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KIERUNKI ROZWOJU RADIOCHEMII NA POCZĄTKU XXI WIEKU

TRENDS IN RADIOCHEMISTRY AT THE BEGINNING OF THE 21TH CENTURY

Jerzy Narbutt

Instytut Chemii i Techniki Jądrowej, ul. Dorodna 16,03-195 Warszawa
e-mail: jnarbut@ichtj.waw.pl

Przedyskutowano trendy, jakie dają zaobserwować się w radiochemii na początku drugiego stulecia tej
dyscypliny. Na tle przeglądu dokonanego przed kilku laty [1] coraz wyraźniej rysuje się waga kierunków
aplikacyjnych powiązanych z energetyką jądrową i medycyną nuklearną.

Spośród wielu problemów energetyki jądrowej, w których rozwiązywaniu uczestniczą radiochemicy,
najważniejsze jest unieszkodliwianie wysokoaktywnych odpadów promieniotwórczych, zwłaszcza
długożyciowych izotopów ameryku, kiuru i innych aktynowców. W wielu ośrodkach jądrowych świata
prowadzone są intensywne badania nad selektywnym wydzielaniem tych pierwiastków z rafinatów
pozostałych po wydzieleniu uranu i plutonu z wypalonego paliwa jądrowego. Szczególnie przydatne okazują
się tu metody ekstrakcji ciecz-ciecz (partitioning). Oddzielenie aktynowców od dużej masy produktów
rozszczepienia, zwłaszcza lantanowców, z jednej strony zmniejsza skalę problemu zestalania (np.
witryfikacji) i przechowywania tych silnie radiotoksycznych odpadów długożyciowych, a z drugiej -
umożliwia transmutację aktynowców, np. w prędkich reaktorach jądrowych, do nuklidów mniej toksycznych
- krócej żyjących lub nawet stabilnych.

Zgodnie z oczekiwaniem wciąż rośnie na świecie znaczenie chemii radiofarmaceutycznej. Szybki
rozwój komputerowych technik obrazowania stawia przed interdyscyplinarnymi zespołami, w skład których
wchodzą również radiochemicy, zadanie dostarczania coraz bardziej selektywnych i skutecznych
radiofarmaceutyków diagnostycznych. Doprowadziło to w ostatnich dekadach do niebywałego rozkwitu
chemii koordynacyjnej technetu, którego izotop 99mTc wciąż dominuje w medycynie nuklearnej. Coraz
większego znaczenia nabierają dziś znacznie doskonalsze techniki PET, zwłaszcza CT-PET. Szczególnie
ważnym zadaniem staje się obecnie opracowywanie nowych radiofarmaceutyków terapeutycznych, które
poza wysoką selektywnością względem chorej tkanki muszą odznaczać się również wyjątkową trwałością in
vivo. Daje to możliwość stosowania licznych emiterów promieniowania korpuskularnego o zróżnicowanej
energii (i zasięgu w tkance), nie tylko emiterów p\ lecz i a. Ważną rolę odgrywają tu badania chemii
koordynacyjnej odpowiednich pierwiastków.

Badania podstawowe w dziedzinie radiochemii ograniczają się obecnie praktycznie do chemii
pierwiastków promieniotwórczych, zwłaszcza najcięższych transuranowców. Synteza jądrowa nowych,
stosunkowo długożyciowych, neutrononadmiarowych izotopów pierwiastków 111-118 potwierdziła dawną
hipotezę „wyspy stabilności" izotopów pierwiastków najcięższych. Fakt ten umożliwia badanie właściwości
chemicznych tych pierwiastków, szczególnie ciekawych ze względu na bardzo duży tu wpływ efektów
relatywistycznych.

Ostatnie lata przynoszą zauważalny spadek znaczenia metod radioanalitycznych, spowodowany
rosnącą konkurencją ze strony metod spektroskopowych. Współczesne metody spektrometrii masowej,
w tym ICP-MS, pozwalają nie tylko na pomiary stosunków izotopowych, lecz również na bardzo precyzyjne
i dokładne oznaczanie śladowych stężeń pierwiastków, w tym również radionuklidów. Limity detekcji
radionuklidów długożyciowych są tu znacznie niższe niż limity detekcji metod radiometrycznych. Należy
oczekiwać, że nie pozostanie to bez wpływu na badania radioekologiczne i środowiskowe, które - zwłaszcza
w Polsce - cieszą się wciąż dużym zainteresowaniem.

Stan i perspektywy tych oraz innych kierunków badań radiochemicznych w Polsce zostały omówione
bardziej szczegółowo we wcześniejszych opracowaniach autora [2,3].
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TECHNETIUM AND RHENIUM IN RADIOPHARMACY

Roger Alberto

University of Zurich, Institute of Inorganic Chemistry, Winterthurerstr. 190, CH-8057 Zurich;
e-mail: ariel@aci.unizh.ch

The radionuclide 99mTc is the working horse in diagnostic nuclear medicine. It is cheap and readily
available from commercial 99Mo/99mTc generator. Radiopharmaceuticals which are based on 99mTc are
generally so called perfusion agents, pure complexes that follow for mostly unknown reasons a particular
metabolical pathway. More recent research aims at preparing 99mTc labelled targeting molecules which bind
e.g. to a receptor highly expressed on cancer cells. This task is very difficult to achieve as witnessed by the
very low number of so called 2nd generation radiopharmaceuticals. The main problems are related with the
99mTc co-ordination chemistry. The presentation will summarise the various aspects to be considered in
radiopharmaceutical chemistry and present our latest results from the achievements in low valent
organometallic Tc-chemistry with carbonyl complexes.

The situation with rhenium is different. Two particular radionuclides of this element are versatile for
therapeutic purposes, 186Re and l88Re. Whereas the decay characteristics of the former one are more
appropriate, it can not be produced on a no carrier added level. Reinvestigating Szilard-Chalmers reactions
would be very interesting in order to get high specific activity 186Re within short irradiation time. For the
later one a commercial l88W/188Re generator exists but the TU2 of 188Re (17h) is considered to be too short.
The paradigm of using 99mTc for diagnosis and l88Re for therapy in the same kits would be excellent but is
overcome. Although belonging to the same group of elements, the thermodynamic and kinetic behaviour is
significantly different. A brief overview of the state of the art will be presented together with some new
chemistry aiming at the preparation of rhenium based radiopharmaceuticals.
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WYKORZYSTANIE METOD RADIOCHEMICZNYCH W BADANIACH ŚRODOWISKA

NATURALNEGO

SOME APPLICATIONS OF ENVIRONMENTAL RADIOCHEMICAL ANALYSIS

Henryk Bem
Międzyresortowy Instytut Techniki Radiacyjnej; Wydział Chemiczny, Politechnika Łódzka

e-mail: henrybem@mail.p.lodz.pl

Naturalne i antropogeniczne radionuklidy obecne w środowisku naturalnym są wygodnymi
znacznikami, które mogą być wykorzystane do badania wielu procesów fizykochemicznych oraz transportu
zanieczyszczeń w naszym ekosystemie. Badanie, niekiedy subtelnych zmian ich aktywności, wymaga
ciągłego doskonalenia metod przygotowywania próbek i pomiaru niskich aktywności. Obok
półprzewodnikowych spektrometrów promieniowania a lub y w pomiarach aktywności naturalnych
radionuklidów w ostatnim okresie coraz większego znaczenia nabiera metoda ciekłej scyntylacji z separacją
impulsów a/p. Obecnie oferowane przenośne liczniki scyntylacyjne tego typu pozwalają na bezpośrednie
oznaczenie >0,l Bq/dm3 222Rn w 10 ml próbce wody1. Natomiast po ekstrakcji tego nuklidu z 0,5 dm3 próbki
limit oznaczenia (po osiągnięciu równowagi również dla 226Ra) wynosi 3 mBq/dm3, co w zupełności
wystarcza do monitoringu i badań transportu tych nuklidów2. Technika ta jest również z powodzeniem
stosowana do oznaczenia spontanicznie zdeponowanego na płytkach srebrnych 2 l 0Po, przy czym po
wstępnym zagęszczeniu z ldm3 w rutynowych pomiarach można osiągnąć limit oznaczenia rzędu 10
mBq/dm3. Metodą ciekłej scyntylacji często oznacza się także w małych próbkach środowiskowych(<lg)
inne ważne radionuklidy takie jak 210Pb via 210Bi lub 2 1 0Po. Metoda ta została wykorzystana obok
spektrometrii promieniowania y do kompleksowej oceny radioaktywności wód geotermalnych w rejonie
Uniejowa1.

Równoczesne oznaczenie 2 I 0 Pb, 210Po i 226Ra oraz badanie ich wzajemnych stosunków w różnych
próbkach może być wykorzystane do badania transportu wielu składników w tym również zanieczyszczeń
środowiska. W przypadku ośrodków miejskich takie pomiary dają wiele cennych informacji np. o źródłach
zanieczyszczenia powietrza pyłem. Wyznaczenie stosunku aktywności 2l0Pb/210Bi lub 210Pb/210Po pozwoliło
na obliczenie średniego czasu życia aerozoli miejskich w Łodzi. Czasy życia od 3 do 12 dni wskazują
możliwość transportu cząstek pyłu na duże odległości od źródeł ich emisji3. Natomiast badanie rozkładu
naturalnych radionuklidów oraz uranu i toru w różnych frakcjach pyłu zawieszonego daje dodatkowe
informacje o udziale różnych źródeł emisji pyłu4. Opracowana metoda oznaczania sumy aktywności
radionuklidów toru i uranu w opadzie stałym techniką ciekłej scyntylacji potwierdziła, że energetyczne
spalanie węgla w Łodzi ma decydujący udział w tym opadzie5.

Metody instrumentalne, w szczególności spektrometria promieniowania y, są dalej niezastąpione
w przypadku dysponowania próbkami o dużej masie (>100g). Dla takich próbek w geometrii naczynia
Marinelliego można osiągnąć wydajność detekcji rzędu 10% dla 2 1 0Pb, emitującego niskoenergetyczne (46,3
keV) kwanty y. Spektrometria promieniowania y jest idealna do oznaczeń zawartości naturalnych
radionuklidów w glebie, w tym również dodatkowych aktywności spowodowanych działalnością techniczną
człowieka (Technologically Enhanced Natural Radiation- TENR).

Energetyczne spalanie węgla jest typowym przykładem emisji dodatkowej aktywności naturalnych
radionuklidów do środowiska. Związane jest to z ich zagęszczeniem w popiołach lotnych opuszczających
kominy. Badania aktywności radionuklidów z szeregów uranowo-radowego i torowego w trzech warstwach
gleby, w kilkudziesięciu punktach pomiarowych w Łodzi wykazały, że w śródmieściu Łodzi aktywność
powierzchniowej warstwie gleby (0-10 cm) jest o około 15 % wyższa w porównaniu z obrzeżami miasta6.
Związane jest to ze zwiększonym opadem stałym w śródmieściu, spowodowanym ciągle dużym (-50%)
udziałem lokalnych palenisk domowych i poprzednio działającą elektrownią w centrum miasta.

Pomiar rozkładu nadmiarowego (unsupported) 210Pb w profilach gleby pozwala określić szybkość
depozycji 2 1 0Pb na powierzchni gleby. Technika ta została przez nas wykorzystana do badania jakości
rekultywacji składowisk popiołów lotnych w okolicach Łodzi7.

Zainstalowanie sieci automatycznych stacji poboru próbek powietrza ASS-500 pozwala na uzyskanie
próbek pyłu zawieszonego w powietrzu w ilościach gramowych, wystarczających do instrumentalnego
pomiaru ich aktywności techniką spektrometrii y. Obok celów czysto dozymetrycznych, pomiary aktywności
tych pyłów mogą być wykorzystane również do celów radioekologicznych. Powtórny pomiar, po około 4
tygodniach, szczelnie zamkniętych krążków filtru z pyłem umożliwia dokładne oznaczenie 226Ra
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w przyziemnej warstwie powietrza8. Porównanie aktywności właściwych 226Ra w pyle z aktywnościami tego
radionuklidu w powierzchniowej warstwie gleby i w opuszczających komin popiołach lotnych, pozwoliło na
oszacowanie udziału łódzkich elektrociepłowni w emisji pyłu na 10 -40 %, co jest zgodne z innymi
niezależnymi obserwacjami8.

Przytoczone przykłady wykorzystania metod radiochemiczno-radiometrycznych potwierdzają ich
istotne znaczenie w ciągle rozwijającej się stosunkowo nowej dziedzinie nauki - radioekologii.
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INAA W BADANIACH IKON Z POLSKI POŁUDNIOWO-WSCHODNIEJ

INAA IN THE STUDIES OF ICONS ORIGINATING FROM SOUTH-EASTERN POLAND

Ewa Pańczyk ', Jarosław Giemza 2, Lech Waliś :

1 Instytut Chemii i Techniki Jądrowej, ul. Dorodna 16, 03-195 Warszawa;
2 Muzeum Zamek w Łańcucie, Łańcut;

e-mail: ' epanczyk@orange.ichtj.waw.pl;2 ikony@zamek-lancut.pl

Celem wykonanej pracy było przebadanie bieli ołowiowej pochodzącej z ikon datowanych na XV-
XVIII w. ze zbiorów Działu Sztuki Cerkiewnej Muzeum -Zamek w Łańcucie z wykorzystaniem metody
neutronowej analizy aktywacyjnej.

