘGLA
NA DOKŁADNOŚĆ OZNACZANIA ZAWARTOŚCI POPIOŁU

Do badań przygotowano 43 próbki węgla z czterech kopalń. W prób-
kach oznaczono parametry jakościowe oraz zawartość głównych pierwiast-
ków popiołotwórczych. Pomiary widm rozproszonego w przód promieniowa-
nia gamma wykonano w trzech badanych geometriach dla wszystkich próbek,
ale w tej pracy przedstawiono wyniki pomiarów w geometrii I, ponieważ ta
geometria ma więcej zalet niż pozostałe i jest stosowana w popiołomierzu
MPKF, opracowanym w Centrum EMAG i stosowanym szeroko w przemy-
śle. W tabeli 3 podano wyniki obliczeń statystycznych dla zależności między

Tabela 3. Wyniki obliczeń statystycznych dla węgli z różnych kopalń.

Kopalnia
4 kopalnie

Wujek
Jaworzno
Jas-Mos

Bielszowice

r
0,91
0,98
0,93
0,98
0,99

al%]
6,10
1,45
3,51
2,29
1,35
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zawartością popiołu w węglu a natężeniem Nt promieniowania gamma roz-
proszonego w przód w całym zakresie energii dla wszystkich próbek i dla
próbek z poszczególnych kopalń.

Tabela 4. Równania regresji uwzględniające zawartość żelaza.

Zawartość Fe
0,07<Fe<0,7
0,7<Fe<1.4
l,4<Fe<2,l
2,l<Fe<6,3

Równanie regresji
A=18,799-0,00057N

A=113,9259-0,0049N
A=32,8074-0,00042N
A=133,1546-0,0066N

r
0,30
0,91
0,23
0,99

a[%]
1,27
2,68
2,11
2,01

Zawartość A [%]
4,65-9,60
9,81-24,68

22,79-29,95
12,18-78,75

Standardowy błąd oceny a dla czterech kopalń jest znacznie większy niż dla
pojedynczej kopalni. Błąd ten można zmniejszyć przez wyliczenie krzywych
regresji dla wybranych zakresów zawartości żelaza jak to pokazano w tabeli 4.

Rys. 3. Parametry widma promieniowania gamma.

Poprawa dokładności oznaczeń zawartości popiołu poprzez dodatkowy
pomiar zawartości żelaza w węglu jest czasami stosowana [3], ale jest to
kłopotliwe i w praktyce przemysłowej trudne do zrealizowania. Postano-
wiono więc wykorzystać do wyliczania zawartości popiołu wybrane para-
metry widma pokazane na rys. 3, gdzie WI, WII oznacza natężenie pro-
mieniowania w piku I i II, a Ni - natężenie promieniowania rozproszonego
w przód w zaznaczonych zakresach widma. Dla tych parametrów lub ich
kombinacji wyliczono zależności korelacyjne między zawartością popiołu
w węglu a natężeniem promieniowania gamma. Metoda ta okazała się jednak
mało skuteczna i w związku z tym całe widmo podzielono na 100-kanałowe
odcinki Kl, K2 ... Ki i dla tych zakresów odczytano natężenie Nki rozpro-
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szonego w przód promieniowania gamma. Stosując metody statystyki ma-
tematycznej wyliczono zależności między zawartością popiołu w węglu a
natężeniem promieniowania Nki lub ich kombinacją.

Tabela 5. Wyniki obliczeń zawartości popiołu w węglu przy zastosowaniu regresji wielo-
krotnej.

Zależność

A=f(Nt,N

4 kopalnie
r

0,97
s,%
3,03

Wujek
r

0,99
s,%
0,66

Jaworzno
r

0,99
s,%
1,51

Jas-Mos
r

0,99
s,%
1,54

Bielszowice
r

0,99
s,%
0,78

Okazało się, że zawartość popiołu można wyliczyć z mniejszym błędem sto-
sując regresję wielokrotną typu A=f(Nt,Nki Nk2,Nk3), gdzie Nt oznacza natęże-
nie promieniowania w całym zakresie widma, a N^ - natężenie promieniowa-
nia w trzech wybranych odcinkach leżących w zakresie. W tabeli 5 podano
wyniki obliczeń zawartości popiołu w węglu przy zastosowaniu regresji wie-
lokrotnej dla wszystkich próbek i oddzielnie dla poszczególnych kopalń.

5. WNIOSKI

Przedstawiona metoda pomiaru zawartości popiołu w węglu, stoso-
wana w popiołomierzu MPKF, charakteryzuje się małym wpływem masy
próbki i jej upakowania na błąd pomiaru. Natomiast na błąd pomiaru, tak
jak w innych metodach radiometrycznych, ma wpływ granulacja próbki i
skład chemiczny substancji mineralnej węgla. Zaproponowana metoda
pomiaru i wyliczania zawartości popiołu znacznie zmniejsza ten wpływ,
zwłaszcza dla węgli z tej samej kopalni, jednak całkowicie go nie elimi-
nuje. W dalszym ciągu w Centrum EMAG prowadzone są prace badaw-
czo-konstrukcyjne, wykorzystujące dotychczasowe doświadczenia i wyniki
badań, nad opracowaniem doskonalszych metod i urządzeń do pomiaru
zawartości popiołu w węglu.
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Abstract
SOME INDUSTRIAL APPLICATIONS OF XRF SPECTROMETRY

Industrial XRF analysers applied for qualitative and quantitative analysis of the
zinc-lead and copper flotation slurries were described. Application of the similar spectro-
metric system for continuous measurement of the coating thickness of zinc on steel sheets
is also presented.

1. WSTĘP

W Polsce pierwsze prace nad wykorzystaniem fluorescencyjnych
sond zanurzeniowych do oznaczania pierwiastków w procesie flotacji rud
cynkowo-ołowiowych prowadzono w Akademii Górniczo-Hutniczej w
Krakowie [l, 2]. Prace nad wdrożeniem systemu do ciągłej analizy składu
w warunkach przemysłowych, realizowane wspólnie z Zakładem POLON
w latach osiemdziesiątych natrafiały na trudności związane głównie z dużą
zawodnością dostępnej w ówczesnych warunkach aparatury elektronicznej.
Kontynuacja prac wdrożeniowych oraz możliwość zastosowania w latach
dziewięćdziesiątych nowoczesnej aparatury i technologii doprowadziły do
opracowania nowoczesnego i niezawodnego fluorescencyjnego spektro-
metru przemysłowego, który został z powodzeniem wykorzystany do
oznaczania Fe, Zn i Pb w pulpach flotacyjnych w zakładach przeróbki rud
cynkowo-ołowianych w Zakładach Górniczych (ZG) „Trzebionka" S.A.
oraz do oznaczania miedzi [3] w KGHM Polska Miedź S.A. „Polkowice".

Ponadto, opracowano i zastosowano w Hucie „Florian" przemysłowy
fluorescencyjny analizator do ciągłego pomiaru grubości warstwy cynku na-
noszonego na blachy stalowe przeznaczone dla przemysłu motoryzacyjnego.

W niniejszej pracy przedstawiono pokrótce wspomniane urządzenia
oraz pokazano niektóre wyniki uzyskane w trakcie ich eksploatacji.

2. FLUORESCENCYJNE SPEKTROMETRY PRZEMYSŁOWE
DO ANALIZY RUD

Spektrometr przemysłowy przeznaczony do analizy rud cynkowo-
ołowiowych składa się z zanurzeniowej sondy fluorescencyjnej typu SF-03
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oraz sterownika mikroprocesorowego. W sondzie zanurzeniowej pracującej
w strumieniu pulpy znajduje się źródło promieniowania Cd-109, licznik pro-
porcjonalny firmy DETRON (Instytut Fizyki Uniwersytetu Warszawskiego)
oraz przedwzmacniacz. Sygnał z sondy jest przesyłany do sterownika mi-
kroprocesorowego zainstalowanego w bezpośrednim sąsiedztwie sondy.
Sterownik wykonuje następujące funkcje:

wzmacnia i kształtuje sygnał impulsowy z sondy;
rejestruje widmo energetyczne w 2048 kanałach;
dokonuje ciągłej analizy widma i oblicza procentowe zawartości Fe,
Zn, Pb lub Fe, Cu, Pb oraz gęstość pulpy;
steruje pracą układu automatycznej stabilizacji widma;
wykrywa wszelkie nieprawidłowości w pracy systemu (takie jak roz-
szczelnienie lub zalanie sondy pomiarowej, wyjście ze stabilizacji, za-
nik jednego z napięć zasilających itp.);
przekazuje co 10 sekund łączem szeregowym do serwera aktualne da-
ne pomiarowe;
odbiera z serwera polecenia zmiany reżimu lub parametrów pracy;
wyświetla i archiwizuje dane pomiarowe.

Na rys. l przedstawiono widno promieniowania X próbki koncen-
tratu galeny zmierzone za pomocą opisanego wyżej spektrometru.
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» 400

•2 300

200

100

5,7%Fe17%Zn4,7%Pb
2 7 / o F e 7% Zn 5% Pb

10 15 20
Energia (keV|

Rys. l . Widmo próbki koncentratu galeny.

System w ZG „Trzebionka" S.A. składa się z ośmiu sond pomiaro-
wych ze sterownikami (maksymalnie do 64 sond) zainstalowanych w new-
ralgicznych miejscach procesu flotacji oraz sieci komputerowej złożonej
serwera i ośmiu komputerów (maksymalnie do 64 komputerów).
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Tabela. Podstawowe parametry poszczególnych strug pomiarowych.

Nr

1

2

3

4

5

6

7

Stanowisko pomiarowe

Nadawa do flotacji

Odpady flotacji galeny

Koncentrat surowy blendy

Odpady flotacyjne

Koncentrat galeny

Odpady flotacji czyszczącej
galeny
Koncentrat odgipsowany
blendy

%Zn

1,5-8

1,5-8

46-38

0,2-1,5

1-6

5-25

54-63

%Pb

0,5-7

0,2-1,2

0,8-4

0,2-1

65-80

2-15

0,8-4

%Fe

1-4

1-4

1-10

1-2,5

1,5-10

1-15

1-12

Gęstość
[mg/cm3]

1400-15000
1440

1310-1390
1350

1300-1650
1520

1300-1360
1330

1200-1600
1350

1020-1080
1040

1200-1300
1520

Przepływ
[m3/h]

329

316

21

624

9

61

36

W tabeli podano podstawowe parametry poszczególnych strug po-
miarowych, w których zostały zainstalowane sondy zanurzeniowe, a na
rys. 2 pokazano schemat blokowy całego systemu pomiarowego.

Spektrometry

Rys. 2. Schemat blokowy systemu analizy pulp flotacyjnych zainstalowanego w ZG
„Trzebionka" S.A.
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Serwer steruje całym systemem i w sposób automatyczny:
odbiera dane pomiarowe ze wszystkich spektrometrów,
archiwizuje wyniki pomiarów w bazie danych,
wizualizuje aktualne i archiwalne dane pomiarowe z wszystkich spek-
trometrów,
udostępnia zgromadzone dane innym komputerom poprzez sieć
ETHERNET,
informuje operatora o stanie i prawidłowości pracy wszystkich spek-
trometrów,
umożliwia operatorowi zdalną zmianę parametrów pracy poszczegól-
nych spektrometrów,
umożliwia operatorowi wydruk raportów z pracy systemu,

śr. = 4.62%
max " 5.42%
min = 3.81%

śr. = 55.03%
max - 57.19%
min - 53.11%

śr. - 1.98%
max - 2.22%
min - 1.79%

6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19

Rys. 3. Przebiegi zmienności zawartości Fe, Zn i Pb w strudze koncentratu blendy surowej.
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umożliwia operatorowi przeprowadzenie kalibracji i standaryzacji po-
szczególnych torów spektrometrycznych.

Dzięki pracy w sieci ETHERNET aktualne i archiwalne dane pomia-
rowe dostępne są na wszystkich komputerach systemu, a poprzez Zakła-
dową Sieć Komputerową także na innych komputerach.