Jedynym znanym i używanym do XIX wieku w malarstwie ikon białym pigmentem była biel
ołowiowa 2 PbCO3 * Pb(OH)2. Otrzymywano ją sztucznie. Proces polegał na długotrwałym działaniu na
paski ołowiu parami kwasu octowego w obecności dwutlenku węgla. Biel była uniwersalna. Technologia
produkcji ołowiu zmieniała się w ciągu wieków i analiza zanieczyszczeń występujących w pigmencie może
być zastosowana do określenia przybliżonej daty jego produkcji.
Możliwe są trzy sposoby klasyfikacji fizykochemicznej bieli ołowiowej:

S badanie zmiany poziomu zanieczyszczeń poprzez analizę stężenia pierwiastków,
•S badanie zmiany stosunków izotopowych 206Pb/204Pb,
S badanie modyfikacji budowy krystalicznej.

Budowa krystaliczna i poziom głównych zanieczyszczeń są charakterystyczne dla metody
wytwarzania, natomiast stosunki izotopowe i zanieczyszczenia śladowe są związane z pochodzeniem
minerału. Dzięki temu wykonując analizę pierwiastków śladowych możliwe jest określenie czasu powstania
malowidła oraz ustalenie jego pochodzenia. Ponadto możliwa jest identyfikacja przemalowań i zabiegów
konserwatorskich. Równie interesującym zagadnieniem jest odpowiedź na pytanie czy wzór rozkładu
pierwiastków śladowych w bieli ołowiowej i w zaprawie jest charakterystyczny i unikatowy dla danego
obiektu czy też jest powtórką rozkładu spotykanego w materiałach stosowanych w innym ważnym
warsztacie europejskim, pod oddziaływaniem, którego mógł pozostawać mistrz określonego malowidła. Aby
ustalenia autentyczności badanego dzieła były wiarygodne należy dysponować duża bazą danych
przebadanych obrazów, których autentyczność nie budzi zastrzeżeń.

Analizę próbek bieli ołowiowej przeprowadzono stosując metodę INAA bez wydzielania chemicznego
z wykorzystaniem wzorców analizowanych pierwiastków. W badanych próbkach zidentyfikowano
i oznaczono 40 pierwiastków. Dla określenie stopnia podobieństwa badanych obiektów wykonano analizę
skupień stosując program STATISTICA (StatSoft).

W celu porównania rodzaju bieli ołowiowej stosowanej w malarstwie ikon z Polski Południowo-
Wschodniej zestawiono wyniki badań uzyskane dla malarstwa polskiego z tzw. szkół: małopolskiej
i śląskiej. Na podstawie otrzymanych wyników ustalono, że biel ołowiowa pochodząca z badanych ikon
posiada określone cechy wspólne i różni się od bieli ołowiowej z tablicowych obrazów małopolskich
i śląskich. Dalsza kwalifikacja będzie możliwa po uzupełnieniu bazy danych związanej z badaniami bieli
ołowiowej w ikonach z innych ośrodków takich jak Ukraina czy Słowacja. W rezultacie będzie możliwe
porównanie cech bieli ołowiowej używanej w ważnych regionach związanych z twórczością ikon. Ustalenie
podobieństw i różnic stosowanej bieli pozwoli stworzyć „ mapę" jej wspólnych cech i ułatwi w przyszłości,
terytorialną identyfikację występującego pigmentu, oraz pomoże ustalić wiek, pochodzenie i autentyczność
badanego obiektu.
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MIĘDZYNARODOWE ĆWICZENIA INTERKALIBRACYJNE RUCHOMYCH
LABORATORIÓW SPEKTROMETRYCZNYCH „TURAWA 2003"

INTERNATIONAL MOBILE SPECTROMETRIC LABORATORIES INTERCOMPARISON
EXERCISE „TURAWA 2003"

K. Isajenko, P. Lipiński

Centralne Laboratorium Ochrony Radiologicznej, ul. Konwaliowa 7,03-194 Warszawa
e-mail: isajenko@clor.waw.pl

W dniach 8-12 września 2003 roku odbyło się międzynarodowe ćwiczenie interkalibracyjne
ruchomych laboratoriów spektrometrycznych TURAWA 2003. Ćwiczenie zostało zorganizowane przez
Centralne Laboratorium Ochrony Radiologicznej. Udział ekip z zagranicy był finansowany przez Duńską
Agencję Zarządzania Awaryjnego, natomiast ekipa polska była finansowana z funduszy przekazanych przez
Państwową Agencję Atomistyki. W ćwiczeniu wzięło udział 6 ekip z następujących państw: Dania, Estonia,
Litwa, Łotwa, Polska i Rosja. Każda ekipa posiadała laboratorium spektrometryczne zainstalowane na
samochodzie terenowym - głównymi elementami takiego laboratorium były spektrometry Exploranium oraz
4-litrowe detektory scyntylacyjne Nal(Tl) montowane na dachach samochodów. Dodatkowo każdy
samochód wyposażony był w system nawigacji satelitarnej GPS/DGPS umożliwiający przedstawianie
uzyskanych wyników pomiarów na mapach radiologicznych.

Jako miejsce ćwiczeń wybrano okolice Opola (koło miejscowości Turawa nad jeziorem Turawskim),
gdzie występują największe stężenia Cs-137 w Polsce powstałe w wyniku awarii w Czarnobylu.

Ćwiczenia składały się z trzech części:
S Pierwszy dzień ćwiczeń obejmował identyfikację ukrytego źródła promieniotwórczego, oraz

określenie odległości samochodu do źródła tylko na podstawie ilości zliczeń w określonych kanałach widma
promieniowania. Do ćwiczenia wykorzystano 4 źródła o różnych aktywnościach: Se-75 (ok.l50GBq), Cs-
137 (6.5 GBq), Ir-192 (37 GBq) i Co-60 (ok. 2.5 GBq). Niektóre ekipy miały problemy z identyfikacją Se-
75, pozostałe źródła zostały prawidłowo zidentyfikowane.

S Drugi dzień ćwiczeń polegał na pomiarach stężenia Cs-137 w otoczeniu na zadanej trasie.
Długość trasy wynosiła 135 km. Trasa prowadziła poprzez tereny, gdzie występują silnie zróżnicowane
stężenia Cs-137 w glebie (drogi utwardzone, leśne i polne). Uzyskane wyniki zostały porównane
i przygotowano wyniki ćwiczenia w formie map i wykresów.

S Trzeciego dnia każda ekipa dostała do pomiaru wyznaczony kwadrat o wymiarach
10x15 km. Można było się poruszać na dowolnych trasach w ramach zadanego obszaru pomiarowego. Po
zebraniu danych (ok. 70000 punktów pomiarowych) stworzono w CLOR zbiorczą mapę stężenia Cs-137
w okolicach Opola. Dodatkowo w ramach przygotowania ćwiczenia na terenach, na których się ono
odbywało pobrano próbki gleby do pomiarów laboratoryjnych.

Ćwiczenie to było kontynuacją ćwiczeń interkalibracyjnych prowadzonych od roku 1999. Wtedy to
rząd Danii przekazał Krajom Bałtyckim samochody terenowe z aparaturą pomiarową. Takie coroczne
ćwiczenia mają za zadanie sprawdzenie poprawności działania aparatury zainstalowanej na samochodach
oraz porównanie wyników otrzymanych przy użyciu tej aparatury z wynikami otrzymanymi przez ekipy
pomiarowe innych krajów. Pewne elementy przeprowadzonej interkalibracji, takie jak pomiary wzdłuż
wcześniej zdefiniowanej drogi czy mapping w przydzielonych obszarach, występowały już w poprzednich
ćwiczeniach interkalibracyjnych. Elementem całkiem nowym, który dotychczas nie występował
w programach ćwiczeń, było określanie odległości od nieosłoniętego źródła promieniotwórczego.
Umiejętności tutaj nabyte mogą mieć zastosowanie w przypadku poszukiwań zaginionych źródeł
promieniotwórczych.
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BADANIE ZALEŻNOŚCI OCENY NARAŻENIA RADONOWEGO W BUDYNKACH OD
ROZKŁADU WIELKOŚCI CZĄSTEK ZWIĄZANYCH Z POCHODNYMI *

INVESTIGATION OF THE DEPENDENCE OF THE RADON RISK ASSESSMENT IN
DWELLINGS ON THE RADON PROGENY SIZE DISTRIBUTION

Kalina Mamont-Cieśla, Olga Stawarz

Centralne Laboratorium Ochrony Radiologicznej, ul. Konwaliowa 7,03-194 Warszawa;
e-mail: kalinam@clor.waw.pl, stawarz@clor.waw.pl

Stosuje się dwa podejścia do oszacowania radonowej dawki efektywnej od krótkożyciowych
pochodnych radonu: rekomendowane przez ICRP 65 oparte na modelu epidemiologicznym
i rekomendowane przez ICRP 66 oparte na dozymetrycznych modelach wchłaniania radionuklidów
znajdujących się w powietrzu. Model epidemiologiczny stosuje dwa stale współczynniki konwersji energii
potencjalnej a na dawkę: dla fizycznie pracujących 1,425 mSvJh/m3 i dla populacji 1,1 mSvJh/m3

oszacowane na podstawie badań epidemiologicznych górników uranowych. Modele dozymetryczne
zakładają zależność współczynników konwersji od rozkładu średnic wdychanych aerozoli-nośników
pochodnych radonu. Zastosowanie modeli dozymetrycznych wymaga znajomości oprócz energii
potencjalnej a również rozkładu średnic aerozoli. Ponieważ Centralne Laboratorium Ochrony
Radiologicznej jest w posiadaniu Spektrometru Średnic Pochodnych Radonu (RPPSS), podjęto pracę mająca
na celu porównanie dawek oszacowanych na podstawie tych dwu modeli w domach w kilku rejonach Polski.

W przypadkowo wybranych pomieszczeniach i na otwartej przestrzeni, w czterech różnych rejonach
Polski, wykonano pomiary następujących wielkości fizycznych:
•S stężenia radonu za pomocą monitora AlphaGUARD
•/ stężenia energii potencjalnej a krótkożyciowych pochodnych radonu oraz
•/ rozkładów średnic a-aktywnych cząstek - nośników produktów rozpadu radonu w powietrzu - za

pomocą RPPSS.
W sumie wykonano pomiary w 30 punktach pomiarowych w domach oraz w 4 na dworze.
Na podstawie wykonanych pomiarów obliczono dawki efektywne od radonu dla osób pracujących

fizycznie (Oce) i dla populacji (Env) w oparciu o dwa modele: epidemiologiczny oraz dozy metryczny.
W poniższej tabeli zebrano zakresy zmierzonych w 30 punktach pomiarowych w domach i w 4 punktach na
dworze: stężeń radonu, energii potencjalnej a (PAEC), frakcji wolnej fp (cząsteczki o średnicy <10nm),
współczynników równowagi F, rocznych dawek obliczonych wg modelu dozymetrycznego oraz stosunków
dawek oszacowanych na podstawie modelu dozymetrycznego do dawek obliczonych przy użyciu modelu
epidemiologicznego dla pracujących fizycznie k0 i dla populacji kK:

w domach
na dworze

Stęż.Rn
[Bq/m3]

23-1668
. 16-116

PAEC
[nJ/m3]

16-3805
22-201

fp
[%]

0-48
14-31

F
[%]

9-64
17-31

Roczne dawki
[mSv/y]wg modelu

dozymetr.
Oce

0,4-70
0,34-3,8

Env
0,2-37

0,19-2,1

ko

0,8-2,2
1,4-1,8

kE

0,6-1,5
0,9-1,2

Porównano wyniki dla tych dwu modeli i przeanalizowano zależność rozbieżności między nimi od
wartości tzw. frakcji wolnej, tj. procentowego udziału cząstek/klastrów o najmniejszych średnicach: poniżej
lOnm. Dawki dla populacji obliczane za pomocą modelu epidemiologicznego są niedoszacowane dla frakcji
wolnej większej niż 17%, a odpowiadające narażeniu zawodowemu (dla pracujących fizycznie) dla frakcji
wolnej w całym zakresie wartości.

Praca sponsorowana przez KBN w ramach projektu badawczego nr 5 T07E 008 25
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ROZMIESZCZENIE 137Cs, 2 3 9 M 0Pu, 238Pu i 90Sr W OSADACH DENNYCH
BAŁTYKU POŁUDNIOWEGO W LATACH 2001-2004

DISTRIBUTION OF 137Cs, " 9 M 0 Pu, 238Pu AND 90Sr IN BOTTOM SEDIMENTS FROM THE
SOUTHERN BALTIC SEA IN THE YEARS 2001-2004

M. Suplińska, Z. Pietrzak-Flis, A. Adamczyk

Centralne Laboratorium Ochrony Radiologicznej, 03-194 Warszawa ul Konwaliowa 7,
e-mail: suplinska@clor.waw.pl

Skażenie Bałtyku izotopami promieniotwórczymi jest zróżnicowane pod względem rodzaju
radionuklidów, poziomu skażeń w poszczególnych rejonach i ich rozkładu w funkcji głębokości. W pracy
określono stężenia 137Cs, 238Pu, 239'240Pu i 90Sr w profilach osadów dennych z sześciu sub-rejonów
południowego Bałtyku pobranych w latach 2001-2004. Na podstawie rozkładów głębokościowych
oznaczanych izotopów oraz wartości stosunków aktywności 23i iPu/239|240Pu i 90Sr/137Cs określono dominujące
źródła cezu-137, plutonu i strontu-90 w tym rejonie Bałtyku.