Na rys. 3 pokazano przykładowe przebiegi zmienności zawartości
Fe, Zn i Pb w strudze koncentratu blendy w ciągu 12-godzinnej pracy
urządzenia.

Wyniki eksploatacyjne za okres od 01.11.1997 roku do 21.12.2001
roku potwierdziły wysoką dokładność i niezawodność pracy systemu. I
tak, dla zawartości Zn w nadawie pulpy na poziomie 4,23% maksymalna
różnica między wynikami ze spektrometrów i laboratorium wynosiła
0,06%. Dla zawartości Pb na poziomie 1,92% i Fe na poziomie 1,84% róż-
nica ta wynosiła 0,04%.

Również zainstalowana w Zakładach Wzbogacania Rud w Polkowi-
cach sonda zanurzeniowa typu SF-03, pracująca na linii odpadów poflota-
cyjnych miedzi, potwierdziła wysoką jakość pracy. Różnice między spek-
trometrem Courier 30AP firmy Outokumpu (Finlandia), który był
zainstalowany w Zakładzie a sondą, produkcji POLON ZOT, nie były
większe niż ±0,005% przy poziomie koncentracji miedzi w odpadzie w
granicach 0,220-0,330%.
Ze względu na sekwencyjną pracę Couriera, wyniki pomiarów podawane
były co 17,5 minuty, a wyniki pomiarów SF-01 - co 100 sekund, przy
czym sonda SF-03 zainstalowana została na tej samej strudze co Courier.

3. PRZEMYSŁOWY MIERNIK DO CIĄGŁEGO POMIARU GRUBOŚCI
POWŁOK CYNKOWYCH NA BLACHACH STALOWYCH

Miernik grubości powłoki cynkowej nanoszonej metodą ciągłą po obu
stronach blachy został zainstalowany w 1998 roku na linii blach karoseryj-
nych w Wydziale Blach Powlekanych Huty „Florian" w Świętochłowicach.
Miernik składa się z dwóch głowic pomiarowych umieszczonych po obu
stronach mierzonej blachy. Źródła Am-241 wzbudzają promieniowanie cha-
rakterystyczne w atomach Zn i Fe, które jest rejestrowane przez liczniki pro-
porcjonalne, a następnie przetwarzane przez spektrometr przemysłowy z
2048-kanałowym analizatorem amplitudy. Po analizie widma miernik podaje
wyniki grubości Zn w zakresie od 10 do 400 g/m2 z dokładnością 2%. Gło-
wice umieszczone są na trawersie pomiarowym. Służy on do ich synchro-
nicznego przemieszczania w poprzek przesuwającej się wstęgi blachy.
Spektrometr oprócz dokonywania funkcji pomiarowych steruje ruchem tra-
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wersu oraz wypracowuje sygnały proporcjonalne do położenia głowic i
zmierzonej grubości Zn. Układ automatycznej detekcji brzegów taśmy ste-
ruje kierunkiem ruchu napędu trawersu. Na podstawie otrzymanych infor-
macji na monitorze współpracującego komputera wizualizowane są profile
poprzeczne grubości Zn. Są one także archiwizowane na twardym dysku.
Miernik przekazuje wyniki pomiarowe do Wydziałowego Systemu Monito-
ringu i Sterowania Procesem Pokrywania Cynkiem. Tu są one archiwizowane
i wizualizowane, a jednocześnie na ich podstawie automatycznie korygowane
są parametry procesu. Zarchiwizowane wyniki pomiarów są wykorzystywane
do analizy efektywności procesu oraz stanowią metrykę produkowanej
wstęgi blachy.

4. EFEKTY EKONOMICZNE

Dzięki zastosowaniu systerr > w ZG „Trzebionka" S.A. obniżono za-
wartość Zn w odpadach z poziomu 0,8% do poziomu 0,35%, a Pb - do po-
ziomu 0,15+0,25%. Daje to wymierne oszczędności, sięgające 100.000+150.000
USD w skali rocznej.

Podobnie przedstawia się sprawa w Zakładzie Wzbogacania Rud w
Polkowicach, gdzie przy przeróbce 9000 ton na dobę wzrost uzysku wyno-
si nawet 0,05+0,08% (zmniejszenie koncentracji Cu w odpadach), co daje
dodatkowo rocznie 1300+1700 ton Cu i w konsekwencji ok. 2,2 miliona
USD.

Ponadto poprawiła się stabilność procesu wzbogacania, przejawiają-
ca się zmniejszeniem fluktuacji zawartości Cu w odpadach.

5. ZAKOŃCZENIE

Prezentowana aparatura stanowi przykład dojrzałego rozwiązania in-
żynierskiego poprzedzonego wieloletnimi badaniami naukowymi. Apara-
tura zdała egzamin z niezawodności, gdyż od kilku lat działa nieprzerwa-
nie w zakładach przemysłowych. Na podkreślenie zasługuje fakt, że
parametry tej aparatury nie ustępują, a nawet niekiedy przewyższają para-
metry analogicznych rozwiązań zagranicznych, przy co najmniej dwukrot-
nie niższej cenie rozwiązań krajowych. Dowodem uznania z jakim spotyka
się ta aparatura jest przyznanie wyróżnienia sondzie SF-02 w konkursie
„MISTRZ TECHNIKI 2001".
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WIZUALIZACJA DANYCH POMIAROWYCH
MIERNIKA ZAPYLENIA POWIETRZA AMIZ 2000

PRZY UŻYCIU PROGRAMU LabVIEW

Adrian Jakowiuk
Instytut Chemii i Techniki Jądrowej, Warszawa

Abstract
APPLICATION OF THE LabVIEW PACKAGE FOR REPRESENTATION

OF MEASUREMENT DATA FROM AIRBORNE DUST MONITOR AMIZ 2000
This paper describes software for presentation of measuring results from airborne

dust monitor AMIZ 2000. Apart of dust concentration as the main parameter of the monitor,
air temperature, relative humidity, atmospheric pressure, wind direction and its speed are
measured. To present all this data in a form allowing fast and convenient assessment of the
measuring results by the user software based on LabVIEW packet was developed. The
measuring results are presented in a form of graph allowing to see the measuring results
within a day, or a selected period and to see relation between all measured parameters. Pre-
senting results in a form of tables is also possible.

CM
CM

O
CM
O

1. WSTĘP

Miernik zapylenia powietrza
AMIZ 2000 (rys. 1) przeznaczony jest
do automatycznych pomiarów emisji
zapylenia powietrza w punktach sta-
łych. Może pracować jako samodziel-
ne urządzenie pomiarowe, jak również
jako element sieci monitoringu zapy-
lenia atmosferycznego. Miernik ten
mierzy takie parametry otoczenia, jak:
zapylenie powietrza, temperaturę po-
wietrza, wilgotność względną, ciśnie-
nie atmosferyczne, prędkość i czas
wiania wiatru w zależności od jego
kierunku. Miernik zapylenia powietrza
AMIZ 2000 pozwala na transmisję
danych do komputera, dzięki czemu
stało się możliwe stworzenie oprogra-
mowania, którego zadaniem byłaby
archiwizacja danych pomiarowych, a

Rys. 1. Miernik zapylenia powietrza
AMIZ 2000.
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także prezentacja tych danych w formie tabel, wykresów oraz generowanie
raportów podsumowujących określone przedziały czasu. Do stworzenia ta-
kiego oprogramowania użyto pakietu Lab VIEW [1].

2. OPIS MIERNIKA ZAPYLENIA POWIETRZA AMIZ 2000

Zasada działania miernika polega na zebraniu próbki pyłu na filtrze z
włókniny szklanej, a następnie na wyznaczeniu jej gramatury metodą ab-
sorpcji promieniowania beta ze źródła Pm-147. W jednej z pozycji układu
pomiarowego (rys. 2) przez filtr z włókna szklanego przepompowywane
jest zapylone powietrze. W tym samym czasie układ pomiaru masy pyłu
jest wykorzystywany do referencyjnego pomiaru gramatury czystego od-
cinka filtru. Po zakończeniu cyklu pompowania powietrza, układ pomia-
rowy obraca się w położenie pomiaru masy pyłu i jest dokonywany pomiar
częstości zliczeń [2]. Urządzenie działa w sposób automatyczny i może
pracować przez kilka miesięcy bez żadnego nadzoru. Wyniki pomiarów są
gromadzone w wewnętrznej pamięci i mogą być ręcznie lub automatycznie
transferowane do komputera zewnętrznego.

Rys. 2. Szkic głowicy pomiarowej miernika zapylenia powietrza: l - pojemnik na wzorce,
2 -podstawa układu radiometrycznego, 3 - stolik obrotowy, 4 - ssawka, 5 - źródło Pm-147,
6 - rolka z filtrem, 7 licznik G-M, 8 - filtr, 9 - wyłączniki.
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Zakres pomiarowy jest szeroki i wynosi od 5 do 5000 |ig/m3, a powtarzal-
ność ok. 2%, lecz nie mniej niż 2 (ig/m3. Miernik wyposażony jest także w
zestaw czujników meteorologicznych do pomiarów kierunku i prędkości
wiatru oraz temperatury, wilgotności i ciśnienia powietrza [3]. Zakresy
pomiarowe mierzonych wartości przedstawiono w tabeli.

Tabela. Zakresy pomiarowe wartości mierzonych przez miernik zapylenia powietrza
AMIZ 2000.

Zakres pomiarowy zapylenia 5-5000 |ig/m3

Czułość pomiaru 2|ig/m3

Zakres pomiarowy:

wiatr

temperatura

wilgotność względna

ciśnienie atmosferyczne

16 kierunków, prędkość 0-60 m/s

-63 - +64°C

0-99% RH

895-1150 hPa

Źródło: http://www.ichtj.waw.pl/ichtj/market/m-eng/dep_03/amiz2000.htm.

3. OPIS PROGRMU AMIZ 2000

Program AMIZ 2000 służy do gromadzenia i prezentacji danych do-
tyczących zapylenia powietrza zbieranych przy użyciu miernika zapylenia
AMIZ 2000. Miernik ten pozwala na pomiar takich parametrów otoczenia,
jak: zapylenie, temperatura, wilgotność względna oraz ciśnienie atmosfe-
ryczne, a także czas i szybkość wiania wiatru w odniesieniu do jego kie-
runku.

3.1. Okno główne programu

W oknie głównym programu (rys. 3) prezentowane są średnie dobo-
we wartości dotyczące wybranego okresu czasu oraz dane dotyczące śred-
nich wartości okresu i prędkości wiania wiatru. Przedstawione są także
wartości średnie dobowe zapylenia powietrza, temperatury powietrza, wil-
gotności względnej oraz ciśnienia atmosferycznego w wybranym dniu.
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Tempetatura powietrza
Wilgotność względna

Ciśnienie atmosferyczne

Rys. 3. Okno główne programu AMIZ 2000.

3.2. Przeglądanie danych pomiarowych

Wyniki pomiarów z miernika powietrza przenoszone są do programu za
pomocą specjalnego urządzenia dostarczanego wraz z programem. Po wczy-
taniu nowych danych do pamięci możliwe jest przejrzenie ich poprzez wybór
interesującej nas daty pomiaru z kalendarza widocznego w lewym górnym
rogu okna głównego programu (rys. 3). Po wybraniu interesującego nas dnia
widoczne na ekranie wykresy zostaną automatycznie odświeżone.

Z okna głównego programu możliwe jest przejście do okna dialogowe-
go przedstawiającego szczegółowe dane pomiarowe dla wybranego dnia (rys.
4). Z głównego okna programu istnieje także możliwość przejścia do okna
dialogowego przedstawiającego szczegółowe wartości pomiarów w wybra-
nym miesiącu (rys. 5), skąd użytkownik może przejść, po wybraniu interesu-
jącego go pomiaru, do okna przedstawiającego szczegółowe dane dobowe.
Zawartość poszczególnych okien dialogowych można także w każdej
chwili wydrukować.
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Rys. 5. Wykres szczegółowy pomiarów w ciągu miesiąca.