Na obszarze Bałtyku Południowego najwyższe stężenia Cs występują w Basenie Gdańskim, a 3-4
razy niższe w Basenie Bornholmskim. Po awarii czarnobylskiej aż do początku lat dziewięćdziesiątych
najwyższe stężenia Cs występowały w górnej warstwie 0-1 cm. Obecnie, w Zatoce Gdańskiej,
maksymalne stężenia Cs obserwuje się w głębszej warstwie osadów, co świadczy o zmniejszającym się
dopływie Cs z masy wodnej. Głównym źródłem Cs w Bałtyku południowym jest opad czarnobylski.
Radionuklid ten znajduje się w powierzchniowej warstwie osadów, powstałej po awarii. W Zatoce Gdańskiej
70-75% całkowitej zawartości Cs zdeponowane jest w warstwie 0-5 cm.

Najwyższe zawartości plutonu występują również w Zatoce Gdańskiej i są one 7-8 razy wyższe niż
obserwowane w Basenie Bornholmskim. Wyższe aktywności plutonu występują w głębszych warstwach
osadów dennych, utworzonych w latach sześćdziesiątych, co wskazuje, że główne skażenia plutonem miały
miejsce w latach próbnych wybuchów jądrowych.

238 239 240

Stosunek aktywności Pu/ ' Pu w badanych warstwach osadów mieścił się w zakresie 0,02-0,05
i był charakterystyczny dla opadu globalnego. ^
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W Zatoce Gdańskiej stężenia Sr w osadach dennych były około 100 razy niższe od stężeń 137Cs.

Rozmieszczenie Sr w profilach głębokościowych osadów z tego rejonu świadczy, że głównym
źródła skażeń był opad globalny, mniejszy wpływ miało skażenie po awarii czanobylskiej. Stosunek
aktywności 90Sr / l37Cs w warstwach od 0 do 5 cm (0,01-0,02) potwierdza, że depozycja Sr po awarii
czarnobylskiej nie przekracza 2 % depozycji l37Cs. Wyższe aktywności strontu i stąd wyższe wartości
stosunku 90Sr / l37Cs obserwowane w głębszych warstwach dowodzą, że opad globalny jest głównym źródłem
^Sr w akwenie bałtyckim.
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BADANIA ADSORPCJI KONKURENCYJNEJ JONÓW Sr2+ I Y3+ NA GRANICY FAZ
SiO2/ROZTWÓR ELEKTROLITU METODĄ RADIOIZOTOPOWĄ.

THE STUDY OF THE COADSORPTION OF Sr2+ AND Y3+ IONS AT THE
SILICA/ELECTROLYTE SOLUTION INTERFACE

Władysław Janusz

Zakład Radiochemii i Chemii Koloidów UMCS, Pl. Mc. Skłodowskiej 3, 20-031 Lublin
e-mail: wjanusz@hermes.umcslublin.pl

Opisano proces adsorpcji konkurencyjnej jonów Sr2+ i Y(III) na granicy faz SiO2/roztwór elektrolitu.
Badania współadsorpcji jonów Sr2* i Y3+ prowadzono metoda radioizotopowa stosując jako wskaźniki
izotopy 90Sr i 90Y. Pomiary adsorpcji prowadzono w zakresie stężeń od 5«10"9 do 0,001 M Sr2* i 1.3-10"l2M
do 0,001 M Y(III) oraz w zakresie pH 3-10.Obok pomiarów adsorpcji wykonano pomiary wielkości
fizykochemicznych charakteryzujących podwójną warstwę elektryczną tj. ładunku powierzchniowego oraz
potencjału C.

"""1 "™l m m l
1E-012 1E-010 1E-008 1E-006

Stężenie początkowe, [mole/dm3]
0.0001

Rys 1. Charakterystyczne parametry krawędzi adsorpcji jonów Sr2* i Y*+ na granicy faz SiO /roztwór NaCl

Adsorpcja dwu i trójwartościowych kationów na powierzchni tlenków metalu funkcji pH
charakteryzuje się gwałtownym wzrostem w pewnym zakresie pH, który określa się mianem krawędzi
adsorpcji. Zamiany parametrów krawędzi adsorpcji tj. pH50% określającego położenie krawędzi na skali pH
oraz ApH 10-90% charakteryzującego nachylenie krawędzi w funkcji stężenia początkowego jonów
przedstawiono na Rys.l Porównując gęstość adsorpcji kationów i wywołana nią zmianę gęstości ładunku
powierzchniowego stwierdzono, że kationy Sr2* adsorbują się na ujemnie naładowanych grupach
powierzchniowych =SiO" natomiast kationy Y3+ również częściowo na grupach na =SiOH powodując
obniżenie gęstości ładunku powierzchniowego i przeładowanie warstwy zwartej podwójnej warstwy
elektrycznej.
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MIGRACJA PIONOWA 1 2 9111 3 7Cs W GLEBACH

VERTICAL MIGRATION OF 1291 AND 137Cs IN SOILS

Zofia Pietrzak-Flis, Irena Radwan, Paweł Krajewski

Centralne Laboratorium Ochrony Radiologicznej, Warszawa
e-mail: pietrzak-flis@clor.waw.pl

Izotopy promieniotwórcze uwolnione do atmosfery opadają na powierzchnię gleby w postaci cząstek
aerozoli lub są wymywane przez opady. Z powierzchni gleby, w wyniku wielu różnych procesów migrują do
głębszych warstw. Szybkość migracji zależy od rodzaju radionuklidu i jest różna dla 129I i 137Cs.
W przypadku 129I istotne znaczenie może mieć jego sorpcja na cząstkach gleby; transport jonów I" do miejsc,
w których jest sorbowany zachodzi w wyniku przenoszenia z wodą glebową i w wyniku dyfuzji. Migracja
i sorpcja zależy również od stopnia utlenienia jonów jodu. Ponadto sorpcja na cząsteczkach gleby jest
zależna od obecności mikroorganizmów w glebie, głównie aerobowych, a także zawartości kwasów
huminowych i nierozpuszczalnych frakcji humusu. Migracja Cs zależy od rodzaju gleby, jej właściwości
chemicznych oraz od składu granulometrycznego.

Przedmiotem niniejszej pracy była ocena szybkości migracji 129I i 137Cs w glebach w Polsce, po ich
uwolnieniu z uszkodzonego reaktora jądrowego w Czarnobylu. Próbki gleby pobrano w 16-tu miejscach na
terenie kraju. O wyborze miejsc decydowała wielkość depozycji 137Cs. Próbki gleby pobrano w okresie od
II-tu do 14-tu lat po awarii w miejscach nieuprawianych, usytuowanych z dala od domów i drzew, aby
uniknąć ich wpływu na lokalną depozycję radionuklidów.

Do pobierania gleby używano cylindryczny czerpak o przekroju 132,7 cm2, umożliwiający pobranie
rdzeni do głębokości 30 cm. Cylindryczne rdzenie dzielono na 7 następujących warstw: 0 - 2,5 cm, 2,5 -5
cm, 5-10 cm, 10-15 cm, 15-20 cm, 20 -25 cm, i 25 - 30 cm. W kolejnych warstwach oznaczano stężenie
i29j j i " £ s i29j o z n a c z a n o radiochemiczną metodą aktywacji neutronowej, 137Cs - metodą spektrometrii
gamma. Wykonana również została analiza chemiczna gleb oraz określono ich skład granulometryczny.

Otrzymane wyniki wskazują, że w większości badanych gleb 137Cs był obecny do głębokości 30 cm,
natomiast 129I w większości gleb obecny był w warstwach do głębokości 10 cm (12 z 16 gleb), w 3 miejscach
do głębokości 15 cm i tylko w jednej glebie migrował do głębokości 20 cm.

Na podstawie wielkości stężeń w kolejnych warstwach obliczono szybkość migracji obu izotopów
wykorzystując model przedziałowy [1], który umożliwia określenie średniego czasu przebywania
radionuklidu w kolejnych warstwach gleby i szybkość migracji. Otrzymane wyniki wskazują, że pionowa
migracja radionuklidów nie jest równomierna wzdłuż profili glebowych. Otrzymane wyniki pozwalają
określić warstwy, w których następuje gromadzenie radionuklidów oraz warstwy, przez które izotopy szybko
migrują. Obliczone średnie szybkości migracji 137Cs i 129I ze wszystkich warstw danej gleby wskazują, że
szybkość migracji l37Cs jest od 1,5 do 14 w razy większa niż I 2 9 I. W jednym tylko przypadku średnia
szybkość migracji obu izotopów była taka sama.

Średnia szybkość migracji 129I obliczona dla wszystkich gleb wynosiła 0,17 ± 0,11 cm/rok, a średni
czas przebywania radionuklidu, w warstwach wahał się od 28 do 82 lat, natomiast średnia szybkość migracji
137Cs była równa 0,54 ± 0,20 cm, średni czas przebywania w warstwach zawierał się w granicach od 5,2 do
15 lat.

Literatura
[1]. K. Bunzl, H. Fórster, W. Kracke, W. Schimmack, J. Environ. Radioactivity, 22 (1994) 11-27

Praca została wykonana w ramach Projektu KBN Nr 4 P05D 0.51 15.
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POPRAWKI NA SAMOABSORPCJĘ I KOINCYDENCYJNE SUMOWANIE W DOKŁADNYCH
POMIARACH PRÓBEK ŚRODOWISKOWYCH METODĄ SPEKTROMETRII GAMMA

SELF-ABSORPTION AND COINCIDENCE-SUMMING CORRECTIONS IN PRECISE GAMMA-
RAY SPECTROMETRY OF ENVIRONMENTAL SAMPLES

Paweł Jodlowski

Akademia Górniczo-Hutnicza, Wydział Fizyki i Informatyki Stosowanej, Kraków, Al. Mickiewicza 30
e-mail: jodlowski@novell.ftj.agh.edu.pl

Prezentowana praca stanowi część badań mających na celu kompleksową kalibrację spektrometru
promieniowania gamma z detektorem HPGe 40%, przeznaczonego do dokładnych pomiarów próbek środo-
wiskowych. Przedstawiono obliczenia poprawki na samoabsorpcję C s i, często pomijanej, poprawki na koin-
cydencyjne sumowanie kwantów Cc. Pominięcie tych poprawek może powodować znaczące błędy oznaczeń,
sięgające, w przypadku poprawki Cc, nawet do kilkudziesięciu procent.

W przypadku poprawki na samoabsorpcję zrezygnowano ze stosowanych wcześniej formuł półempi-
rycznych. Spośród metod proponowanych w literaturze przedmiotu, wybrano metodę przedstawioną przez
Debertina, szacującą Cs z dokładnością do 1+2%. Zakłada ona punktowy model detektora i przyjmuje, że
jego wydajność jest proporcjonalna do ważonej sumy (całki) liczby kwantów pochodzących od poszczegól-
nych elementów objętości próbki. Wagę danego elementu objętości określają odpowiadające mu: kąt bryło-
wy i samoabsorpcja promieniowania w próbce. Poprawka Cs jest ilorazem dwóch takich całek, dla próbki
i dla wzorca.

Opracowano programy komputerowe umożliwiające wyliczenie poprawek Cs metodą Debertina dla
próbki w geometrii cylindrycznej i Marinelli. Danymi wejściowymi programów są wymiary próbki oraz jej
gęstość p i masowy współczynnik absorpcji.

Na potrzeby rutynowych pomiarów wyznaczono, korzystając z tych programów, zależności Cs(E,p)
dla stosowanych geometrii i dla matrycy SiC>2, często spotykanej w pomiarach środowiskowych. Zależność
tę otrzymano poprzez dopasowanie do wyliczonych poprawek zależności Cs(E,p) w postaci zaproponowanej
przez Bolivara:

Poprawka na koincydencyjne sumowanie Cc ma znaczenie w pomiarach, w których korzysta się
z krzywej kalibracji wydajnościowej e(E) spektrometru. Do wyliczenia tej poprawki niezbędna jest znajo-
mość zależności e(E) i et(E) (wydajność całkowita), a ściślej P/T(E) (peak-fo-total ratio), zaś dla próbek
objętościowych potrzebna jest też znajomość rozkładu tych wielkości w objętości próbki. W pracy wyzna-
czono wartość Cc dla próbek z matrycą H2O w geometrii cylindrycznej (<J>=6 cm, h=3.2 cm). Korzystano
z dostępnych programów komputerowych KORSUM i ETNA, wyliczających poprawki odpowiednio dla
źródeł punktowych i objętościowych. Przykładowo, wartości Cc dla omawianego układu pomiarowego wy-
noszą: dla linii 609keV Bi-214 1,09; dla linii 583keV Tl-208 1,11; dla linii 605keV i 795 keV Cs-134 1,13;
dla obu linii Co-60 1,09. Poprawki wyliczone oboma programami różnią się zwykle do kilku procent
(KORSUM daje niższe wartości); tak, więc, w rutynowych pomiarach, można szacować Cc korzystając
z punktowego modelu próbki.