3.3. Raporty

W przedstawianym programie istnieje także możliwość przejrzenia
oraz wydrukowania raportów podsumowujących zebrane dane z różnych
okresów. Dostępne są następujące raporty:

raport miesięczny - składający się z czterech podraportów tygodnio-
wych, zawierających średnie wartości dobowe takich parametrów, jak:
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zapylenie, temperatura powietrza, ciśnienie atmosferyczne, wilgotność
względna (przedstawione w formie tabeli) oraz czas i prędkość wiatru
(przedstawione na wykresach) (rys. 6b). Przy przeglądaniu danych
zawartych w raporcie możliwe jest przejście do okna zawierającego
dane szczegółowe dla wybranej doby.

l 2 3 4 Ś B 7

t 2 3 4 5 ' S ? B 3 10 11

r \ Raport dobowy oktetów?
D-' 1-7 Bsfdaur* 2860

CHues wiania vnabu {XJ
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Rys. 6. a) Raport roczny, b) Raport miesięczny - pierwsze trzy dni miesiąca.

raport roczny - zawierający uśrednione w okresach miesięcznych da-
ne dotyczące wybranego roku. Przedstawia on średnie wartości mie-
sięczne zapylenia, temperatury powietrza, wilgotności względnej oraz
ciśnienia atmosferycznego w formie tabelarycznej, jak również na
wykresach (rys. 6a). Z raportu tego, wybierając interesujący miesiąc,
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można przejść do raportu prezentującego bardziej szczegółowe dane
dla wybranego miesiąca.
raport okresowy szczegółowy - przedstawia w formie wykresów szcze-
gółowe dane z poszczególnych pomiarów dotyczące zapylenia, tempe-
ratury powietrza, ciśnienia atmosferycznego i wilgotności względnej w
wybranym okresie czasu (rys. 7a). Dane przedstawione są na czterech
wykresach. Po zaznaczeniu wybranego pomiaru można przejść do okna
przedstawiającego dane szczegółowe z danego dnia i tam sprawdzić
prędkość oraz okres wiania wiatru dla wybranego pomiaru, oraz jak
zmieniały się mierzone parametry w ciągu doby.

Rys. 7. Widok przykładowych raportów: a) raport okresowy szczegółowy - wykres za-
pylenia, b) raport okresowy roczny - wykres zapylenia.

raport okresowy roczny - przedstawia w formie wykresów średnie
roczne wartości zapylenia, temperatury powietrza, ciśnienia atmosfe-
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rycznego oraz wilgotności względnej w ciągu wybranego okresu czasu
(rys. 7b). Po wybraniu interesującego roku, w którym np. zapylenie
było najwyższe, można przejść do raportu przedstawiającego średnie
miesięczne wartości mierzonych parametrów, a następnie do raportu
zawierającego bardziej szczegółowe wartości tych parametrów.

4. PODSUMOWANIE

Dzięki wykorzystaniu pakietu programistycznego LabVIEW stworzo-
no oprogramowanie, którego zadaniem jest pobieranie, archiwizowanie oraz
przedstawianie wyników pomiarów. Stworzony program do obsługi mierni-
ka zapylenia powietrza AMIZ 2000 znacznie rozszerza możliwości mierni-
ka; dotychczas użytkownik sam musiał przetwarzać odczytane dane, teraz
oprogramowanie wykonuje za niego tę pracę. Z programu AMIZ 2000 moż-
na w łatwy sposób generować raporty zarówno miesięczne, jak i roczne, a
także z wybranych okresów. W łatwy sposób można też określić kierunek
wiejącego wiatru, np. dla największego zmierzonego w ciągu doby zapyle-
nia lub sprawdzić, jakie warunki atmosferyczne panowały w danym dniu,
jakie były wartości średnie parametrów meteorologicznych w danym okresie
i porównać je z wartościami z innych okresów.
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URZĄDZENIE DO ZBIERANIA I PRZETWARZANIA
WYNIKÓW POMIARÓW RADIOMETRYCZNYCH

REALIZOWANYCH W WARUNKACH
PRZEMYSŁOWYCH I TERENOWYCH

•••Miî  .

O

Jan Mirowicz, Andrzej Owczarczyk, Jan Pieńkos, Edward Świstowski, o
Piotr Urbański

Instytut Chemii i Techniki Jądrowej, Warszawa

Abstract
AN INSTRUMENT FOR COLLECTING AND PROCESSING DATA

FROM RADIOMETRIC EXPERIMENTS CARRIED OUT
IN FIELD AND INDUSTRIAL CONDITIONS

The FIR-1 radiometer is designed to collect and process radiometrie measurements
carried out in industrial and field environment. A specialized software of the radiometer en-
ables use of the collected measuring results for further processing, e.g. modelling of dy-
namics of the objects.

The main unit of the radiometer is the control block. The task of the block is control
of the measuring cycles and its analysis as well as displaying and storage of the measuring
results. The investigated processes can be watched at LCD screen, the measuring results
can be stored in the memory and can be sent for further processing to external PC. The
radiometer is equipped with 4 pulse channels to which scintillation or GM detection
probes can be connected depending on the measurements to be carried out. Additionally,
the radiometer is equipped with a spectrometric channel with 256 channel analyzer. The
radiometer is powered from 6 V accumulator.

The radiometer is based on up-to-date technology with large scale integrated circuits.
Thanks to microprocessor system used in the radiometer the measurements can be highly
automated. The software of the radiometer is based on MATLAB.

1. WSTĘP

Prowadzenie badań radioznacznikowych [1,2] wymaga dziś nie tyl-
ko czułych i precyzyjnych urządzeń do zbierania wyników pomiarów, ale
także specjalistycznego oprogramowania umożliwiającego przetwarzanie
zebranych wyników i wyciągnięcie odpowiednich wniosków. Realizacji
tych dwóch celów ma służyć przedstawiona w pracy aparatura.

Opracowany w Instytucie Chemii i Techniki Jądrowej (IChTJ) radio-
metr przemysłowo-terenowy FIR-1 jest nowoczesnym urządzeniem wyko-
nanym całkowicie według nowoczesnej technologii z użyciem elementów o
dużej skali integracji (LSI). Dzięki zastosowaniu systemów mikroproceso-
rowych zapewniony jest wysoki stopień zautomatyzowania. Urządzenie
zasila 6-wolto wy akumulator. Zastosowane rozwiązania umożliwiają wyko-
rzystanie większości zespołów (sondy, blok sterujący, programy itd.) w in-
nych urządzeniach i systemach pomiarowo-kontrolnych.
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Podstawowym zespołem radiometru jest blok sterujący, którego za-
daniem jest sterowanie, wyświetlanie, zapamiętywanie oraz analiza wyni-
ków pomiarów. Badane procesy można obserwować na ekranie LCD, zaś
wyniki pomiarów zapisywać w pamięci i przesyłać do dalszej obróbki w
komputerach PC.

Radiometr posiada 4 tory impulsowe, do których mogą być podłączo-
ne sondy z licznikiem G-M lub sondy scyntylacyjne, oraz tor spektrome-
tryczny, do którego podłączona jest sonda z 256-kanałowym analizatorem
amplitudy. Integralną częścią urządzenia jest oprogramowanie opracowane
w oparciu o pakiety MATLAB i lab VIEW umożliwiające przetwarzanie i
interpretację wyników pomiarowych.

2. BLOK STERUJĄCY

Blok sterujący (rys. 1) wykorzystuje 8-bitowy mikroprocesor Z84COO
i zapewnia sterowanie pracą urządzenia, gromadzenie wyników pomiarów
oraz ich przechowywanie w pamięci RAM. Po wyłączeniu zasilania, pamięć
oraz zegar czasu rzeczywistego podtrzymywane są 3,6-woltową baterią
(back-up batery). Dzięki zastosowaniu techniki CMOS pobór prądu po wy-
łączeniu zasilania jest minimalny i wynosi około 1,5 (J.A.

Obsługę urządzenia: programowanie pomiarów, komunikację, odczyt
lub wprowadzanie wyników zapewnia estetyczna, foliowa klawiatura (opra-
cowanie własne), gwarantująca dużą trwałość i niezawodność.

Do kontroli, programowania urządzenia oraz przeglądania wyników
pomiarów służy ciekłokrystaliczny wyświetlacz graficzny o rozdzielczości
240x128 pikseli. W przypadku słabego oświetlenia możliwe jest jego pod-
świetlenie, co jednak wiąże się ze zwiększeniem poboru prądu. Podświe-
tlenie wyłączane jest automatycznie po upływie około 2 min. Do przesyła-
nia wyników na zewnątrz służy port szeregowy RS232 do komputera typu
PC. Szybkość transmisji szeregowej wynosi 38 400 bodów.

Izolacja galwaniczna pozwala na zredukowanie zakłóceń pochodzą-
cych od instalacji przemysłowych zarówno w torze sygnałowym, jak i za-
silającym sondy pomiarowe. Impulsy zliczane przez sondy są standaryzo-
wane i przesyłane do bloku sterującego poprzez złącze RS485.
Blok sterujący zapewnia:
- komunikację z urządzeniem za pomocą foliowej klawiatury o 16 kla-

wiszach;
automatyczną kontrolę, do których torów przyłączone są sondy, jaki
jest typ sondy oraz prawidłowości działania przyłączonych sond;
zapamiętywanie kolejnego numeru pomiaru oraz daty i czasu jego roz-
poczęcia w danym torze;
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Rys. 1. Schemat blokowy układu sterującego.

- zapamiętywanie wyników pomiarów ze wszystkich kanałów każdego z
pięciu torów w pamięci z podtrzymaniem lokalnym;

- możliwość przesłania łączem RS232 do komputera wyników pomia-
rów zgromadzonych w pamięci i ich ewentualne wydrukowanie (z do-
wolnego toru);

- możliwość wprowadzenia markerów do wyników pomiarów w dowol-
nym miejscu;

- możliwość przeglądania na wyświetlaczu graficznym wyników (wy-
miary pola odczytowego 114x64 mm) w formie pionowego słupka (oś
Y) reprezentującego liczbę zliczeń w kanale z automatycznie dobraną
skalą. Ponieważ rozdzielczość pozioma wyświetlacza wynosi 240 pik-
seli, wykres może być przewijany (typu scroll) poziomo od kanału
pierwszego do ostatniego (lub odwrotnie). Dodatkowo przy użyciu
kursora możliwy jest odczyt liczby zliczeń we wskazanym kanale;

- możliwość przeglądania widm w torze spektrometrycznym;
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możliwość podglądu wybranego toru w czasie trwania eksperymentu;
zapamiętywanie ustawionych parametrów pomiaru każdego toru oraz
wyników pomiaru, mimo wyłączenia zasilania;
szczelne i pewne połączenie sond z blokiem sterującym kablem o dłu-
gości do 200 m;
zasilanie urządzenia z wbudowanego akumulatora +6 V. Przewidywa-
ny pobór mocy wynosi ok. 1,5 W.

3. SONDY

Radiometr jest wyposażony w specjalistyczne złącza, które umożli-
wiają podłączenie różnego typu sond (pięć sond jednocześnie) w zależno-
ści od rodzaju wykonywanych pomiarów. Do czterech torów impulsowych
mogą być podłączone sondy z licznikiem G-M lub sondy scyntylacyjne,
natomiast do piątego toru - sonda z analizatorem.

MIKROPROCESOR
Z84COO

PAMIĘĆ EPROM
8kB

PAMIĘĆ RAM
8KB

UKŁADY
STERUJĄCE

MIKROKOMPUTER

INTERFEJS RS485
i

UKŁADY ZASILACZA

4*
rf».