Obliczenie Cc dla próbek z inną matrycą (np. SiO2) wymaga znajomości zależności s(E), e((E) dla tej
matrycy. Zależność e(E) wyznacza się z e(E) dla wzorca i z wartości poprawek Cs, zaś et(E) ze wzoru
et=e/(P/T), zakładając że zależność P/T(E) jest niezależna od rodzaju matrycy. Dla omawianego układu,
Wartości Cc dla matrycy H2O i SiO2 różnią się zwykle poniżej 1%.

Należy natomiast dodać, że wpływ geometrii próbki i matrycy na wartość Cc jest znaczący dla kaskad,
w których jeden z kwantów ma bardzo niska energię (poniżej kilkadziesiąt keV).
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KLASYFIKACJA I OCENA MATERIAŁÓW BUDOWLANYCH W POLSCE
W ŚWIETLE NOWYCH PRZEPISÓW

CLASSIFICATION AND EUALUATION OF BULDING MATERIALS IN POLAND FROM THE
POINT OF VIEW OF NEW REGULATIONS

A. Żak, M. Biernacka

Centralne Laboratorium Ochrony Radiologicznej, ul. Konwaliowa 7,03-194 Warszawa
e-mail: clorzii@clor.waw.pl

Systematyczne badania materiałów i surowców przeznaczonych do budownictwa mieszkaniowego
prowadzi się w Polsce od 1980 r.

Do 2002 r. do oceny materiałów były stosowane współczynniki kwalifikacyjne zdefiniowane w In-
strukcji nr 234/80 Instytutu Techniki Budowlanej, zmodyfikowanej w 1996 roku:

f, = 0,00027 SK + 0,0027 SR,+ 0,0043 S-n, < 1

f2 = SR a<185Bq/kg,

gdzie stężenia SK, SRa i S-m wyrażone są w Bq/kg;

W dniu 13grudnia 2002 r. ogłoszono Rozporządzenie Rady Ministrów (Dz. U. nr 220/2002 poz. 1850)
,»w sprawie wymagań dotyczących zawartości naturalnych izotopów promieniotwórczych w surowcach
i materiałach stosowanych w budynkach przeznaczonych na pobyt ludzi i inwentarza żywego, a także w
odpadach przemysłowych stosowanych w budownictwie, oraz kontroli zawartości tych izotopów", obowią-
zujące od 1 stycznia 2003 r. W Rozporządzeniu tym wprowadzono pojęcie wskaźników aktywności okre-
ślonych nowymi wzorami:

c c c
fi--

3000 300 200

gdzie stężenia SK, , S ,̂, i S-n, wyrażone są w Bq/kg.

Wartości graniczne wskaźników aktywności zależą od zastosowania badanego surowca lub materiału
budowlanego. Np. dla budynków przeznaczonych na pobyt ludzi lub dla zwierząt gospodarskich fi < 1, f2 <
200 Bq/kg

W 2003 r. wydano nową Instrukcję nr 234/2003 Instytutu Techniki Budowlanej uwzględniającą
wprowadzone zmiany.

W Polsce od 1980 r. istnieje sieć laboratoriów wykonujących badania atestacyjne surowców i mate-
riałów stosowanych w budownictwie. CLOR prowadzi nadzór merytoryczny nad pracą tych laboratoriów
i zbiera wyniki w ogólnopolskiej bazie danych.

Do końca 2002 r. zebrano wyniki badań 26327 próbek, zaś w okresie od 2003 r. do 2004 r. zebrano
w nowej bazie danych wyniki badań 3543 próbek. Badane materiały pochodzą z 1110 miejscowości w Pol-
sce.

W referacie zostaną przedstawione wyniki wykonanych w latach od 1980 r. do 2002 r. badań próbek
surowców pochodzenia mineralnego, surowców odpadowych (pochodzenia przemysłowego) oraz wyrobów
gotowych. Zaprezentowane będą także wyniki badań próbek zebrane w nowej bazie danych w latach 2003
i 2004. Ponadto podjęto próbę powiązania przebiegów średnich rocznych wartości współczynników kwalifi-
kacyjnych oraz wskaźników aktywności w ten sposób, aby na jednym wykresie można było obserwować
zmiany tych wartości w funkcji czasu.
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PIONOWY TRANSPORT IZOTOPÓW PLUTONU W GLEBACH UPRAWNYCH POJEZIERZA
ŁĘCZYŃSKO-WŁODAWSKIEGO

VERTICAL MIGRATION OF PLUTONIUM ISOTOPES IN CULTIVATED SOILS OFŁĘCZNA-
WŁODAWA LAKE DISTRICT

Andrzej Komosa, Stanisław Chibowski, Jolanta Orzeł

Centrum Ochrony Środowiska UMCS, Lublin, Zakład Radiochemii i Chemii Koloidów UMCS; UMCS;
e-mail: akomosa@hermes.umcs.lublin.pl

Pluton jest pierwiastkiem antropogenicznym, wprowadzanym w sposób ciągły do środowiska, głównie
w wyniku prób jądrowych. Maksimum intensywności opadu promieniotwórczego przypada na lata '60 ubie-
głego stulecia. W Europie znaczący był również udział opadu czarnobylskiego w roku 1986. Dość homoge-
niczny rozkład plutonu na powierzchni Ziemi oraz możliwość jego detekcji poprzez pomiar emitowanego
promieniowania alfa umożliwia wykorzystanie tego izotopu jako wskaźnika migracji wielowartościowych
kationów w środowisku.

Tereny Pojezierza Łęczyńsko-Włodawskiego obejmują obszary chronione (Poleski Park Narodowy)
oraz tereny uprawne, tzw. czyste ekologicznie. Tereny te wybraliśmy do badań migracji izotopów plutonu,
aby określić szybkość ich przemieszczania się oraz rolę kultywacji w przyspieszaniu transportu pionowego.

Próbki z profilu glebowego pobrano w siedmiu punktach na omawianym obszarze. Stosując odpo-
wiednią obróbkę radiochemiczną polegającą na mineralizacji termicznej, ługowaniu kwasem solnym, sepa-
racji współstrąceniowej (z wodorotlenkiem żelaza i szczawianem wapnia) i jonowymiennej (Dowex 1x8)
oraz stosując osadzanie elektrolityczne przygotowano próbki do pomiarów alfa spektrometrycznych. Zasto-
sowano spektrometr Canberra z detektorem PIPS i programem komputerowym Genie-2000 do analizy ilo-
ściowej. Jako znacznika wydajności użyto 242Pu.

Otrzymane wyniki w postaci aktywności właściwej w poszczególnych warstwach profilu glebowego
oraz zastosowanie modelu przedziałowego umożliwiły wyznaczenie szybkości migracji plutonu (z podzia-
łem na frakcje opadu globalnego i czarnobylskiego). Zawartości 239'240Pu w poszczególnych 5-cm warstwach
profilu glebowego w przeliczeniu na opad promieniotwórczy wynosiły kilka Bq/m2, a udział frakcji czarno-
bylskiej średnio kilka procent. Zaobserwowano dość równomierny rozkład plutonu w kolejnych warstwach
(głównie jako wynik mieszania warstw gleby w trakcie uprawy) i na ogół jego aktywność właściwa była
większa niż w warstwie powierzchniowej nieużytków. Obliczona szybkość pionowej migracji plutonu wy-
niosła średnio 1,7 cm/rok (frakcja czarnobylska) i 0,5 cm/rok (frakcja opadu światowego), co świadczy
o dużo większej mobilności plutonu czarnobylskiego.

Badania wykonano w ramach grantu KBN 4T09D 05824
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ZASTOSOWANIE KOMPLEKSÓW ZAWIERAJĄCYCH MOSTEK METAL-2I1At JAKO NOWEJ
METODY OTRZYMYWANIA RADIOFARMACEUTYKÓW ASTATOWYCH.

USE OF METAL - 211At COMPLEXES AS A NEW METHOD FOR PREPARATION OF
ASTATINE RADIOPHARMACEUTICALS

M. Pruszyński \ A. Bilewicz \ B. Wąs \ B. Petelenz2

1 Zakład Radiochemii, Instytut Chemii i Techniki Jądrowej, Dorodna 16, 03-195 Warszawa
2 Instytut Fizyki Jądrowej PAN, Radzikowskiego 152, 31-342 Kraków

e-mail: mprusz@ichtj.waw.pl

Ostatnio rośnie zainteresowanie zastosowaniem w radioterapii emiterów a, wśród których najbardziej
obiecującym jest 211At. Jego dużą zaletą względem pozostałych a-emiterów jest optymalny ze względu na
potencjalne zastosowanie terapeutyczne okres połowicznego rozpadu (7,21h) oraz stosunkowa łatwość jego
otrzymania w wyniku reakcji Bi(a,2n)211At, zachodzącej w średniej wielkości cyklotronie.

Niestety, o ile otrzymanie organicznych pochodnych pozostałych chlorowców jest bardzo proste, to
w przypadku astatu jego przyłączenie do molekuł biologicznie czynnych jest bardzo trudne. Wynika to ze
słabych właściwości elektrofilowych astatu, w wyniku czego wiązanie C-At jest słabe, a uzyskiwane wydaj-
ności reakcji małe. Dlatego poszukuje się nowych metod, które pozwolą na szybkie otrzymanie silnych
i trwałych połączeń. Jedną z takich metod może być wytworzenie mostka metalicznego pomiędzy anionem
Af a biomolekułą. Astat w postaci anionu astatkowego Af powinien być silnie kompleksowany przez takie
„miękkie" kationy jak: Bi3+, Pd2+, Pt2+, Cu2+, Hg2+, Rh3+ itp., przyłączone z drugiej strony do cząsteczki bio-
logicznie aktywnej, np. Pt2* przyłączona do metioniny. Powstały bifunkcyjny kompleks można następnie
przyłączyć do odpowiednich przeciwciał monoklonalnych (Mab's) lub ich fragmentów (Fab's) z wykorzy-
staniem wiązania peptydowego.

Ponieważ do otrzymania 2UAt potrzebny jest cyklotron cząstek a, więc w badaniach modelowych,
prowadzonych w Zakładzie Radiochemii ICHTJ, stosowano izotop 1 3 1I w postaci Nal, jako analogu astatu.
Zbadano możliwość wykorzystania techniki wymiany jonowej do wyznaczania stałych kompleksowania
metali przez aniony chlorowca. Fazę stałą stanowił anionit: Dowex 1 w formie azotanowej. Badania wstępne
obejmowały dobór: odpowiedniego jonitu, stężenia roztworu NaNO3 jako elektrolitu podstawowego, kinety-
ki reakcji wymiany, pH układu, dobór stężenia SO3

2' jako reduktora oraz powtarzalności wyników.
W cyklotronie AIC-144 w Instytucie Fizyki Jądrowej PAN w Krakowie oraz w cyklotronie U-200

w Zjednoczonym Instytucie Badań Jądrowych w Dubnej (Rosja) przeprowadzono badania tworzenia kom-
pleksów pomiędzy Af a kationem rtęci. Tworzenie się anionowej formy astatu At' oraz wyznaczenie ładun-
ku powstającego kompleksu prowadzono metodą elektroforezy bibułowej. Przeprowadzone badania po-
twierdziły powstawanie anionu Af w środowisku słabo zasadowym (pH=7,5) w obecności reduktora
CNa2so3=0,001M, jak również obojętnego kompleksu. Powstały kompleks astatu jest silniejszy niż odpowied-
ni kompleks jodkowy, co jest zgodne z tendencją obserwowaną w grupie chlorowców.

Obecnie trwają prace nad uzyskaniem kompleksów z kationem Rh3+. Jak wiadomo Rh3+ o konfiguracji
4<f tworzy wyjątkowo inertne kompleksy, które powinny być trwałe w roztworach fizjologicznych. Wstępne
badania potwierdziły powstawanie mieszanego kompleksu Rh(III) z 13IT oraz siarkowym ligandem makro-
cyklicznym l,5,9,13-tetratiocykloheksano-3,l 1-diolem (16S4-diol). Kompleks tworzy się z dużą wydajnością
i charakteryzuje się dużą trwałością.
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METODA WYTWARZANIA I BADANIE STABILNOŚCI L-a-METYLOTYROZYNY
ZNAKOWANEJ JODEM-123 STOSOWANEJ DO DIAGNOSTYKI NOWOTWORÓW MÓZGU

PRODUCTION METOD AND DETERMINATION OF STABILITY OF 123I LABELLED
L-A-METHYLTHYROSINE FOR THE BRAIN CANCER DIAGNOSIS

E. Zakrzewska, R. Mikołaj czak, A. Markiewicz, A. Korsak.

Ośrodek Badawczo-Rozwojowy Izotopów POLATOM, 05-400 Świerk-Otwock
e-mail: r.mikolajczak@polatom.pl

Alfa-metylotyrozyna (AMT) znakowana izotopem jodu-123 znalazła zastosowanie w diagnostyce
wznowy procesów nowotworowych guzów mózgu, w rozpoznawaniu wznowy, w planowaniu re-operacji
czy planowaniu radioterapii. Mechanizm gromadzenia IMT- m I związany jest z aktywnym (ułatwionym)
transportem IMT do komórek nowotworowych mózgowia. Znacznik ten może również odegrać ważną rolę
w ocenie zmian nowotworowych raka płuc, jelita grubego, sutka.

Celem naszej pracy było opracowanie metody wytwarzania IMT-123I, opracowanie analitycznych me-
tod kontroli oraz zbadanie stabilności in vitro i in vivo otrzymanego radiofarmaceutyku. Większość prac
badawczych przeprowadzono z jodem-131 ze względu na jego dostępność.