UKŁADY
LOGICZNE

256 BIT
PRZETWORNIK A/C

DETEKTOR
PIKU

DYSKRYMINATOR

ANALIZATOR

t

ZASILACZ W.N.
PRZEDWZMACNIACZ

FOTOPOWIELACZ

ZŁĄCZE

Rys. 2. Schemat blokowy sondy spektrometrycznej.

Sonda scyntylacyjna jest wykonana jako bryzgo i pyłoszczelna. Jest
wyposażona w kryształ scyntylacyjny Nal(Tl) o wymiarach 50x50 mm,
fotopowielacz, dyskryminator, układy wzmacniające i formujące oraz
przetwornicę wysokiego napięcia 900-^-1100 V. Sonda z licznikiem G-M
jest wykonana jako wodoszczelna i wyposażona w podobne zespoły jak
sonda scyntylacyjna. Parametry pomiarowe torów impulsowych (z sonda-
mi G-M i scyntylacyjnymi) są następujące:
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maksymalna częstość zliczeń - 30 000 imp./s;
czas pomiaru jednego kanału nastawiany indywidualnie w każdym
torze od 0,125 do 120 s (0,125; 1; 10; 30; 60 i 120);
maksymalna liczba kanałów w torze 1024;
pojemność akumulatora 12 Ah pozwalająca na 40-godzinny ekspery-
ment.

Sonda spektrometryczna posiada 256-kanałowy analizator amplitudy
i jest sterowana mikroprocesorem Z84COO. Jej schemat blokowy przed-
stawiono na rys. 2. Parametry pomiarowe toru spektrometrycznego są na-
stępujące:

maksymalna liczba zliczeń w jednym kanale - 65 535 impulsów,
rozdzielczość analizatora - 17 |is,
komunikacja z sondą realizowana szeregowym łączem RS485,
możliwość zgromadzenia w pamięci 10 widm,
programowany czas pomiaru od 10 s do 5 min.

4. OPROGRAMOWANIE

Wyniki pomiarów zebrane i zapamiętane przez blok sterujący mogą
być w dowolnej chwili przesłane do komputera PC.

Dla potrzeb przetwarzania wyników opracowane zostały programy
numeryczne oparte na systemie MATLAB do obróbki sygnałów. Program
składa się z trzech podstawowych części:
I. Wstępna obróbka sygnałów wykorzystująca różne techniki stosowane

w praktyce badawczej:
• odejmowanie tła stałego;
• filtracja i gładzenie sygnałów (filtry rekursywne, metoda Czeby-

szewa itp.), interpolacja danych;
• ekstrapolacje danych w obszarach czasowych, gdzie nie rejestro-

wano lub nastąpił zanik sygnału pomiarowego;
• uwzględnianie zjawiska rozpadu znacznika promieniotwórczego.

II. Obliczenia numeryczne związane z obróbką krzywych rozkładu cza-
sów przebywania znacznika:

• obliczanie pól powierzchni krzywych (metodą prostokątów, trape-
zów, metodą Simpsona itp.);

• obliczanie momentów statystycznych krzywych (momenty pierw-
szego, drugiego i trzeciego rzędu odpowiadające średniemu czaso-
wi przebywania, wariacji rozkładu i skośności rozkładu);

• normalizacja krzywych w czasie bezwymiarowym.
III. Modelowanie sygnałów wyjściowych badanego układu dynamicznego:
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• optymalizacja parametrów wybranego modelu w stosunku do krzywej
doświadczalnej (metodami Simpleksa, Hooka-Jeesva oraz Marquarda);

• obliczanie całek splotu i procedury dekonwolucji;
• modelowanie w przestrzeni przekształceń Fouriera i Łapiąca (obli-

czanie transformat sygnałów metodą FFT);
• rozwiązywanie układów równań różniczkowych opisujących bada-

ny układ.
Oprogramowanie zapewni wizualizację 2D i 3D wyników w trakcie zbie-
rania i obróbki danych.

5. ZASTOSOWANIE

Przedstawiona aparatura przeznaczona jest do pomiarów radiomterycz-
nych (np. zbieranie widm) oraz rejestracji promieniowania jonizującego po-
chodzącego od znaczników promieniotwórczych, wprowadzonych (celowo)
do danego obiektu. Dzięki nowoczesnym rozwiązaniom, może ona być uni-
wersalnym narzędziem pomiarowym wyspecjalizowanych firm zajmujących
się pomiarami zarówno w warunkach przemysłowych, jak i terenowych.

Znaczna część prac radioznacznikowych w przemyśle dotyczy okre-
ślania przepływu mediów przez takie urządzenia, jak reaktory chemiczne,
piece, osadniki, uśredniacze czy mieszalniki. Na podstawie uzyskanych
wyników można optymalizować zarówno urządź :nia, jak i procesy tech-
nologiczne. Metoda radioznacznikowa jest dość skutecznym narzędziem
przy kompleksowej ocenie działania wielu rodzajów obiektów przemysło-
wych.

W przypadku pomiarów terenowych środowiska określane są prze-
mieszczenia w ściekach, co pozwala na ocenę procesów samooczyszczania
oraz lokalizację punktu zrzutu oczyszczonych ścieków przemysłowych i
komunalnych. Z kolei pomiary ruchu rumowiska pozwalają na podjęcie od-
powiednich działań związanych z utrzymaniem obiektów hydrotechnicz-
nych (regulacje rzek, zapobieganie zamuleniu zbiorników, erozja brzegu
morskiego itp.). Zatem metoda radioznacznikowa oddaje również duże usłu-
gi tam, gdzie istnieje możliwość wpływania na konfigurację środowiska.
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KOLIMATOR AKCELERATORA 6/15 MV

Kazimierz Gryn, Robert Hornung, Ludwik Kotulski, Jerzy Olszewski
Instytut Problemów Jądrowych, Otwock-Świerk

Abstract
COLLIMATOR FOR 6/15 ACCELERATOR

The collimator was designed and constructed in ZdAJ IPJ. This unit plays an essential
role in application of photon and electron beams for oncological radiotherapy. The collimator
assembly is composed of: target slat unit, turntable and movable jaws assembly. The target slat
unit is located below the electron out put window of accelerating structure and is equipped with
movable perpendicular to the beam axis slider, in which are located two photon windows. In the
future, elaboration is planned to use the upper pair of jaws as a dynamic wedge. The material
used for introductory collimator, jaws parts of turntable and target slat is a composite of tungsten
with specific gravity 18 g/cm3. In calculation of shielding properties of collimator components,
the data were checked for consistence with requirements of IEC 60601 -2-1.

Kolimator, przeznaczony w akceleratorze do formowania wiązki te-
rapeutycznej promieniowania jonizującego, został zaprojektowany i wyko-
nany w Zakładzie Aparatury Jądrowej (ZdAJ) Instytutu Problemów Jądro-
wych (IPJ) w ramach projektu zamawianego „Akcelerator 6/15 MeV".
Jednym z ważniejszych wymogów stawianych przez radioterapeutów jest
ochrona przed promieniowaniem tkanki zdrowej. Kolimator jest podsta-
wowym zespołem decydującym o parametrach użytkowych w terapii. Jego
zadaniem jest ograniczenie pola ekspozycji do koniecznego obszaru ciała
pacjenta oraz zmniejszenie natężenia promieniowania poza obszarem na-
świetlanym do wymaganego poziomu.

W odróżnieniu od kolimatorów instalowanych w akceleratorach
NEPTUN i Co-line nowy kolimator charakteryzuje się odmiennymi, nowoczes-
nymi rozwiązaniami mechanizmów. Składa się on z następujących zespołów:
• zespołu listwy targetu,
• zespołu tarczy filtrów,
• zespołu szczęk ruchomych.
Rozwiązanie kolimatora pokazano schematycznie na rys. l.

W rozwiązaniu tym, ze względu na dwie energie fotonowe 6 i 15
MV, zastosowano listwę targetów przemieszczającą się w powietrzu pod
okienkiem elektronowym struktury przyspieszającej akceleratora.
W listwie targetu, pokazanej na rys. 2, znajdują się dwa okna fotonowe (6 i
15 MV) oraz cztery elektronowe (6, 9, 12 i 15 MeV). W oknach fotonowych
zainstalowane są, chłodzone wodą, wolframowe tarcze konwersji, a w elek-
tronowych - filtry rozproszeniowe. Listwa z oknami zamocowana jest suw-
liwie do kolimatora stałego i przesuwana napędem elektromechanicznym.
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okno

Rys. 1. Schemat kolimatora.

Ustawienie wybranych dla określonej energii okien odbywa się za pomocą
mikrołączników, a trwałe pozycjonowanie ustala blokada elektromagne-
tyczna. Cały mechanizm, wraz z kolimatorem wstępnym, przymocowano
do specjalnego wspornika i posadowiono na płycie głównej. Zarówno su-
wak, jak i kolimator wstępny wykonano z materiału osłonowego na bazie
wolframu.

Poniżej kolimatora stałego znajduje się tarcza filtrów, która stanowi
środkową część zespołu kolimującego i przeznaczona jest do wyrównywa-
nia rozkładu dawki w polu naświetlanym, dla poszczególnych energii foto-
nów oraz elektronów. W tarczy filtrów umieszczono sześć kolimatorów, w
których zamocowano dwa filtry wyrównujące fotonów, cztery dolne filtry
rozpraszające elektronów, oraz nowej konstrukcji symulację świetlną. Od-
ległość między górnymi a dolnymi filtrami rozpraszającymi wynosi ok.
100 mm. Tarcza filtrów, obracana motoreduktorem, ustawiana jest w okre-
ślonym położeniu pracy za pomocą mikrołączników, zaś dokładne położe-
nia gniazd ustala mechanizm zapadkowy.
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Rys. 2. Listwa targetu.

Poniżej tarczy filtrów znajduje się podwójna komora jonizacyjna w
mechanizmie odchylającym specjalnej konstrukcji, który umożliwia obrót
tarczy filtrów w jednym kierunku.

Układ dozymetryczny akceleratora 6/15 zawiera detektor, który jest
podwójną komorą jonizacyjną, powietrzną, otwartą, z płaskim układem
elektrod. Każda z dwu komór posiada dwusegmentową elektrodę zbierają-
cą, przy czym linie podziału segmentów w obu komorach są wzajemnie
prostopadłe. Taki układ detekcyjny pozwala na dwutorowy, zdublowany
pomiar dawki, testowanie on-line poprawności działania układu pomiaro-
wego oraz umożliwia kontrolę jednorodności poprzecznego rozkładu
wiązki i jej automatyczne centrowanie.

Dolną część kolimatora stanowi zespół ruchomych przysłon (szczęk).
Umożliwia on bezstopniowe ustawienia pól naświetleń od 0-̂ 0 do 400-^400
mm, przy odległości źródła od izocentrum równej 1000 mm. Zespół ten,
podwieszony do płyty głównej, składa się z dwóch, wzajemnie prostopa-
dłych par szczęk, górnych „x" i dolnych „y". Rozwiązania konstrukcyjne
niezależnych napędów dla każdej szczęki, precyzyjne prowadzenie, elimi-
nowanie ich bezwładności małogabarytowymi hamulcami elektromagne-
tycznymi oraz dokładne odtwarzanie położeń zapewniają pełną asymetrię z
jednoczesną możliwością przechodzenia szczęk przez położenie zerowe.
Krańcowe położenie szczęk oraz obrót całego zespołu ograniczają zdwojone
wyłączniki krańcowe, zapobiegające ewentualnej kolizji. W wersji docelo-
wej przewiduje się rozwiązanie konstrukcyjne umożliwiające wykorzystanie
górnej pary szczęk jako klina dynamicznego.

Przy obliczaniu wymiarów kolimatora stałego, kolimatorów w tarczy
filtrów i szczęk uwzględniono najnowsze tendencje dotyczące ochrony
radiologicznej. W obliczeniach uwzględniono wymagania dotyczące
osłonności kolimatora zgodne z normą IEC 60601-2-1 „Medical electrical
equipment. Part 2: Particular requirements for the safety of electron accele-
rators in the range 1 MeV to 50 MeV". Wymagania te są określone w
płaszczyźnie izocentrum (płaszczyzna pacjenta). W obszarze działania
wiązki użytecznej przesłony ruchome (szczęki) powinny obniżyć poziom
mocy dawki do wartości <2% mocy dawki w osi wiązki użytecznej bez
przesłon. Poza obszarem wiązki użytecznej w polu o promieniu 2 m od
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izocentrum (obszar osłonięty kolimatorem wstępnym oraz dodatkowymi
osłonami radiacyjnymi) moc dawki powinna wynosić <0,2% (średnio
0,1%) mocy dawki w osi wiązki użytecznej.

Obliczenia osłonności przeprowadzono stosując ogólny wzór na osłabie-
nie dawki lub mocy dawki przy przejściu przez dany element osłonny:

I = I0xe-»"

gdzie: 7 - moc dawki po osłabieniu przy przejściu przez element osłonny;
/o - moc dawki w osi wiązki bez elementu osłonnego; fj. - liniowy współ-
czynnik osłabienia, zależny od materiału osłabiającego i energii promie-
niowania; r- grubość elementu osłabiającego.
Liniowy współczynnik osłabienia wyrażony w cm"1 określa prawdopodo-
bieństwo z jakim foton na drodze l cm będzie oddziaływał z materią.
Współczynniki osłabienia liniowego /u użyte do obliczeń wzięto z Raportu
nr 188 Międzynarodowej Agencji Energii Atomowej. Tablica B-IV zawie-
ra masowe współczynniki osłabienia ( — )tot dla różnych materiałów, obej-

mujące wszystkie oddziaływania fotonu z materią.
Do wykonania kolimatora wstępnego (stałego), kolimatorów w tarczy filtrów i
szczęk zastosowano materiał o nazwie handlowej Densimet Dl 8 o masie właści-
wej poig-18 g/cm3. Materiał ten jest spiekiem trzech podstawowych pier-
wiastków: wolframu, niklu i żelaza.
Do projektowania przyjęto grubość szczęk równą 6,6 cm, co daje wielkość
osłabienia rzędu 0,76%.
Dla wartości k=0,76% przeliczono porównawczo grubości szczęk z żelaza
i ołowiu.

. , Inl31,6 Inl31,6 on nżelaza ^ = __- = -̂ -̂  = 20,9 cm

Inl31,6 Inl31,6 Q" ~
Jak widać z porównania tych materiałów, zastosowanie Densimetu jako
materiału osłonnego na kolimatory i szczęki wyraźnie zmniejsza wymiar
wysokościowy całego kolimatora, a jednocześnie zwiększa odporność na
różnego rodzaju uszkodzenia mechaniczne.
Otrzymany gabaryt wysokościowy daje możliwość zamontowania pod
kolimatorem dodatkowego kolimatora wielopłytkowego oraz szeregu do-
datkowych akcesoriów.

Nowo zaprojektowany i wykonany kolimator wkrótce zostanie za-
montowany w akceleratorze 6/15 i poddany próbom z użyteczną wiązką
promieniowania jonizującego.

Cała konstrukcja kolimatora akceleratora 6/15 będzie spełniała wy-
mogi Normy IEC 60601-2-1.
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KONCEPCJA PROGRAMU STEROWANIA
AKCELERATOREM 6/15 MeV

Jacek Pracz, Robert Hornung, Edward Jankowski
Instytut Problemów Jądrowych, Otwock-Świerk

Abstract
CONCEPT OF CONTROL SYSTEM OF 6/15 MeV ACCELERATOR

The accelerator for which this control scheme was designed, is the medium energy
radiation source generating electron beam with energies 6, 9, 12 and 15 MeV and photon
beam at 6 or 15 MV. These ranges covered about 95% requirements for oncological therapy.
The subject of the paper is the computer assisted control system with requirements of
international standards IEC 60601, 60601-2-1, 60601-1-4, 976 and 977. The VME system
with central unit governing four object's processors was applied. The communication with
the system is done by PC computer, communication between computer and the central
unit is accomplished by Ethernet. To minimalize the influence of internal interferences
from working accelerator on signals in treatment by the system, as well as mutual interac-
tion of signals on each other, the convert A/D, D/A and D/D with galvanic insulation of
IN/OUT circuits were applied. „.,„,,,•,mum

1. WSTĘP PL0201725

Akcelerator, dla którego opracowano niniejszą koncepcję sterowania,
jest uniwersalnym, średnioenergetycznym urządzeniem terapeutycznym,
emitującym wiązki elektronowe o energiach 15, 12, 9 i 6 MeV oraz foto-
nowe o energiach 15 i 6 MV. Może być instalowany w pomieszczeniach
po zdemontowanych akceleratorach NEPTUN PC i NEPTUN 10P.

Akcelerator jest wyposażony w wolnostojący modulator klistronowy,
zlokalizowany w pomieszczeniu terapeutycznym przy akceleratorze.

Koncepcja komputerowego systemu sterowania uwzględnia szcze-
gółowe wymagania norm międzynarodowych IEC: 60601-1, 60601-2-1,
60601-1-4 oraz IEC: 976 i 977 w zakresie: bezpieczeństwa akceleratorów
medycznych, parametrów podlegających kontroli, granicznych wartości
kontrolowanych parametrów, warunków testowania i metod testowania.
Przez termin „komputerowe sterowanie akceleratorem" należy rozumieć:
sterowanie parametrami wiązki użytkowej, fotonowej i elektronowej, po-
miary parametrów wiązki użytkowej, kontrolę warunków napromieniania
pod kątem bezpieczeństwa pacjenta, sterowanie parametrami technicznymi
akceleratora, pomiar wielkości statycznych i dynamicznych odpowiedzial-
nych za poprawne funkcjonowanie poszczególnych zespołów akceleratora,
kontrolę warunków pracy akceleratora i urządzeń towarzyszących pod ką-
tem bezpieczeństwa pacjenta i obsługi oraz kontrolę działań operatora.
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Rys. 1. Schemat funkcjonalno-blokowy akceleratora 6/15.

Dodatkowym zadaniem komputerowego systemu sterowania jest: archiwi-
zacja pełnej dokumentacji o każdym seansie terapeutycznym oraz archiwi-
zacja informacji o technicznym funkcjonowaniu aparatu wraz z rejestro-
waniem zaistniałych błędów i usterek, rejestracja czasu pracy akceleratora

DO SYSTEMU PLANOWANIA LECZENIA
DO SYSTEMU ZARZ¥DZANIA

Rys. 2. Schemat systemu sterowania.

w trybie leczenia oraz w stanie gotowości, sterowanie trybem pracy urzą-
dzenia - terapeutycznym, dozymetrycznym i serwisowym, obsługa bazy
danych, obsługa łącza do/z Systemu Planowania Leczenia, obsługa łącza
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do/z Systemu Kompleksowego Zarządzania Gospodarką w ośrodku me-
dycznym.

Rysunek l przedstawia ogólny schemat funkcjonalno-blokowy ak-
celeratora z uwzględnieniem magistrali sygnałowej WE/WY, rys. 2 -
schemat systemu sterowania. Uwzględniając wymagania norm IEC oraz
nabyte doświadczenia, opracowano system sterowania eliminujący, przy
znacznie większej ilości sygnałów, wady dotychczas stosowanych rozwią-
zań. Przyjęto układ VME z jednostką centralną zarządzającą oraz czterema
procesorami obiektowymi. Do komunikacji z systemem oraz realizacji
zadań dodatkowych (określonych powyżej) służy komputer PC.

Łączność pomiędzy komputerami zrealizowano za pośrednictwem
Ethernetu.

2. SYSTEM STEROWANIA

Przyporządkowanie obiektów do poszczególnych procesorów zostało
określone na podstawie analizy zadań, rodzaju sygnałów, ich częstości
oraz wymaganej w pomiarach i sterowaniu dokładności. Każdemu proce-
sorowi przyporządkowano określone zadania:
Procesor 1:
- sterowanie napędami kolimatora: obrotem, przesuwem szczęk Xl, X2,

Y l i Y2, obrotem tarczy filtrów wyrównujących rozkłady dawek foto-
nowych i elektronowych, przesuwem listwy targetu, obsługa kasety ste-
rującej (matryca 3 x 10), pomiar położenia napędów kolimatora, pomiar
temperatury wody chłodzącej z sześciu czujników, pomiar temperatury
komory jonizacyjnej, pomiar ciśnienia atmosferycznego, odczyt nume-
rów filtrów klinowych, pomiar napięć zasilających.

Procesor 2:
- pomiary impulsowe (z próbkowaniem) sygnałów z pierwszej komory

jonizacyjnej, monitoring mocy dawki l i dawki l (z uwzględnieniem
korekcji temperaturowo-ciśnieniowej), analiza błędów dozymetrii l,
sterowanie wydajnością działa elektronowego i stabilizacją mocy daw-
ki, generacja sygnału niejednorodności mocy dawki w płaszczyźnie
umownej H, kontrola toru dozymetrii l, analiza zabezpieczeń związa-
nych z obwodem dozymetrii l, pomiar sygnałów impulsowych: wyso-
kiego napięcia, linii formującej, diody inwersyjnej, analiza czasu trwa-
nia seansu, pomiary czasu seansu, czasu nagrzewania aparatu.

Procesor 3:
- pomiary impulsowe (z próbkowaniem) sygnałów z drugiej komory joni-

zacyjnej, monitoring mocy dawki 2 i dawki 2 (z uwzględnieniem kom-
pensacji), analiza błędów dozymetrii 2, analiza łączna sygnałów z obu
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torów dozymetrii, generacja sygnału niejednorodności mocy dawki w
płaszczyźnie umownej V, kontrola toru dozymetrii 2, analiza zabezpie-
czeń związanych z obwodem dozymetrii 2, cykliczna analiza sygnałów
z obwodów zabezpieczeń modulatora, toru mocy w. cz., układu chłodze-
nia, układów zasilania, systemu blokad, sterowanie załączaniem zasilania
i kontrola poprawności załączeń poszczególnych obwodów, pomiary prą-
dów cewek głównych i korekcyjnych oraz sterowanie prądami cewek.

Procesor 4:
- pomiary dynamiczne sygnałów: ARCz, napięcia na linii formującej,

mocy impulsowej modulatora, sterowanie napędem obrotu ramienia,
pomiar pozycji kątowej ramienia, pomiar położenia stroika w. cz., ste-
rowanie napędem stroika, sterowanie napędem ramienia przy terapii
kątowej, sterowanie dynamiczne prądem cewek automatycznego cen-
trowania wiązki, pomiar prądu cewek centrujących wiązkę, sterowanie
układem stabilizacji wysokiego napięcia (zastosowano układ deQ'ingu),
sterowanie elementami regulacyjnymi modulatora oraz sterowanie czę-
stotliwością w. cz.

Liczba sygnałów DO/Z systemu VME wynosi ogółem:
sygnały WE analogowe -51,
sygnały WY analogowe - 18,
sygnały WE cyfrowe - 98,
sygnały WY cyfrowe - 35.

Określone zostały zależności czasowe w odniesieniu do sygnału startowe-
go (wyzwalającego) dla kontroli cyklicznej sygnałów. Statyczne sygnały
analogowe będą mierzone po 100 |is od sygnału wyzwalania, a sygnały
impulsowe dozy metryczne, prądu klistronu, prądu wysokiego napięcia,
prądu diody inwersyjnej - po 20 (is. Kontrola załączenia poszczególnych
obwodów będzie przeprowadzana po 100 ms od chwili wysłania rozkazu
załączenia.