Do otrzymywania IMT-123I wykorzystano podstawienie elektrofilowe w reakcji Na123I z a-
metylotyrozyną w obecności jodogenu. IMT-123I oczyszczano na kolumnie ze złożem Sephadex DEAE A-
25.

Do oceny wydajności reakcji i jakości radiofarmaceutyku zastosowano metody chromatografii cien-
kowarstwowej i cieczowej. Zbadano biodystrybucję narządową oraz wykonano badania na nieszkodliwość
preparatu na zwierzętach doświadczalnych.

Wydajność reakcji otrzymywania IMT-I23I jest rzędu 90-96%. Czystość radiochemiczna wynosiła po-
wyżej 97%. Preparat jest stabilny podczas przechowywania go w temp. 4-8°C, a jego okres przydatności
wynosi 10 godz. od daty i godz. kalibracji, co wynika głównie z czasu półrozpadu jodu-123 (13.27 godz.).
Znacznik jest wydalany głównie drogą nerkową, a gromadzenie aktywności w mózgu u zdrowych myszy po
pięciu minutach jest rzędu 3.04 ± 0.49% w przeliczeniu na gram tkanki.

Otrzymano preparat charakteryzujący się wysoką czystością radiochemiczną oraz stabilnością odpo-
wiednią dla tego rodzaju środków farmaceutycznych. Wykazano przydatność kliniczną IMT-123I w diagno-
styce wznowy guzów mózgu.
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PRZEDKLINICZNA OCENA IN-VITRO PEPTYDU DOTATATE ZNAKOWANEGO "7Lu LUB 90Y,
RADIOFARMACEUTYKU DO RADIOTERAPII NOWOTWOROWEJ

IN-VITRO PRE-CLINICAL TRIAS OF THE l77Lu OR 90Y LABELLED PEPTIDE DOTATATE,
RADIOPHARMACEUTICAL USED IN THE CANCER RADIOTHERAPY

Pawlak D., Korsak A., Mikołajczak R.

Ośrodek Badawczo-Rozwojowy Izotopów POLATOM, 05-400 Otwock-Świerk
e-mail: r.mikolajczak@polatom.pl

W izotopowej radioterapii wewnętrznej (Peptide Receptor Radionuclide Therapy, PRRT) wykorzy-
stuje się biologicznie czynne peptydy wykazujące wysokie powinowactwo do receptorów komórek nowo-
tworowych.

Celem pracy było przeprowadzenie oceny porównawczej w warunkach in-vitro przydatności terapeu-
tycznej peptydu DOTATATE (DOTA-Tyr'-octreotate), analogu somatostatyny znakowanego 177Lu lub 90Y.
Jako kryteria oceny przyjęto stabilność uzyskanych kompleksów po wyznakowaniu, stabilność w surowicy
krwi oraz powinowactwo do receptorów somatostatynowych na komórkach nowotworowych linii AR42J
(szczurzego raka trzustki). Wiązanie wyznakowanych preparatów z białkami surowicy oznaczano na kolum-
nach Minispin G-50 po uprzedniej inkubacji w surowicy. Badania biologiczne: internalizacja, powinowac-
two do receptorów somatostatynowych, prowadzono na żywych komórkach AR42J. Dla określenia stopnia
wiązania niespecyficznego receptory blokowano sandostatyną lub nie znakowanym peptydem. Badanie in-
ternalizacji i powinowactwa do receptorów prowadzono w temperaturze 37°C w czasie do 120 minut Otrzy-
mane kompleksy DOTATATE z 90Y i l77Lu charakteryzowały się wysoką czystością radiochemiczną, powy-
żej 98%. Obserwowano zgodność wyników oznaczeń uzyskanych metodami: HPLC, TLC, SepPack, (np. 24
godziny po wyznakowaniu czystość radiochemiczna l77Lu-DOTATATE wynosiła odpowiednio: 99,52%,
98,76% i 98,95%). Kompleksy DOTATATE z oboma lantanowcami są stabilne w temperaturze pokojowej
co najmniej 48 godzin. Nie zaobserwowano wyraźnych różnic w stabilności peptydu znakowanego 90Y lub
l77Lu (odpowiednio: po 4 godzinach 99,91% i 99,40%, po 24 godzinach 99,08% i 99,62%). Podobnie oba
znaczniki zachowują stabilność w surowicy krwi, przez co najmniej 4 godziny. Poziom wiązania z białkami
surowicy jest niski i dla obu preparatów nie przekracza poziomu 2%. Badania internalizacji wskazują na
wysoki poziom i dużą szybkość wnikania znacznika do komórek (ok. 80% dla 90Y-DOTATATE i l77Lu-
DOTATATE w czasie 60 - 90 minut przy ok. 20 % wiązaniu z receptorami błony komórkowej). Poziom
wiązania niespecyficznego jest niski i wynosi ok. 1%.

Przeprowadzone badania czystości radiochemicznej, stabilności in-vitro i w surowicy oraz badania
powinowactwa do receptorów somatostatynowych na komórkach AR42J, wysoki stopień internalizacji do
tych komórek potwierdzają potencjalną przydatność kompleksów DOTATATE z 90Y i l77Lu w wewnętrznej
radioterapii nowotworowej
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SYNTEZA ZWIĄZKÓW ZNAKOWANYCH 18F STOSOWANYCH W DIAGNOSTYCE PET

SYNTHESIS OF 18F-LABELED COMPOUNDS USED IN PET DIAGNOSIS
Marianna Kańska

Uniwersytet Warszawski, Wydział Chemii, ul. Pasteura 1,01-391 Warszawa
e-mail: mkanska@chem.uw.edu.pl

Tomografia pozytonowa, oznaczana angielskim skrótem PET, jest bezinwazyjną medyczną techniką
diagnostyczną służącą do oceny stanu wielu wewnętrznych organów ludzkich, do wykrywania i lokalizacji
nowotworów i monitorowania przebiegu leczenia onkologicznego. Metoda ta jest również wykorzystywana
do badania metabolizmu leków.

W technice PET wykorzystuje się związki biologicznie czynne, znakowane krótkożyciowymi izoto-
pami "C, I 5O, 15N i 1RF. Izotopy te w trakcie rozpadu emitują pozytony, które w wyniku oddziaływania
z elektronami otoczenia ulegają anhilacji tworząc kwanty y możliwe do rejestracji poza organizmem. Istota
metody polega na wprowadzeniu do organizmu pacjenta znakowanego związku posiadającego właściwości
specyficznego wiązania się z uszkodzoną tkanką. Tomograficzna rejestracja promieniowania y i komputero-
wa analiza danych prowadzi do precyzyjnej lokalizacji źródła choroby.

Ze względu na bardzo krótki okres półzaniku P+-emitera cały cykl diagnostyczny, od produkcji izoto-
pu, poprzez syntezę związku znakowanego, podanie go pacjentowi i rejestracje tomograficzną, powinien być
wykonany w możliwie najkrótszym czasie.

Krytycznym parametrem w otrzymywaniu preparatów, użytecznych w PET, jest czas syntezy (trzy
okresy półzaniku). Metodę syntezy opracowuje się pod kątem zminimalizowania czasu operacji z udziałem
radionuklidu. W idealnym przypadku radionuklid jest wprowadzany w ostatnim etapie syntezy, w możliwie
najpóźniejszym stadium. W technice PET stosuje się różnego rodzaju związki biologicznie czynne np. cukry,
steroidy, tłuszcze itp. Związki stosowane w tej technice znakuje się metodami chemicznymi^ enzymatycz-
nymi lub kombinowanymi. Wystąpienie będzie poświęcone omówieniu metod syntezy związków znakowa-
nych izotopem fluoru ' F.

Omówione będą przykłady metod syntezy farmaceutyków znakowanych 1 8F, należących do różnych
klas związków chemicznych, stosowanych w diagnostyce PET. Omówione będą również metody syntezy
znakowanych 1 8F prekursorów wykorzystywanych zarówno do otrzymywania znanych już produktów, ale
także mogących mieć potencjalne znaczenie dla syntezy nowych związków użytecznych w diagnostyce PET.

Temat finansowany z grantu KBN 4T09A 06324
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WPŁYW INHIBITORÓW NA WARTOŚCI KINETYCZNYCH EFEKTÓW IZOTOPOWYCH
W REAKCJI KATALIZOWANEJ PRZEZ ENZYM FENOLOLIAZĘ TYROZYNOWĄ

IMPACT OF COMPETITIVE INHIBITORS ON KINETIC ISOTOPE EFFECTS IN REACTION
CATALYZED BY ENZYME TYROSINE PHENOL-LYASE

Wojciech Augustyniak, Marianna Kańska

Wydział Chemii, Uniwersytet Warszawski
e-mail: august@chem.uw.edu.pl

Fenololiaza tyrozynowa (TPL, EC 4.1.99.2) jest bakteryjnym enzymem, który katalizuje odwracalny
hydrolityczny rozkład L-tyrozyny do fenolu, pirogronianu i amoniaku. 5'-Fosforan pirydoksalu (PLP) jest
kofaktorem tego enzymu.

H O r ^ f 2 F HO

o

COONHLX
Mechanizm tej reakcji składa się z wielu etapów obejmujących tworzenie zasady Schiffa, tyrozyna-

PLP, oderwanie protonu z pozycji a z utworzeniem chinoidowego produktu przejściowego, następnie 0-
eliminację fenolu i końcowe przegrupowania prowadzące do pirogronianu i amoniaku.

Nasze poprzednie badania pozwoliły na odkrycie szeregu ciekawych zjawisk, np. względnych zmian
szybkości poszczególnych etapów reakcji w trakcie reakcji, odmienne zachowanie atomów wodoru w pozy-
cjach 3S i 3R, etc.

W tej pracy badano wpływ składu izotopowego wody (H2O vs D2O jako rozpuszczalniki) na wartości
kinetycznych efektów izotopowych (KIE), badano także wpływ fenolu jako inhibitora mieszanego i jonów
Al3+ jako kwasu Lewisa na wartości KIE.

Efekty izotopowe mierzono używając metod radiochemicznych (KIE 'H/3H) Z zastosowaniem po-
dwójnego znakowania przy znaczniku pilotowym 14C w grupie karboksylowej. Efekty deuteru mierzono za
pomocą pomiaru kinetyki stanu stacjonarnego z użyciem spektrofotometrii UV-VIS.

Temat finansowany z graniu BST 972/10/K/2004
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ZASTOSOWANIE 210Pb I 137Cs DO OCENY SZYBKOŚCI SEDYMENTACJI W ZBIORNIKACH
WODNYCH

APPLICATION 210Pb AND 137Cs FOR ASSESSMENT OF SEDIMENTATION RATE IN
AQUATIC RESERVOIRS

Marcin Olszewski, Henryk Bem

Międzyresortowy Instytut Techniki Radiacyjnej, Wróblewskiego 15,93-590 Łódź
e-mail: henrybem@mail.p.lodz.pl

Skład chemiczny osadów dennych jest źródłem cennych informacji o procesach fizykochemicznych
zachodzących w ekosystemach wodnych. Określenie szybkości sedymentacji i wieku osadu w połączeniu ze
znajomością składu chemicznego pozwala prześledzić zmiany jakości wód w zbiornikach wodnych. Duże
ilości tworzących się osadów pogarszają jakość wód: powodują duża mętność, zmniejszenie czynnej pojem-
ności zbiornika oraz trudności w eksploatacji urządzeń hydrotechnicznych (możliwe uszkodzenie turbin
hydroelektrowni).

Celem przedstawionych badań jest wykorzystanie metod radioizotopowych do określenia szybkości
sedymentacji w systemach otwartych zbiorników wodnych.

Jako obiekt badań wybrano Zatokę Kuwejcką (część Zatoki Perskiej) - płytki półotwarty zbiornik, za-
silanym rzekami z jego pomocnej części.

Do oceny szybkości sedymentacji wybrano metody datowania wieku osadu z wykorzystaniem natu-
ralnie występujących 210Pb, 226Ra oraz antropogenicznego 137Cs. Metoda ołowiowa polega na śledzeniu
zmian aktywności właściwej w osadzie [Bq/kg] nadmiarowego „unsupported" 2 l 0Pb w funkcji głębokości
profilu. Izotop ten, produkt rozpadu 222Rn, jako suchy lub mokry opad, dociera z górnych warstw atmosfery
do powierzchni gleby i zbiorników wodnych. W środowisku wodnym jest adsorbowany przez cząstki stałe
i gromadzony w osadach dennych. Na podstawie zaniku aktywności 2 I Pb można oszacować zarówno wiek
osadu jak i szybkość sedymentacji. W przypadku 137Cs szybkość zaniku nie ma znaczenia, ważny jest nato-
miast charakterystyczny czas jego uwolnienia do atmosfery w wyniku próbnych wybuchów jądrowych (1963
rok) lub awarii elektrowni jądrowych (1986 - Czernobyl).

W próbkach osadów po wysuszeniu i rozdrobnieniu oznaczono aktywności właściwe w/w izotopów
techniką spektrometrii yz detektorem półprzewodnikowych HPGe o względnej wydajności 20%.