3. SYSTEMY ZABEZPIECZEŃ

Mając na względzie bezpieczeństwo pacjenta, szczególną uwagę po-
święcono monitoringowi dawki i mocy dawki. Przyjęto podwójny nieza-
leżny system pomiaru i kontroli mocy dawki i dawki, przy czym, tor do-
zymetryczny l jest torem wiodącym, tor 2 - torem pomocniczym. Tor l
wyłącza napromienianie po osiągnięciu zadanej dawki, tor 2 - po osiągnię-
ciu 105% zadanej dawki w przypadku niezadziałania toru 1. Licznik czasu
jest narzędziem wyłączenia awaryjnego w przypadku, gdy tory dozyme-
tryczne nie wyłączą napromieniania w normalnym trybie. Limit czasu jest
to 120% czasu obliczonego ze stosunku zadanej dawki do nominalnej mo-
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cy dawki albo czasu obliczonego z tego stosunku powiększonego o 0,1
min. W zależności od wartości dawki zadanej programowo wybierana jest
zawsze większa wartość tego zabezpieczenia.

Norma IEC 60601-2-1 w rozdziale 29 szczegółowo określa wyma-
gania dla procesu sterowania akceleratorami medycznymi. System stero-
wania powinien kontrolować przed załączeniem seansu poprawność
wszystkich czynności wstępnych i danych wprowadzonych przez operato-
ra, weryfikować dane z nastawami aparatu, sprawdzać stan zabezpieczeń i
blokad, sprawdzać poprawność sygnałów sterujących i wykonawczych
oraz zezwalać na załączenie napromieniania, jeśli parametry kontrolowane
są poprawne, a także blokować lub wyłączać promieniowanie, gdy proce-
dury kontroli wykażą przekroczenie dopuszczalnych parametrów.
System sterowania kontroluje podwójny system monitoringu dawki i mocy
dawki, czuwający nad jakością parametrów wiązki wyjściowej. Jeśli
stwierdzi zaistnienie rozbieżności przekraczającej dopuszczalne granice,
wyłącza seans w trybie awaryjnym. Rozbieżności mogą dotyczyć: prze-
kroczenia i obniżenia mocy dawki w odniesieniu do mocy dawki nominal-
nej, różnicy dawek l i 2 powyżej 5%, różnicy >10% pomiędzy mocami
dawek l i 2 trwającej dłużej niż 5 s, różnicy >10% pomiędzy sygnałami z
dwu półkomór tej samej komory jonizacyjnej trwającej dłużej niż 5 s (nie-
równomierność dawki), spadku mocy dawki w jednym torze lub w obu
poniżej wartości minimalnej, uszkodzenia przetworników temperatura/prąd
i ciśnienie/napięcie w układzie kompensacji komory jonizacyjnej.
System sterowania kontroluje szereg zabezpieczeń, mających zadanie za-
pewnić pełne bezpieczeństwo pacjentowi i obsłudze. Są to: wyłączniki
awaryjne, blokada elektryczna drzwi do pomieszczenia terapeutycznego,
przycisk kontrolny w pomieszczeniu terapeutycznym, blokada zasilania
napędów ramienia i kolimatora po zamknięciu drzwi do pomieszczenia
terapeutycznego, kontrola układów zasilania, obwodów załączania wyso-
kiego napięcia, temperatury wody chłodzącej, przepływów wody chłodzą-
cej, obecności nawiewu, ciśnienia gazu izolacyjnego w falowodzie, kon-
trola zgodności sygnałów sterujących i wykonawczych z zadanymi - dla
każdej energii, właściwa współzależność pozycji tarczy filtrów i listwy
targetu, tzw. poprawna selekcja, procedury wprowadzania danych przez
operatora, eliminujące błędy personelu, kontrola nastaw pól i kątów w sto-
sunku do wielkości zadanych, kontrola poprawności instalacji elementów
dodatkowych, jak: rodzaj aplikatorów elektronowych, filtrów klinowych,
tacy osłon indywidualnych.
Aby zminimalizować oddziaływanie zakłóceń wewnętrznych pracującego
akceleratora na sygnały przetwarzane przez system oraz sygnałów wza-
jemnie na siebie, zastosowano w systemie komputerowym przetworniki A-C,
C-A, C-C z izolacją galwaniczną obwodów WE/WY.
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System komputerowego sterowania zostanie zabezpieczony przed
błędnym działaniem programu. Układy czuwające (ang. watch-dog) będą
kontrolować każdy procesor, łącznie z jednostką centralną. Stan poprawnej
łączności systemu VME z komputerem PC będzie sprawdzany cyklicznie.
Wykryta usterka w pracy systemu spowoduje wyłączenie cyklu napromie-
niania.

Komputerowy system sterowania wraz z interfejsami WE/WY zosta-
nie umieszczony w dwóch panelach 19-calowych. Sygnały WE/WE pro-
wadzone będą niezależnymi wiązkami, przy czym sygnały WE analogowe
prowadzone będą parami przewodów skrętkowych - każdy sygnał wraz z
masą elektroniczną.
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ZESPÓŁ GRUPUJĄCO-PRZYSPIESZAJĄCY
INTENSYWNEJ WIĄZKI ELEKTRONÓW O ENERGII 2 MeV

JAKO INIEKTOR AKCELERATORA WYSOKIEJ MOCY

Jerzy Bigolas, Andrzej Kucharczyk, Stanisław Kuliński,
Wiesław Maciszewski, Marian Pachan, Eugeniusz Pławski

Instytut Problemów Jądrowych, Otwock-Świerk

Abstract
2 MeV BUNCHING SECTION OF INTENSIVE ELECTRON BEAM

AS AN INJECTOR FOR HIGH POWER ELECTRON ACCELERATOR
In the paper, design considerations and beam dynamic calculations of 2 MeV

bunching section for 10 MeV, 10-20 kW industrial accelerator are briefly described. The
solution actually proposed is based on 15 keV/2A triode type electron gun and biperiodic
resonant accelerating system with axial coupling, working in 7t/2 mode at frequency of 3
GHz. The aim is optimisation of electron optic and bunching of the beam with high space
charge, and to obtain advantageous beam loading parameter of the structure as well. Such
a kind of injector is planned to be used as the initial part of accelerating system for 10
MeV industrial accelerator.
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1. WSTĘP

Akceleratory elektronów są od szeregu lat podstawowymi narzędziami
techniki radiacyjnej. W kraju istnieje zapotrzebowanie na tego rodzaju urzą-
dzenia. Rozważania ogólne odnośnie wymagań dla akceleratorów technolo-
gicznych z uwzględnieniem potrzeb krajowych przedstawiono w [1]. W
chwili obecnej optymalnym z punktu widzenia technicznych możliwości
realizacji jest akcelerator wykorzystujący strukturę przyspieszającą o fali
stojącej w paśmie 3 GHz.
Podstawowe parametry takiego urządzenia podano w tabeli l .

Tabela 1. Podstawowe parametry akceleratora PILOT/PLUS.
Energia elektronów
Moc średnia wiązki
Działo elektronów
Prąd maksymalny
Energia iniekcji
Czas trwania impulsu
Częstość powtarzania impulsu
Struktura przyspieszająca
Częstotliwość robocza
Długość
Zastępcza impedancja równoległa
Dobroć

10MeV
10-20kW
trioda
Imax < 2 A
U=10vl5keV
t=5vlOus
regulowana do 200 Hz
biperiodyczna z falą stojącą rodzaj n/2
2998 MHz

Zef=ZshT
2=75 MQ/m

Q~12QOOH-14000
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Ogólny schemat blokowy akceleratora przedstawia rys. 1.

pompa jonowa pompa jonowa

magnes
odchylający

przesuwnik dzielnik
fazy mocy

skaner
wią/,ki

wejście w. cz. z klistronu /

Rys. 1. Uproszczony schemat blokowy akceleratora przemysłowego.

Trakt wiązki zawiera triodową wyrzutnię elektronów o energii iniekcji do
15 keV oraz rezonansowy system przyspieszający, podzielony na część grupu-

jącą o zmiennym współczynniku P oraz część przyspieszającą do energii koń-
cowej. System przyspieszający zasilany jest z generatora w.cz. z klistronem
dużej mocy, przy częstotliwości roboczej 2998 MHz. Część grupująca ma
szczególne znaczenie w procesie formowania i przyspieszania zgęstków elek-
tronów, wymaga zatem dokładnej analizy oraz obliczeń kształtu rezonatorów.

2. TRIODOWĄ WYRZUTNIA ELEKTRONÓW

Do badań modelowych wybrano wyrzutnię triodową firmy HWEG
typ 1079. Dane dotyczące wyrzutni zamieszczono w tabeli 2.

Tabela 2. Zespół katodowy wyrzutni triodowej.

Typ zespołu siatka-katoda
Materiał katody

Anoda
Parametry nominalne

HWEG- 1079
Wolfram impregnowany BaO - 74,4%, CaO - 9, 1 %, A12O3

-16,5%
Własnej konstrukcji z miedzi beztlenowej
U a =12kV(max. 20 kV)
Us odci^ia = -70 V, Us przewod, dla 1 A-+60 V
Prąd siatki - ok. 15% Ik, Pd0pUSzcZ=l W
Prąd wiązki elektronów - 0,4 A (max. 1,4 A)
Żarzenie - 6,3 V/1, 6 A=

Max. dł. impulsu - 100 (is, wypełnienie - 4% max.
Gwarantowany czas pracy > 1 0000 godz.

552



Rys. 2. Rozkład l in i i ekwipotencjalnych w dziale triodowym z wyrzutnią HWEG-1079.

Wartości pól elektrycznych niezbędnych dla symulacji ruchu wiązki elek-
tronów w obszarze działa znajdowano dla założonej konfiguracji elektrod
poprzez numeryczne rozwiązania problemu elektrostatycznego przy użyciu
programu POISSON. Znajdowane rozwiązania zilustrowano przykładowo
na rys. 2-4. Tabela 3 jest fragmentem znajdowanych wartości pól i poten-
cjałów na osi działa.

10,0—I

6,0 —
<D

S
w

£. 2,0 —

Wiązka 200 mA z działa HWEG 1079

-0,40 0,40 0,80
L [cm]

1,20 1,60

Rys. 3. Obwiednia wiązki elektronów w dziale triodowym. Symulacje kodem EL_GUN.
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Działo HWEG-1079 przy nap. iniekcji 12 kV i nap. siatki +35 V.
I wiązki = 300 niA

0,00 20.00

Rys. 4. Symulacje działa triodowego; wpływ Ua i Us na wartość prądu wiązki elektronów i
jej ogniskowanie.

Tabela 3. Pole elektryczne w układzie geometrycznym optymalizowanej triody.

; R
; [cm]
0,010000
0,010000
0,010000
0,010000
0,010000
0,010000
0,010000
0,010000
0.010000
0,010000
0,010000
0,010000
0,010000
0.010000
0.010000
0,010000
0,010000
0,010000
0,010000
0,010000
0,010000
0,010000
0,010000

z
[cm]

0,000000
0,050000
0,100000
0,150000
0,200000
0,250000
0,300000
0,350000
0,400000
0,450000
0,500000
0,550000
0,600000
0,650000
0,700000
0,750000
0,800000
0,850000
0,900000
0,950000
l ,000000
1,050000
1,100000

Er
[V/cm]

-2,289307E+00
-1.223119E+02
-1.479185E+02
-1.835114E+02
-2,216515E+02
-2,471129E+02
-2,496778E+02
-2,300223E+02
-1.479364E+02
-7,215647E+00
2,426916E+02
4,463440E+02
4,893307E+02
3,987083E+02
2,716926E+02
1,707911E+02
9.332210E+01
5,138761E+01
2,738500E+01
1.416678E+01
7.121399E+00
3,529048E+00
1,971180E+00

Ez
[V/cm]

5,558929E+03
6,426628E+03
7J13531E+03
9,315788E+03
1,125037E+04
1,353260E+04
1,610943E+04
1,879027E+04
2,106625E+04
2,209829E+04
2,094608E+04
1,742180E+04
1.264094E+04
8,184869E+03
4,886366E+03
2,747488E+03
1,485198E+03
7,730013E+02
3,883896E+02
1.877394E+02
8,636089E+01
3,645882E+01
1.091784E+01

l E l
[V/cm]

5,558930E+03
6,427792E+03
7,714949E+03
9,317596E+03
1.125255E+04
1.353486E+04
1,611137E+04
1.879167E+04
2,106677E+04
2,209829E+04
2,094748E+04
1.742752E+04
1.265041E+04
8,194574E+03
4,893913E+03
2,752792E+03
1,488127E+03
7,747075E+02
3,893538E+02
1.882732E+02
8,665401E+01
3,662922E+01
1.109435E+01

V
[V]

-4,998779E+01
-3,451819E+02
-6,977977E+02
-1.122449E+03
-1.635103E+03
-2,253497E+03
-2.994587E+03
-3,868782E+03
-4,869263E+03
-5.955731E+03
-7,042339E+03
-8,010269E+03
-8,763813E+03
-9,28081OE+03
-9,602416E+03
-9J89244E+03
-9.891700E+03
-9,946146E+03
-9,974115E+03
-9,987973E+03
-9,994554E+03
-9,997492E+03
-9,998618E+03
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Sekcja grupująca siedmiu rezonatorów
Einj = 14 keV, liiij = 400 mA. Bsol = l kGs

20,0

z [cm]

Energia

30,0 40,0

Rys. 5. Ruch wiązki elektronów w sekcji grupującej dla amplitudy pola przyspieszającego
w.cz. 15 MV/m energii iniekcji z działa 14 keV oraz prądu wiązki działa 0,4 A.

-200,0 -150,0 -100,11 -50,0

Faza w. cz. na wejściu [stopnic]

Rys. 6. Energia oraz wymiar poprzeczny wiązki wyjściowej w funkcji fazy w.cz. na wej-
ściu sekcji grupującej.
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3. ANALIZA DYNAMIKI RUCHU ELEKTRONÓW

Przeprowadzono analizę dynamiki ruchu elektronów dla przypadku
sekcji grupującej złożonej z siedmiu rezonatorów, dla częstotliwości 3
GHz. Do obliczeń wykorzystano kod numeryczny ELINAC [2].
Rysunek 5 przedstawia osiowy rozkład pola elektrycznego oraz energii
elektronów przy założeniu energii iniekcji 14 keV, prądu działa 0,4 oraz
indukcji pola magnetycznego solenoidu l kGs. Zaznaczono również ob-
wiednie wiązki dla różnych faz początkowych cząstek.
Rysunek 6 pokazuje zależność energii wyjściowej elektronów oraz pro-
mienia wiązki elektronów na wyjściu sekcji grupującej od fazy pola w.cz.
na wejściu sekcji.
Rezultaty obliczeń pozwoliły na zaprojektowanie modelu sekcji grupującej
dla akceleratora przemysłowego.

4. WNIOSKI KOŃCOWE

Na podstawie przeprowadzonych badań triodowej wyrzutni elektro-
nów oraz wykonanych obliczeń sekcji grupującej planowane jest zbudo-
wanie zintegrowanego zespołu grupującego wraz z wyrzutnią elektronów,
o energii elektronów na wyjściu 2 MeV, przy prądzie wiązki w przedziale
1-2 A. Badania tego modelu zostaną przeprowadzone w stanowisku ba-
dawczym struktur przyspieszających z klistronem [3], dostarczającym moc
w.cz. na poziomie 5,5 MW w impulsie 5 us, przy częstotliwości 2998
MHz. Opisany wyżej zespół grupujący będzie spełniał funkcję iniektora
dla akceleratora przemysłowego.
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FORMOWANIE KRÓTKICH IMPULSÓW
W AKCELERATORZE LINIOWYM ELEKTRONÓW

Zygmunt Dźwigalski, Zbigniew Zimek
Instytut Chemii i Techniki Jądrowej, Warszawa

Abstract
SHORT PULSE SHAPING IN LINEAR ELECTRON ACCELERATOR
This paper presents the short pulse shaping system in linear electron accelerator for

pulse radiolysis experiments. Computer simulation of the gun modulators was applied.
Results of the simulation was compared with experiments results. The relation between
cut-off voltage and anode voltage of the gun was investigated as well.

1. WPROWADZENIE PL0201727

Akcelerator LAE10 zaprojektowany i uruchomiony w Zakładzie Che-
mii i Techniki Radiacyjnej Instytutu Chemii i Techniki Jądrowej (IChTJ)
umożliwia przyspieszanie elektronów w impulsach o czasie trwania 10 ns [1].
Akcelerator został wyposażony w światłowodowy system sterowania i syn-
chronizacji [2]. Trój elektrodowa wyrzutnia o oryginalnej własnej konstrukcji
jest wykorzystywana do formowania krótkich impulsów elektronów [3, 4]. W
trakcie uruchamiania akceleratora przeprowadzono badania wpływu parame-
trów mechanicznych i elektrycznych wyrzutni elektronowej na właściwości
nanosekundowych impulsów elektronów przyśpieszanych w akceleratorze
LAE10 [5, 6]. Zgodnie z założeniami, akcelerator LAE10 jest źródłem impul-
sów przyśpieszonych elektronów stosowanych w badaniach prowadzonych
przy wykorzystaniu eksperymentalnego stanowiska nanosekundowej radiolizy
impulsowej [7].
Cele tej pracy są następujące:
• przedstawienie wyników badań dotyczących wyeliminowania wpływu

niepożądanego piedestału impulsu elektronów akceleratora [5];
• opis modulatorów wyrzutni i symulacji komputerowych oraz przedsta-

wienie wyników pomiarów przeprowadzonych w fazie badań, optymali-
zacji i eksploatacji;

• przedstawienie zmodernizowanego systemu synchronizacji akcelerato-
ra w aspekcie sterowania pracą modulatorów wyrzutni.

2. OPIS BADANYCH UKŁADÓW I SYMULACJI KOMPUTEROWYCH

Rysunek l przedstawia wyrzutnię połączoną z sekcją przyspieszającą
elektrony, z modulatorami wyrzutni oraz pozostałymi urządzeniami syste-
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mu formowania krótkich impulsów, którego schemat blokowy przedstawia
rys. 2.

Rys. 1. Wyrzutnia elektronów na stanowisku docelowym.

Modulator siatkowy (modulator elektrody sterującej) decyduje o kształcie
czasowym (czasie trwania i amplitudzie) nanosekundowego impulsu elek-
tronów wyrzutni i akceleratora. Układ ujemnego przedpięcia siatki ma za-
sadniczy wpływ na piedestał impulsu elektronów. Modulator anodowy -
generujący impuls o czasie trwania około 200 ns - decyduje głównie o
energii elektronów opuszczających wyrzutnię (wytwarza pomiędzy anodą i
katodą chwilową różnicę potencjałów o amplitudzie Ua > 52 kV). Punktem
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ELEKTRODA STERUJĄCA
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Rys. 2. Schemat blokowy systemu formowania krótkich impulsów.

odniesienia („masą") w układzie jest anoda, natomiast katoda znajduje się
na wysokim potencjale wysokiego napięcia podawanego z modulatora
anodowego. W związku z tym, pomiary parametrów modulatora siatkowe-
go i układu przedpięcia siatki są podczas pracy modulatora anodowego
bardzo trudne. W szczególności, w omawianym układzie nie jest możliwy
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pomiar kształtu czasowego impulsu modulatora siatkowego i dokładne
określenie jego położenia na osi czasu względem impulsu modulatora ano-
dowego. Jednak okazało się, że położenie to (ale nie kształt impulsu) można
eksperymentalnie określić z wystarczającą dokładnością dokonując pomia-
rów przy pomocy układu pomiarowego [6], którego ważnym podzespołem
jest impulsowy wysokonapięciowy dzielnik napięcia o przekładni l: 1000.

Wykonanie modulatorów poprzedzone zostało symulacjami kompu-
terowymi przy pomocy pakietu programów „MicroSim Evalution Software
DesignLab Release 8". Pakiet ten zawiera narzędzia umożliwiające zbu-
dowanie schematu, wykonanie odpowiedniej symulacji (w naszym przy-
padku analogowej), optymalizację i wizualizację całego procesu projekto-
wego. Pakiet pozwala narysować schemat projektu, określić rodzaj i
wartości elementów, sparametryzować elementy dla optymalizacji oraz
określić rodzaj analiz. Uproszczony schemat zastępczy układu formowania
krótkich (nanosekundowych) impulsów w obszarze wyrzutni elektronowej,
stosowany w obliczeniach, pokazano na rys. 3.

\ I I M > U I , A 1 O R ANODOM ( Xii kV ' 2011 ns ) U VRZU'IMA MODULATOR SIATKOWY ( 4 kV ' 10 ns l

Rys. 3. Uproszczony schemat zastępczy układu formowania krótkich (nanosekundowych)
impulsów w obszarze wyrzutni elektronowej.

Wyrzutnię reprezentuje układ pojemności międzyelektrodowych (C5; C6 i
C7) oraz rezystor Rl l, określający w przybliżeniu obciążenie rzeczywiste
jakie przedstawia sobą wyrzutnia dla modulatora anodowego. Baterie VI i
V3 reprezentują zasilacze modulatorów, a bateria V2 reprezentuje zasilacz
układu ujemnego przedpięcia siatki. Przełącznik Ul reprezentuje tyratron
typu TGI 1000/25 modulatora anodowego, a przełączniki U2 i U3 repre-
zentują ultraszybki wysokonapięciowy przełącznik tranzystorowy typu
HTS 80-12-UF modulatora siatkowego. Rezystor R5 reprezentuje ww.
impulsowy dzielnik napięcia, a jednocześnie jest jednym z dwóch ele-
mentów reprezentujących obciążenie rzeczywiste modulatora anodowego.
Kondensator C4 reprezentuje szkodliwą pojemność do „ziemi" jaką mają
transformator żarzenia katody i modulator siatkowy. Wysokonapięciowa
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dioda Dl typu CDŁ-04-800-04 jest wprawdzie podzespołem pomocniczym
modulatora, ale spełnia ważną rolę (ogranicza amplitudę dodatniej niepo-
żądanej części impulsu anodowego). Rola pozostałych elementów układu,
głównie RLC, łatwo może być rozpoznana, a ich wartości podane są bez-
pośrednio na schemacie. Za pomocą znacznika umieszczonego na schema-
cie (kółko połączone z strzałką wskazującą węzeł „siatki") zaznaczono
punkt podglądu charakterystyki USA=f(t) tzn. napięcia pomiędzy siatką i
anodą w funkcji czasu. Takich znaczników można umieścić więcej na
schemacie, a następnie - po wykonaniu obliczeń - obserwować charakte-
rystyki jak na wielokanałowym oscyloskopie.

Zmodernizowano fragmentu układu synchronizacji akceleratora, któ-
ry odpowiedzialny jest za właściwą współpracę modulatorów wyrzutni.
Niezbędnym podzespołem okazał się nowy układ opóźnienia D7, którego
zadaniem jest znacznie dokładniejsze, niż dotychczas (co 50 ns), przesu-
wanie - na osi czasu - impulsu modulatora siatkowego względem impulsu
modulatora anodowego.

3. WYNIKI

Na rys. 4 przedstawiono zależność pomiędzy napięciem odcięcia Uso
a napięciem anodowym UA dla dwóch wartości prądu piedestału wiązki
elektronów akceleratora Ibp. Zmieniając ujemny potencjał elektrody steru-
jącej (siatki) względem katody, czyli przesuwając poziom, z którego star-
tuje 10 ns impuls modulatora siatkowego, można otrzymywać impulsy
akceleratora o różnym piedestale. Przykładowo, jeśli chcemy otrzymać
Ibp < 0,002 A - dla UA=52 kV - to Us powinno być mniejsze od -1,26 kV.
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Rys. 4. Zależność pomiędzy napięciem odcięcia a napięciem anodowym wyrzutni.