Na podstawie oznaczeń aktywności 2 I 0Pb i 226Ra, dla niezakłóconych profili, oszacowano wiek osadów
i szybkości sedymentacji (Sr) używając modelu stałego dopływu strumienia 210Pb (CRS - Constant Rate of
Supply)[l]. Niezależnie określono szybkość sedymentacji metodą 137Cs. Do wskazania maksimum jego ak-
tywności zastosowano rozkład Weibulla [2]. Zakresy policzonych wartości Sr, dla dotychczas zbadanych
profili, są zgodne dla obu metod i wynoszą: 0.22-0.26 cm/rok dla metody ołowiowej oraz 0.16-0.29 cm/rok
z wykorzystaniem 137Cs.

Otrzymane wartości Sr są porównywalne z wyznaczonymi szybkościami sedymentacji w przybrzeżnej
części Morza Arabskiego wynoszącymi 0.06-0.66 cm/rok [3].

Opracowana metodyka jest obecnie stosowana do wyznaczenia szybkości sedymentacji w zbiorkach
zaporowych Jeziorsko oraz Sulejów.

Literatura:

[1] Appleby PG, Oldfield (1978) The calculation of Lead-210 dates assuming a constant rate of supply of unsupported
2 l u Pb. Catena 5:1-8

[2] Xuequiang Lu (2004) Application of the Weibull extrapolation to 137Cs geochronology in Tokyo Bay and Ise Bay,
Japan. J. Environ. Radioact. 73:169-181

[3] Somayajulu BLK, Bhushan R, Ashis Sarkar, Burr GS, Jull AJT (1999) Sediment deposition rates on the continental
margins of the eastern Arabian Sea using 2 1 0Pb, 137Cs and 1 4C. Sci. Total. Environ. 237/238:429-439
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CHEMIA RADIACYJNA ODPADÓW RADIOAKTYWNYCH,
NA PODSTAWIE DOŚWIADCZEŃ WIPP - LOS ALAMOS NATIONAL LABORATORY

RADIATION CHEMISTRY OF RADIOACTIVE WASTE,
EXPERIENCE OF WIPP - LOS ALAMOS NATIONAL LABORATORY

Z.P. Zagórski

Instytut Chemii i Techniki Jądrowej, ul. Dorodna 16, 03-195 Warszawa
e-mail: zagorski@ichtj.waw.pl

Referat przedstawia doświadczenie zyskane w trakcie współpracy z Los Alamos National Laboratory
(dalej LANL), które zleciło wykonanie rozległych badań chemii radiacyjnej różnych materiałów napromie-
niowanych przez pozostałości preparatów plutonowych. Radioliza dotyczy zjawisk w czasie transportu
i później w czasie składowania przez tysiące lat w złożach solnych. Stężenia i ilości transuranowców, głów-
nie plutonu [1] są niższe od tych, które nadawałyby się do odzysku. Jakkolwiek główny udział promienio-
wania ma dużą wartość LET, jego działanie symulowaliśmy elektronowym promieniowaniem akceleratoro-
wym dużej mocy dawki.

Podstawowym materiałem skażonym, przeznaczonym do składowania są polimery opakowaniowe, np.
polietylen, polipropylen, poliestry, materiały aparaturowe jak poliwęglany, polimery ochronne jak elastome-
ry rękawic oraz uszczelki. Wszystkie z nich wytwarzają wodór, groźny w beczkach, mimo stosowania wen-
tyli wylotowych z filtrami aerozolowymi. Kontrola dopuszczalnej aktywności dla określonego materiału jest
zagadnieniem ekonomicznym, ponieważ zapobiega bardzo kosztownym przepakowaniem beczek, a jedno-
cześnie pozwala na maksymalne wykorzystanie limitu aktywności. Ustalono ranking materiałów według
wydajności radiacyjnej wodoru.

Odrębnym zagadnieniem jest przewidywanie konsekwencji najgorszego scenariusza, jakim byłoby
zalewanie wodą powierzchniową złoża solnego. Jest to mało prawdopodobne, ale możliwe. Ciśnienie góro-
tworu jest tak duże, że stalowe beczki już po kilkuset latach będą całkowicie zgniecione, a materiał stykać
się będzie z solą. Radioliza suchego NaCl z obsadzaniem defektów sieciowych przez uwalniane elektrony
i t.d. nie jest groźna, natomiast rozpuszczanie soli może doprowadzić do rozpraszania materiału ciągle jesz-
cze aktywnego, niekorzystne zmiany wartościowości plutonu i t.d. I te zjawiska potrafimy symulować ekspe-
rymentalnie w celu przewidywania zdarzeń. Przy obecnej znajomości chemii radiacyjnej roztworów wod-
nych możliwa jest również symulacja teoretyczna rozwoju radiolizy z użyciem programu, np. Chemsimul,
zastosowanego już z powodzeniem w rozważaniach nad chemią prebiotyczną historii Ziemi.

Referat jest ilustrowany zdjęciami z WIPP (Waste Isolation Pilot Plant), nieeksploatowych złóż sol-
nych, głębokości 700 z odpowiednimi szybami i korytarzami, przeznaczonymi do samoczynnego zamknięcia
się w następnych wiekach. Złoża te, niedaleko miejscowości Carlsbad, na południe od Los Alamos w stanie
New Mexico nie leżą w strefie sejsmicznej i nie ma nad nimi cieków wodnych.

W badaniach brali udział pracownicy Zakładu Chemii Radiacyjnej IChTJ: Wojciech Głuszewski,
Przemysław Panta, Dariusz Pogocki, Andrzej Rafalski, Zbigniew Paweł Zagórski i Zbigniew Zimek.

Rezultaty badań są publikowane stopniowo [2].

Literatura
[1]. Z.P. Zagórski, J. Dziewinski, J. Conca, "Radiolytic effects of plutonium", w Plutonium futures - the

science, American Institute of Physics Conference Proceedings, New York 2003, Vol. 673, 336-338.
[2]. Z.P. Zagórski, Institute of Nuclear Chemistry and Technology, Annual Report 2004, w druku
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PLES FROM THE TATRA MOUNAINS (SOUTH POLAND)
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Badania zawartości 137Cs,40K, K, Zn, Pb i Cd prowadzono w kilku profilach gleb wytworzonych ze
zwietrzeliny granitoidów lub wapieni. Próbki pobierane były z czterech miejsc różniących się usytuowaniem
na terenie Tatrzańskiego Parku Narodowego: z Przełęczy Krzyżne, ze stoków Giewontu, z Trzydniowiań-
skiego Wierchu oraz z pokryw morenowych u wejścia do Doliny Suchej Wody.

Profile badanych gleb były zróżnicowane na barwne poziomy diagnostyczne. Analizę próbek po-
szczególnych poziomów genetycznych z czterech wyżej opisanych miejsc w Tatrach wykonano pięcioma
różnymi technikami. Skład mineralny określano metodą dyfrakcyjnej spektroskopii rentgenowskiej. Do ana-
liz zawartości mikroskopowych ilości badanych pierwiastków zastosowano różne metody i techniki instru-
mentalne między innymi spektroskopię promieniowania gamma, metodę PIXE (Proton Induced X-ray Emis-
sion) oraz spektrometrię atomową AAS (Atomie Absorption Spectrometry).

We wszystkich badanych profilach próbek wybranych gleb tatrzańskich obserwuje się maksymalną
koncentrację cezu w poziomach Oflt, zbudowanych ze słabo rozłożonej materii organicznej powstałej z igli-
wia świerczyn i obumarłych resztek roślinności runa (borówek). Zawartość materii organicznej w tym po-
ziomie mieści się w granicach od 30-85%. Materia organiczna stanowi swego rodzaju filtr sorbujący różne
pierwiastki między innymi cez. Na mechanizm sorpcji wpływa skład mineralny części ziemistych badanych
gleb. Wydaje się, że obecność minerałów ilastych posiadających rozwinięte właściwości sorpcyjne odgrywa
istotna rolę w rozmieszczeniu profilowym tych gleb.

Uzyskane wyniki stężeń metali ciężkich mieszczą się w średnich zawartościach tych pierwiastków po-
dawanych dla tego typu gleb w Polsce. Rozmieszczenie cynku jako jednego z najbardziej mobilnych metali
w glebie (na co mają wpływ jego formy wymienne) jest bardzo zróżnicowane (od 26 do 95 ppm s.m.). Naj-
niższe jego stężenia obserwuje się w powierzchniowych poziomach gleby, co może być efektem wysokiej
jego przyswajalności przez rośliny. Kadm w próbkach badanych gleb zachowuje się analogicznie jak Zn,
aczkolwiek jego stężenia są wielokrotnie niższe (od 0 do 0,74ppm s.m.).

Ołów w profilu glebowym jest stosunkowo mało ruchliwy. Obecność jego w powierzchniowych war-
stwach gleby jest pochodzenia antropogenicznego i wartości jego stężenia mieszczą się w granicach od 2 do
51 ppm s.m. Ponadto związki ołowiu są sorbowane przez substancje humusowe, dlatego stężenie Pb w pro-
filach diagnostycznych zmienia się proporcjonalnie do zmniejszającej się zawartości substancji organicznej.

Praca częściowo była sponsorowana przez grant KBN 3 P04G 063 23 oraz Fundacją Kościuszkowską .Amerykańskie
Centrum dla Polskiej Kultury, funduszem zapewnionym przez Fundacją im. Alfreda Jurzykowskiego
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DISTRIBUTION OF THE 90Sr CONTAMINATION IN POLAND

Paweł Gacą ', Bogdan Skwarzec2, Jerzy Wojciech Mietelski !

1 Instytut Fizyki Jądrowej PAN im. H. Niewodniczańskiego, ul. Radzikowskiego 152 31-342 Kraków,
2 Uniwersytet Gdański, Wydział Chemii, ul. Sobieskiego 18/19 80 - 952 Gdańsk

e-mail: Jerzy.Mietelski@ifj.edu.pl

Środowisko przyrodnicze Polski uległo skażeniu licznymi izotopami radioaktywnymi, w tym 90Sr,
w wyniku wystąpienia globalnego opadu promieniotwórczego związanego głównie z przeprowadzaniem
atmosferycznych prób broni jądrowej (lata 50-te i 60-te XX w.) oraz awarią reaktora w elektrowni jądrowej
w Czarnobylu 26 kwietnia 1986 r. Będący emiterem promieniowania beta izotop 90Sr (T|/2= 28,86 lat, EmaX=
546 keV), ze względu na swoje chemiczne podobieństwo do odgrywającego ważną rolę budulcową w orga-
nizmach zwierząt i ludzi wapnia, został uznany za jeden z najniebezpieczniejszych radioizotopów. Badania
poziomów skażeń tym izotopem są obecnie prowadzone w wielu krajach.

W Pracowni Badań Skażeń Radioaktywnych Środowiska IFJ PAN wykonano mapę rozkładu skażeń
środowiska przyrodniczego Polski izotopem 90Sr w oparciu o analizy próbek liści borówki czarnej {Vacci-
nium myrtillus) i borówki brusznicy {Vactinium vilis-idaed) pobranych w 1991 roku z terenów całej Polski.

Stront wydzielano z próbek badanych za pomocą chromatografii ekstrakcyjnej. Pomiar promieniowa-
nia beta wykonywano za pomocą licznika ciekłoscyntylacyjnego. Wydajność chemiczną procesu wydziela-
nia strontu z próbek kontrolowano stosując wzorzec wewnętrzny 85Sr i pomiar promieniowania gamma na
spektrometrze z detektorem półprzewodnikowym (HPGe).

Stwierdzono występowanie 90Sr w przebadanych próbkach. Średnie stężenie 90Sr w przebadanych
próbkach wyniosło 31±23 (la) Bq/kg s.m. Średnia wydajność chemiczna wydzielania strontu z badanych
próbek wyniosła 68,2±20,5 %. Najwyższe zmierzone stężenie 90Sr (138,80±10,38 Bq/kg s.m.) znaleziono
w północno-wschodniej Polsce (Płaska). Najniższe stężenie (2,52±0,17 Bq/kg s.m.) zanotowano dla próbki
pobranej w Polsce południowej (Świerklaniec). Na podstawie analizy stosunku izotopowego l37Cs i 90Sr
stwierdzono jednoznacznie występowanie na terenie Polski 90Sr pochodzenia czamobylskiego.
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WYSTĘPOWANIE RADONU W ŚRODOWISKU NA OBSZARZE POLSKIEJ CZĘŚCI
SUDETÓW: STAN WIEDZY I PRZYSZŁE WYZWANIA

RADON PRESENCE IN THE ENVIRONMENT OF THE POLISH PART OF SUDETY MOUN-
TAINS: THE STATE OF KNOWLEDGE AND FUTURE CHALLENGES

Tadeusz Andrzej Przylibski
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Sudety stanowią NE część masywu czeskiego i reprezentują najdalej na NE wysunięty segment środ-
kowoeuropejskiego pasa waryscyjskiego. Stanowią one silnie zdeformowany i zmetamorfizowany kompleks
waryscyjskich internidów. Budowę geologiczną Sudetów, w odróżnieniu od budowy pozostałego obszaru
Polski, można określić jako mozaikową. W związku z tym w chwili obecnej mamy do czynienia w Sudetach
z występowaniem na powierzchni terenu, na stosunkowo niewielkiej przestrzeni, wielu rodzajów skał mag-
mowych, metamorficznych i osadowych o znacznym zróżnicowaniu składu mineralnego i chemicznego.