Na rys. 5 pokazano obliczone kształty impulsów napięć występu-
jących pomiędzy siatką i anodą oraz katodą i anodą, natomiast rys. 6 ilus-
truje rzeczywisty zmierzony impuls pomiędzy katodą i anodą, występujący
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Rys. 5. Obliczone kształty impulsów napięć pomiędzy elektrodami wyrzutni elektronów:
a) impuls pomiędzy anodą i katodą, oraz pomiędzy katodą i siatką; b) impuls pomiędzy
anodą i siatką, oraz pomiędzy katodą i siatką.

w przypadku pracy obydwóch modulatorów wyrzutni. Kształty impulsów
(obliczonych i zmierzonego) są podobne do siebie. Czasy trwania (ok. 200
ns) są niemalże identyczne, a amplitudy zbliżone. Najbardziej interesujące
jest jednak to, że można określić położenie na osi czasu impulsu siatkowego

50 ns

Rys. 6. Zmierzony impuls napięcia pomiędzy anodą i katodą wyrzutni.

(10 ns) względem impulsu anodowego (200 ns), bez konieczności pomiaru
impulsu siatkowego. „Zafalowanie" wierzchołka impulsu anodowego świad-
czy o tym, że impuls siatkowy został wygenerowany w momencie występo-
wania maksymalnej wartości napięcia pomiędzy katodą i anodą. Fakt ten ma
duże praktyczne znaczenie podczas optymalizacji i eksploatacji akceleratora.
Na rys. 7 przedstawiono schemat układu opóźniającego D 7 i oscylogramy
impulsów w charakterystycznych punktach układu. Układ ten daje nam
możliwość precyzyjnego (co ok. l ns) przesuwania impulsu siatkowego
(10 ns) względem impulsu anodowego wyrzutni, dzięki zastosowaniu po-
tencjometru cyfrowego z nastawnikiem dziesiętnym (R4 na rys. 7) typu
3683 firmy Bourns.
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Rys. 7. Schemat układu opóźniającego oraz oscylogramy impulsów w charakterystycznych
punktach układu.

4. PODSUMOWANIE

Na podstawie przedstawionych wyników stwierdzamy, że akcelera-
tor LAE10 jest wyposażony w dobry system formowania krótkich impul-
sów. System ten został sprawdzony podczas eksperymentów w dziedzinie
nanosekundowej radiolizy. Przewidywana komputerowa automatyzacja
całego akceleratora, łącznie z ww. systemem, pozwoli uzyskać nie tylko
większą stałość parametrów akceleratora, ale i bezpośrednią zmianę - ze
stanowiska radiolizy - wybranych parametrów systemu formowania krót-
kich impulsów.
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UKŁAD DO POMIARU CHARAKTERYSTYKI WIDMOWEJ
WIĄZKI ELEKTRONÓW

o Sylwester Bułka, Zbigniew Zimek, Karol Roman, Jacek Mirkowski
i o Instytut Chemii i Techniki Jądrowej, Warszawa

Abstract
SECONDARY ELECTRONS MONITOR

FOR CONTINUOUS ELECTRON ENERGY MEASUREMENTS IN UHF LINAC
A continuous energy measurement became now an obligatory in accelerator facility

dedicated to radiation sterilization process. This is one of several accelerator parameters,
like dose rate, beam current, beam scan width, conveyor speed, which must be recorded as
it is required condition of accelerator validation procedure. The described below secondary
electrons monitor for continous energy measurement has been tested at accelerator facijity
with scanned electron beam, typically applied for radiation sterilization. Data processing
and visualisation is performed by control computer, which utilizes collected information
for irradiation process parameters optimization.

1. WPROWADZENIE

Bieżący pomiar energii jest obecnie obowiązkowy dla instalacji ak-
celeratorowych przeznaczonych do sterylizacji radiacyjnej. Jest to jeden z
kilku wielkości takich jak: moc dawki, prąd wiązki, prędkość transportera,
czy też parametry przemiatania, które muszą być rejestrowane stosownie
do warunków narzuconych w procedurze walidacyjnej akceleratora.

O ile określenie energii elektronów w akceleratorach elektrostatycz-
nych jest stosunkowo proste i sprowadza się do pomiaru wartości napięcia
przyspieszającego, to w przypadku akceleratorów liniowych w.cz. nie da
się tego dokonać w prostym i bezpośrednim pomiarze. Niektóre instalacje
akceleratorowe posiadają zintegrowany magnetyczny analizator energii,
lecz takiej procedury pomiarowej nie można przeprowadzać w czasie ste-
rylizacji. Także użycie klina aluminiowego nie spełnia wymogu bieżących
pomiarów. Typowym rozwiązaniem jest pośrednie oszacowanie energii na
podstawie znajomości pewnych parametrów, jak poziom mocy mikrofalo-
wej i prąd wiązki, które mają wpływ na wyjściową energię wiązki elektro-
nów. Powyższe wielkości dadzą się zmierzyć na bieżąco, a energię można
wyliczyć posługując się znanymi zależnościami i krzywymi kalibracyjny-
mi. Niestety ta metoda nie oferuje zadowalającej dokładności wyniku,
głównie z powodu koniecznego uproszczenia modelu obliczeniowego i
niemożności pomiaru bardzo wielu innych parametrów fizycznych, jakie
musiałby ten model uwzględniać.

Jednym z możliwych rozwiązań jest zastosowanie czujnika umiesz-
czonego bezpośrednio pod wyprowadzeniem przemiatanej wiązki elektro-
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nów w taki sposób, aby nie ingerował w rozkład dawki w obszarze napro-
mieniania i dostarczał danych do określenia energii elektronów w wiązce
oraz rozkładu widmowego tej energii.

2. ZESTAW I PROCEDURA POMIAROWA

Opisana poniżej metoda pomiarowa oparta na zastosowaniu elektro-
dy zbierającej elektrony wtórne została przetestowana w instalacji z prze-
miataną wiązką elektronów, typowo stosowaną do sterylizacji radiacyjnej.

Idea pomiaru jest pokazana na rys. 1. Elektroda zbierająca może być
wykonana z paska cienkiej folii metalowej lub z drutu. Elektrony o wysokiej
energii przechodząc przez materiał elektrody wybijają pewną ilość elektro-
nów wtórnych, z których część jest w stanie opuścić elektrodę; rejestruje się
to jako przepływ niewielkiego, dodatniego prądu z elektrody, jest on wprost
proporcjonalny do natężenia strumienia elektronów pierwotnych.
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Rys. 1. Zasadnicze składniki układu pomiarowego: l - elektroda zbierająca, 2 - układ
wzmacniacz/nadajnik, 3 - układ odbiornik/filtr, 4 - wzmacniacz sygnału prądu przemia-
tania, 5 - generator liniowego prądu przemiatania, 6 - zespół przetworników A/C i inter-
fejs transmisji danych, 7 - komputer, 8 - sekcja przyśpieszająca, 9 - cewki układu prze-
miatania, 10- tubusz oknem wyjściowym.

W praktycznych rozwiązaniach [1] dąży się do zminimalizowania
powierzchni i grubości elektrody w celu zredukowania strat mocy wiązki
elektronów w materiale, dodatkowo ekranuje się ją elektrycznie od zakłó-
cających wpływów ładunków i sygnałów z otoczenia.
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Wiązka elektronów jest odchylana wzdłuż osi X tubusa przez pole
magnetyczne pomiędzy nabiegunnikami elektromagnesu 9, pozycja x
wiązki może być wyrażona (przy zaniedbaniu efektów brzegowych pola
magnetycznego) następującą zależnością:

k
(1)

V Zzz

gdzie k wiąże stałe fizyczne ze współczynnikiem wynikającym z geometrii
układu cewki - tubus:

gdzie: E k - energia kinetyczna elektronów w wiązce, EQ - energia spo-
czynkowa elektronu, rao - masa spoczynkowa elektronu, e — ładunek elek-
tronu, c - prędkość światła, JJLQ - przenikalność magnetyczna próżni, h -
wysokość nabiegunników cewek odchylających, L - wysokość tubusa, / -
natężenie prądu w cewkach odchylających, z - liczba zwojów.

Zależność pokazuje, iż wiązka elektronów o energii kinetycznej Ek
znajdzie się w punkcie x przy odpowiedniej wartości / natężenia prądu w
cewkach. Dla energii różnych od Ek wielkość odchylenia będzie inna i róż-
na zatem będzie trajektoria przelotu cząstek. Jeśli w wiązce znajdują się
składowe o różnych energiach, to zostanie ona w konsekwencji rozszcze-
piona i rozciągnięta na pewnym odcinku AJC. Analizując intensywność
strumienia przechodzących elektronów w kolejnych punktach wzdłuż Ax i
posiłkując się odwróconą zależnością (1):

k^_x2
(2)

można uzyskać charakterystykę widma energetycznego wiązki elektronów.

Rys. 2. Oscylogram przebiegu w czasie: A - prądu w cewkach przemiatania, B - prądu z
elektrody zbierającej.
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Fizyczne przemieszczanie elektrody wzdłuż Ax jest zbędne, ponie-
waż prąd / przemiatający wiązkę powoduje jej liniowy ruch po osi X, w
ten sposób wszystkie punkty odcinka Ax przesuną się nad elektrodą w pew-
nym czasie. W rezultacie prąd zbierany przez elektrodę ma postać impulsu o
amplitudzie modulowanej chwilową intensywnością strumienia (rys. 2).

Prądowy sygnał elektryczny z elektrody B jest bardzo słaby i musi być
przetwarzany przed przesłaniem i obróbką, aby zwiększyć odstęp od zakłóceń
od urządzeń energetycznych zastosowana została szerokopasmowa modulacja
FM. Przenosi ona widmo sygnału poza zakres częstotliwości, gdzie występują
zakłócenia. Dalsza obróbka po demodulacji polega synchronicznym próbko-
waniu przed przetworzeniem A/C, momenty otwarcia bramki określa prze-
kroczenie nastawionego progu przez wartość prądu przemiatania wiązki. Po-
zwala to przywiązać skalę energii po skalibrowaniu układu do konkretnych
wartości prądu / oraz dodatkowo uniezależnia tę skalę od ewentualnych ko-
rekcji amplitudy / (szerokości przemiatania).

Serie danych dostarczanych poprzez interfejs szeregowy gromadzone
są w tablicach w pamięci operacyjnej komputera, po zastosowaniu proce-
dur eliminacji błędów i uśrednieniu są one normowane i przeliczane wg
zależności (2) i przesyłane do wizualizacji (rys. 3).
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Rys. 3. Przykładowy wykres widm energii wiązki elektronów dla różnych nastaw akceleratora.

Oprócz spełnienia wymogu archiwizacji parametrów procesu steryliza-
cji, znajomość rozkładu widma energetycznego wiązki elektronów pozwala
operatorowi na takie dobranie nastaw urządzeń, aby akcelerator pracował w
optimum wydajności. Przy pracach naprawczych pomiary takie są bardzo
ważnym narzędziem diagnostycznym, dają one informację o warunkach pracy
niektórych podzespołów akceleratora, ich zestrojeniu i stopniu zużycia.

3. PODSUMOWANIE

Opracowany i przetestowany układ po skalibrowaniu go przy użyciu
innych metod określania energii pracuje w trybie ciągłym w instalacji ak-
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celeratorowej na Stacji Sterylizacji w IChTJ. Bieżąca kontrola rozkładu
widma energetycznego wiązki elektronów oraz zautomatyzowane pomiary
innych parametrów są rejestrowane stosownie do obowiązujących wymo-
gów oraz umożliwiają wieloparametrową optymalizację procesu napro-
mieniania.

LITERATURA

[1]. Zimek Z.: Dozymetria wiązki elektronów. Pomiary elektryczne.
Centrum Informatyki Energetyki, Warszawa 1989, s. 86-87.

568





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

tel.: (+22) 811 06 56, fax: (+22) 811 15 32,
e-mail: sekdyrn@orange.ichtj.waw.pl