Analiza rozkładu mocy dawki ziemskiego promieniowania gamma na obszarze Polski wykazuje, że
bezsprzecznie najwyższe jej wartości notowane są w Sudetach. Jest to wynikiem występowania wielu natu-
ralnych izotopów promieniotwórczych w skałach i co za tym idzie także glebach tego obszaru. Jednym
z izotopów wnoszących największy wkład do mocy dawki ziemskiego promieniowania gamma jest 226Ra.
Rozkład jego aktywności w glebach Polski pokrywa się z rozkładem mocy dawki ziemskiego promieniowa-
nia gamma. Na znacznym obszarze Sudetów koncentracja 226Ra w skałach jest wyższa od przeciętnych war-
tości charakterystycznych dla górnej części litosfery. Jest to związane z występowaniem wielu stref minera-
lizacji uranowej, a także złóż uranu.

W związku z powyższym 222Rn występuje powszechnie w środowisku Sudetów - w wodach podziem-
nych, powierzchniowych, powietrzu glebowym, w kopalniach, podziemnych obiektach turystycznych i bu-
dynkach mieszkalnych. Stężenia radonu w wodach podziemnych Sudetów przyjmują najczęściej wartości
z przedziału 3 - 1 000 Bq-dm~3, a najwyższe notowane wartości sięgają niemal 3 kBq-dm~3. Wody takie
w kilku uzdrowiskach są eksploatowane dla potrzeb medycyny uzdrowiskowej i zgodnie z „Prawem geolo-
gicznym i górniczym" traktowane są jako wody lecznicze i jednocześnie kopalina podstawowa. W wodach
podziemnych pozostałej części Polski stężenia 22Rn nie przekraczają wartości rzędu kilkunastu - kilkudzie-
sięciu Bq-dm"3. Również w wodach powierzchniowych z obszaru Sudetów notowane stężenia radonu są
znacznie wyższe, niż w pozostałej części kraju, sięgając wartości rzędu kilkudziesięciu Bq-dm~3. Wartości
stężeń 2 2 2Rn mierzone w powietrzu glebowym wynoszą średnio w Sudetach około 70 kBqm~3, podczas gdy
maksymalne zmierzone wartości sięgają 370 kBqm~3 w rejonie Świeradowa Zdroju i 650 kBq-nf3 w rejonie
Lądka Zdroju. Na pozostałym obszarze Polski średnie stężenia radonu w powietrzu glebowym rzadko prze-
kraczają 50 kBq-m~\ a maksymalne 100 kBq-m~3. Stężenia tego gazu w kopalniach podziemnych, zwłaszcza
uranu, w Sudetach były porównywalne z notowanymi w powietrzu glebowym. W chwili obecnej w nieczyn-
nych i pozbawionych wymuszonej wentylacji wyrobiskach stężenia radonu osiągają najwyższe notowane
w kraju wartości dochodzące do 550 kBqm~3 w jednej ze sztolni w Kowarach i około 1.500 kBqm~3

w sztolni zlokalizowanej rejonie Kamienicy w Masywie Śnieżnika. Także w podziemnych obiektach tury-
stycznych stężenia radonu sięgają wartości nienotowanych w Polsce poza Sudetami - kilka - kilkanaście,
a sporadycznie powyżej 20 kBq-nT3. Nie jest zatem zaskoczeniem, że także w budynkach mieszkalnych
nierzadko notowane są wartości na poziomie 200 - 500 Bqm~3, a niekiedy nawet przekraczające 1.000
Bq-nf3. Na pozostałym obszarze Polski stężenia te są znacznie niższe i nie przekraczają wartości 1.000
Bq-m~3.

Wobec powyżej przytoczonych danych i w związku z ochroną radiologiczną ludności Dolnego Śląska
wydaje się istotnym zagadnieniem podjęcie zakrojonych na szeroką skalę badań geochemicznych i geofi-
zycznych w celu określenia w Sudetach obszarów o podwyższonym potencjale radonowym.

Również biorąc pod uwagę aspekty wykorzystania wód radonowych w medycynie uzdrowiskowej
istotne jest podjęcie prac zmierzających do wyznaczenia w Sudetach obszarów perspektywicznych pod
względem występowania potencjalnie leczniczych wód radonowych.

Te dwa pozornie sprzeczne ze sobą wnioski znajdują oparcie w obowiązujących w Polsce przepisach
prawnych. Biorąc pod uwagę zależność skutków biologicznych od dawki promieniowania jonizującego
przepisy te wydają się raczej zgodne z teorią hormezy radiacyjnej, niż z tzw. bezprogową teorią liniową.
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W związku z prowadzonymi od kilku lat badaniami stężeń radonu w różnych środowiskach przez pracow-
ników Politechniki Wrocławskiej przy zastosowaniu detektorów śladowych (SSNTD) pojawiła się konieczność
utworzenia stanowiska do ich kalibracji. Zdecydowano się na wykorzystywanie detektorów śladowych firmy
Tastrack, odpowiedników „klisz" CR-39. Dostępne stanowisko umożliwia także kalibrację innych detektorów
śladowych, np. LR-115. Składa się ono z komory radonowej o objętości 0,0506 m3 oraz źródła radonu (226Ra) o
aktywności 500 Bq. Czas zbierania radonu w źródle wynosi standardowo 28 dni, a czas ekspozycji detektorów - 4
dni. Daje to następujące warunki kalibracji:

S stężenie kalibracyjne: Ck = 4.907 Bq-rrf3;
S współczynnik kalibracj i Ek = 4,71 • 105 Bq h m~3.

Powyższe warunki odpowiadają ekspozycji detektorów w czasie 90 dni, w stężeniu radonu wynoszącym
około 200 Bqm~3. Parametry te zostały dobrane z myślą o ekspozycji detektorów w pomieszczeniach mieszkal-
nych.

W czasie kalibracji ekspozycję detektorów śladowych przeprowadzono dla czterech stężeń radonu:
S I: 4.907 Bq-irf3;
•S II: 9.814 Bq-irf3;
S III: 14.721 Bq-rrf3;
S IV: 19.628 Bq-rrf3.

Stężenie radonu w czasie kalibracji kontrolowano przy użyciu komory jonizacyjnej przyrządu AIphaGU-
ARD™ produkcji niemieckiej firmy Genitron Instruments GmbH, podłączonej w obiegu zamkniętym do komory
kalibracyjnej.

Po wytrawieniu detektorów (6,25 M NaOH, T = 348±0,5K, t = 6 godz.), zliczano ślady (defekty powstałe
pod wpływem uderzenia cząstek a w powierzchnię detektora) przy użyciu mikroskopu NIKON Eclipse E-400,
a obraz analizowano za pomocą oprogramowania LUCIA (ver. 4.61, Laboratory Imaging, Czechy).

W wyżej opisanych stężeniach 2 2 2Rn eksponowano po trzy detektory, natomiast zliczeń śladów dokonano
z trzech losowo wybranych powierzchni o wymiarach 49 mm2 każda. Uzyskane wyniki ekspozycji w postaci
liczby śladów dla poszczególnych detektorów poddano obróbce statystycznej, a jej efekty przedstawiono w tabeli
1.

Tabela 1. Wyniki zliczeń liczby śladów dla poszczególnych detektorów.

Ekspozycja

I

II

III

IV

Liczba śladów

Wartość „teoretyczna" "
1716

3.432(2x1.716)
5.148(3x1.716)

6.864(4x1.716)

Średnia wartość rzeczywista

1.716

3.468

5.369

6.592

Odchylenie standardowe

188

780

781

549
" dla ekspozycji I równa średniej wartości rzeczywistej dla ekspozycji I, dla ekspozycji II - IV - jej wielokrotność obliczona z zależ-
ności liniowej.

W pracy obliczono i zobrazowano na wykresach zależności liczby śladów na jednostkę powierzchni de-
tektora od uzyskanych stężeń radonu.

Przygotowane i testowane stanowisko kalibracyjne umożliwia kalibrację detektorów śladowych przede
wszystkim do ekspozycji w atmosferze budynków mieszkalnych. Wyniki ekspozycji w wyższych stężeniach po-
zwalają również na obliczanie stężenia radonu w innych „mediach", m. in. w powietrzu glebowym. Jednocześnie
możliwe jest automatyczne zliczanie śladów i przeliczanie ich gęstości powierzchniowej na stężenie 2 2 2Rn
w miejscu ekspozycji. Ze względu na wykorzystanie komory kalibracyjnej o niewielkiej objętości nie jest możli-
wa kalibracja detektorów adsorbujących radon, m.in. „detektorów węglowych" (np. Pico-Rad™).
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RADIONUKLIDY ŻELAZA (S5Fe), NIKLU (63Ni), POLONU (2I0Po), URANU (234U, 235U, 238U) I PLU-
TONU (238Pu, 239+240Pu, 241Pu) W ŚRODOWISKU NATURALNYM POLSKI I MORZA BAŁTYC-

KIEGO

RADIONUCLIDES OF IRON (55Fe), NICKEL (63Ni), POLONIUM (210Po), URANIUM (234U, 235U,
238U) AND PLUTONIUM (238Pu, 139+U0?u, 241Pu) IN POLAND AND BALTIC SEA ENVIRONMENT

Bogdan Skwarzec, Dagmara I. Strumińska, Alicja Boryło

Uniwersytet Gdański, Wydział Chemii.Katedra Chemii Analitycznej.Sobieskiego 18/19, 80-952 Gdańsk
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Występujące w środowisku naturalnym radionuklidy zarówno naturalne jak i sztuczne ulegają proce-
som nagromadzania w organizmach roślinnych i zwierzęcych oraz przenoszeniu w łańcuchu troficznym.
Z tego też względu coraz większe zainteresowanie wzbudzają długoterminowe skutki działania pierwiastków
promieniotwórczych na organizmy żywe oraz możliwość ich przedostania się drogą pokarmową do ciała
ludzkiego. Do badań wybrano zarówno nuklidy promieniotwórcze alfa (2l0Po, 2 3 4U, 2 3 5U, 2 3 8U, 238Pu,
2 3 9 l 2 4 0Pu) ze względu na ich wysoką radiotoksyczność w stosunku do materii ożywionej jak również beta
promieniotwórcze (55Fe, 63Ni, 241Pu).

Badania wykazały, że zawartość 5SFe i 63Ni w wybranych składnikach ekosystemu Morza Bałtyckiego
(woda morska, morszczyn Fucus vesiculosus) maleje wraz z odległością od źródła wycieku obu radionukli-
dów (np. elektrownia atomowa Barseback w Szwecji). Natomiast Ni w odróżnieniu od S5Fe ulega w rybach
bałtyckich (szczególnie w dorszu i śledziu) procesowi pasywnej adsorpcji na powierzchni skóry i łusek po-
krytych śluzem.

Spośród analizowanych radionuklidów 210Po jest najbardziej nagromadzany w organizmach bałtyckich
i lądowych. Wartości współczynnika biokoncentracji (BCF) w przedstawicielach flory i fauny południowego
Bałtyku mieszczą się w zakresie od 2xlO3 do 2xlO5. Ponadto izotopy 210Po/210Pb (prekursor 2 l0Po) w organi-
zmach bałtyckich nie znajduje się w stanie równowagi promieniotwórczej, przy czym większa nierównowa-
ga (210Po > 210Po > 1) występuję w zwierzętach niż roślinach. Ponad 30 % 2 l 0Po przyjmowanego przez staty-
stycznego mieszkańca Polski pochodzi ze spożycia ryb, a roczna dawka jaką otrzymują ich konsumenci wy-
nosi 43 uSv. Polon jest również intensywnie nagromadzany w liściach tytoniu, co powoduje znaczne naraże-
nie radiologiczne dla palaczy papierosów. Palacze wypalający dziennie 2 paczki papierosów otrzymują rocz-
nie dawkę skuteczną pochodzącą z rozpadu 2 l 0Po i 210Pb zawartego w dymie papierosowym w wysokości
około 100 |a.Sv. Polon jest również przyjmowany wraz z grzybami, warzywami oraz owocami. Dawka sku-
teczna dla konsumentów grzybów w Polsce wynosi rocznie 37 |J.Sv, natomiast dla konsumentów warzyw
i owoców jest znacznie mniejsza i wynosi 8 |J.Sv.

Uran w odróżnieniu od polonu jest w niewielkim stopniu nagromadzany w organizmach południowe-
go Bałtyku. W oparciu o analizę stężeń i ilorazu aktywności 234U/238U wykazano, że organizmy bałtyckie
pobierają uran z wody i w małym stopniu uczestniczą w jego depozycji do osadów. Również warunki reduk-
cyjne (obecność H2S) w obszarach Morza Bałtyckiego nie wpływają znacząco na depozycję autogenicznego
uranu, co świadczy o małej intensywności wytrącania U(IV) z wody naddennej do osadów dennych w obsza-
rach redukcyjnych. Ponadto stwierdzono, że sedymentacja materiału lądowego i zawiesiny rzecznej oraz
dyfuzja z osadów do wody są najważniejszymi procesami migracji geochemicznej uranu w ekosystemie
południowego Bałtyku.

W odniesieniu do plutonu wykazano, że jest on silnie nagromadzany w organizmach bałtyckich,
a wartości BCF mieszczą się w zakresie od 1x102 do 1x104. Badania składu izotopowego plutonu
(238Pu/239+24OPu) w przedstawicielach flory i fauny wykazały wzrastający z czasem udział plutonu czarnobyl-
skiego w ogólnej jego zawartości, uwidocznionym szczególnie w rybach. Wskazuje to na remobilizację plu-
tonu z osadów dennych do wody naddennej poprzez organizmy bentosowe oraz efekt opóźnionego jego
spływu ze zlewni Bałtyku. Jest to szczególnie istotne w Zatoce Gdańskiej, której osady denne zawierają po-
nad 6,4 % całkowitej ilości plutonu zdeponowanego w osadach bałtyckich. Akwen ten jest obszarem istotne-
go skażenia radioaktywnego plutonem.

Rozpoczęte w ostatnich latach badania spływu radionuklidów polonu, uranu i plutonu w dorzecza Wi-
sły oraz Odry jednoznacznie potwierdzają znaczący udział tych rzek jako głównego źródła 210Po, 2 3 4U, 2 3 5U,
2 3 8U, 238Pu i i 3 9 + 2 4 0Pu w Zatoce Gdańskiej i Zatoce Pomorskiej.
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PLUTON W EKOSYSTEMIE POŁUDNIOWEGO BAŁTYKU

PLUTONIUM IN SOUTHERN BALTIC SEA ECOSYSTEM

Dagmara I. Strumińska. Bogdan Skwarzec

Wydział Chemii Uniwersytetu Gdańskiego, Katedra Chemii Analitycznej, Sobieskiego 18/19, 80-952 Gdańsk
e-mail: strumyk@chem.univ.gda.pl

Jednym z najważniejszych źródeł radioriuklidów plutonu w Morzu Bałtyckim jest opad atmosferyczny
powstały w wyniku próbnych testów broni jądrowej. Inne źródła takie jak wycieki z fabryk przerobu wypa-
lonego paliwa jądrowego w Sellafield (Wielka Brytania) i Cap de la Hague (Francja) są mniej istotne. Od 26
kwietnia 1986 roku mamy do czynienia z innym źródłem plutonu pochodzenia czarnobylskiego, którego
udział należy wziąć pod uwagę w badaniach nad jej radiologicznymi skutkami dla środowiska przyrodnicze-
go. Przeprowadzone badania wykazały, że w przypadku Zatoki Gdańskiej i Basenu Gdańskiego głównym
źródłem plutonu są dopływy rzek, które wnoszą rocznie około 78 % całkowitej jego ilości.

Rośliny i zwierzęta morskie są zdolne do akumulowania radionuklidów występujących w środowisku.
Dlatego też istotne jest rozpoznanie i określenie długoterminowych skutków działania pierwiastków promie-
niotwórczych na organizmy żywe oraz możliwość ich przedostania się drogą pokarmową do ciała ludzkiego.
W środowisku morskim największe stężenia plutonu zanotowano w osadach dennych, jednak biogeoche-
miczny cykl tego pierwiastka sprawia, iż jest on obecny we wszystkich składnikach ekosystemu morskiego.
Wyniki badań wskazują na zwiększoną biologiczną dostępność plutonu w morskim łańcuchu troficznym
południowego Bałtyku, spowodowaną jego desorpcję z osadów dennych i nagromadzaniem w organizmach
bentosowych.

Zawartość plutonu 238Pu i 2 3 9 + 2 4 0Pu oznaczono przy użyciu spektrometru alfa. Wyniki wskazują, że or-
ganizmy bałtyckie nagromadzają go w różnym stopniu. Stężenie 2 3 9 + 2 4 0 p u w południowej części Bałtyku
mieści się w zakresie od 0,33 mBqkg"1 m.m. (ryby) do 95,7 mBqkg'1 m.m. (niezmogowce), a odpowiednie
wartości współczynnika biokoncentracji (BCF) mieszczą się w zakresie od 100 do 27000. Jednak prawie
całkowita ilość plutonu zdeponowana jest w osadach dennych (około 99 %). W osadach dennych Zatoki
Gdańskiej i Basenu Gdańskiego lokuje się odpowiednio 6,4 % oraz 22 % całkowitej ilości bałtyckiego plu-
tonu. Ponieważ powierzchnie Zatoki'Gdańskiej i Basenu Gdańskiego stanowią tylko 1,2 % i 4,4 % po-
wierzchni Morza Bałtyckiego, a jej objętości odpowiednio 1,3 % i 5,7 %, stąd też otrzymane wyniki wska-
zują na wzbogacenie osadów obu akwenów w pluton przy niewielkiej jego zawartości w organizmach.

Pomiaru 241Pu w próbkach środowiskowych pobranych do 2 lat po awarii elektrowni jądrowej w Czar-
nobylu dokonano przy użyciu metody pośredniej (pomiar produktu jego rozpadu 24lAm).

Uwolniony podczas wybuchu reaktora pluton występował w wodzie w postaci trudno rozpuszczalnego
PuO2, co spowodowało, że prawie cała jego ilość opadła na powierzchnię ziemi w postaci suchego opadu lub
wraź z opadem mokrym. Analizy filtrów powietrza wskazują, że po wybuchu w Czarnobylu, stężenie 2 4 lPu
gwałtownie wzrosło ponad 3500 razy, po czym powoli zmniejszało się, aby w listopadzie 1986 roku osią-
gnąć poziom zbliżony do stężenia przed awarią czarnobylskiej elektrowni. Spośród analizowanych organi-
zmów największym stężeniem 241Pu charakteryzowały się: brunatnica Pylaiella litoralis, niezmogowiec Ha-
licryptus spinulosus oraz wieloszczet Anłinóella sarsi.
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BADANIA MIGRACJI PIONOWEJ W GLEBACH UPRAWNYCH I WSPÓŁCZYNNIKÓW
PRZENIESIENIA (GLEBA - ROŚLINA) IZOTOPU STRONTU 90Sr

STUDIES ON VERTICAL MIGRATION OF STRONTIUM 90Sr IN ARABLE SOILS AND SOIL TO
PLANT TRANSFER FACTOR OF THIS ISOTOPE

Jan Sołecki

Zakład Radiochemii i Chemii Koloidów Wydziału Chemii UMCS, 20-031 Lublin Pl. M. C. Skłodowskiej 3
email - sjanek@hermes.umcs.lublin.pl

Powstające w wyniku próbnych wybuchów jądrowych bądź awarii siłowni jądrowych między innymi
izotopy strontu 89Sr i °Sr przedostają się w postaci opadu promieniotwórczego do środowiska powodując
jego skażenie. Największym magazynem zanieczyszczeń jest gleba. Badania nad zachowaniem się 90Sr
w układach glebowych mają szczególne znaczenie przy śledzeniu jego przenoszenia do roślin i w łańcuchu
żywieniowym do organizmów żywych.

Przeprowadzone dla kilku gleb uprawnych z terenu Pojezierza Łęczyńsko-Włodawskiego badania po-
kazały między innymi, że szybkość migracji 90Sr obliczona według modelu przedziałowego przy założeniu
obecności izotopu tylko z opadu światowego do głębokości 40 cm zawiera się zakresie od 0,5 do ok. 4
cm/rok (rys. 1). Model przedziałowy zakłada, że adsorpcja 90Sr ma charakter liniowy. Przeprowadzone ba-
dania adsorpcji 85Sr na glebach pokazały, iż izoterma adsorpcji ma przebieg prostoliniowy i da się opisać
równaniem Freundlicha. Ważnym z punktu widzenia zarówno ruchliwości izotopu jak i jego transferu do
roślin jest jego siła związania z minerałami gleby. Wykonane badania pokazały, że desorpcja 85Sr H2O
i roztworem Ca(NO3) przebiega z największą wydąjnością(od 15 do 45% wartości początkowej) w czasie ok.
15 min niezależnie od typu gleby. Policzone współczynniki transferu (TFm) dla okopowych roślin upraw-
nych zawierają się w przedziale od 0.03 do 1,16. Zatrzymywanie 90Sr przez rośliny zależy od ich indywidu-
alnych właściwości (fizjologii żywienia).

10 1 5 h[cm] 2 0 25 30 35

90,Rys. 1. Szybkość migracji pionowej Sr w glebach uprawnych.
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SZTUCZNE PIERWIASTKI PROMIENIOTWÓRCZE W KOŚCIACH DZIKOŻYJĄCYCH ZWIE-
RZĄT Z TERENÓW POLSKI WSCHODNIEJ

ARTIFICIAL RADIONUCLIDES IN BONES OF WILD ANIMALS FROM EASTERN POLAND

Jerzy W.Mietelski', Paweł Gacą \ Ignacy Kitowski2, Ewa Tomankiewicz ', Sylwia Grafowska'

1- Instytut Fizyki Jądrowej im. Henryka Niewodniczańskiego PAN 31-342 Kraków, Radzikowskiego 152
2-Zakład Ochrony Przyrody, Uniwersytet im. Marii Curie Skłodowskiej, Lublin, Plac M. Curie-Skłodowskiej 4

e-mail: jerzy.mietelski@ifj.edu.pl

W końcu roku 2004 rozpoczęto w ramach grantu KBN badania zawartości 2 3 9 t 2 4 0Pu, 238Pu, 241Am, 90Sr
i '"Cs w kościach lisa pozyskiwanych z punktów kontroli weterynaryjnej na terenie Polski wschodniej. Ba-
dania te stanowią kontynuację wcześniejszych prac, w których analizowano zawartości powyższych radio-
nuklidów w kościach ssaków kopytnych (sarny, jelenie, dziki, łosie) [1,2,3], czaszkach gryzoni (mysz polna,
nornik) oraz ssaków owadożernych (gatunki ryjówek i zębiełków) pozyskiwanych z wypluwek sowich [4,
5], jak również kościach dzikożyjących ptaków drapieżnych (w tym sów) znalezionych martwych na terenie
Polski wschodniej [5].

Dotychczasowe badania ujawniły podwyższone zawartości 90Sr w kościach ssaków kopytnych (przy
praktycznie niewykrywalnych, poniżej 3 mBq/kg aktywnościach Pu i Am), natomiast czaszki małych ssa-
ków zawierały wyższe niż w innych kościach koncentracje izotopów plutonu i ameryku, przy o rząd wielko-
ści niższych niż w ssakach kopytnych stężeniach 90Sr). Kości ptaków drapieżnych nie wykazały koncentro-
wania się skażeń na wyższym poziomie troficznym. Na Konferencji zaprezentowane zostaną pierwsze wyni-
ki dla kości lisów.

Tab. 1. Wybrane parametry charakteryzujące zawartość ""Sr w popiołach z kości zwierząt kopytnych.

średnia (mediana) ± odchylenie std.; liczba próbek
(Bq/kg m.p.)

Jeleń Dzik Łoś Sarna Wszystkie gatunki

309(318)±176; 15 93(74)±53; 7 168(139)±127; 3 213(167)±128; 16 224(174)±156; 41

Tab. 2. Wybrane parametry statystyczne charakteryzujące aktywności Pu i Am w spopielonych czaszkach małych ssa-
ków pozyskanych z wypluwek sów.

Rząd organizmów

Gryzonie

Owadożerne

Parametr

mediana
średnia arytmetyczna

odchylenie std.
średni błąd poj. pom.

mediana
średnia arytmetyczna

odchylenie std.
średni błąd poj. pom.

— " Pu
5.1
17.7
35.4
2.0
12.9
9.6
7.5
1.3

2 3 SPu
(mBq/kg m.p.)

0.0
2.9
7.4
2.1
0.0
1.3
2.1
2.8

2 4 1Am

5.9
8.0
9.2
4.1

11.5
9.7
7.5
3.2
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NAGROMADZENIE POLONU (210Po), URANU (234U, 238U) I PLUTONU (238Pu, 239+240Pu)
W TKANKACH I NARZĄDACH JELENIOWATYCH {CERVIDAE) Z POLSKI PÓŁNOCNEJ

BIOACCUMULATION OF POLONIUM (210Po), URANIUM (234U, 238U) AND PLUTONIUM (238Pu,
239+240Pu) IN TISSUES AND ORGANS OF DEER {CERVIDAE) FROM NORTHERN POLAND

Małgorzata Prucnal, Bogdan Skwarzec

Uniwersytet Gdański, Wydział Chemii, Katedra Chemii Analitycznej, Sobieskiego 18/19, 80-952 Gdańsk
e-mail: gosia@chem.univ.gda.pl

Przedmiotem badań było gromadzenie się polonu (210Po), uranu (234U, 2 3 8U) i plutonu (238Pu, 2 3 9 < 2 4 0Pu)
w wątrobach, nerkach i mięśniach saren {Capreolus capreolus), jeleni (Cervus elaphus) i danieli {Dama
dama) z pięciu województw Polski północnej (zachodniopomorskiego, pomorskiego, kujawsko-
pomorskiego, warmińsko-mazurskiego i podlaskiego). Szczególny nacisk położono na próbki tkanek i na-
rządów jeleniowatych pochodzących z województw: warmińsko-mazurskiego i podlaskiego, ze względu na
znaczne zanieczyszczenie tego obszaru radioaktywnym opadem pochodzenia czarnobylskiego, zawierającym
między innymi znaczne ilości plutonu.

Próbki tkanek i narządów jeleniowatych poddano analizie radiochemicznej obejmującej etapy: mine-
ralizacji na gorąco w stężonym kwasie azotowym, autoosadzania na płytkach srebrnych (w przypadku 210Po),
rozdziału na kolumnach jonowymiennych i elektrolizie na płytkach ze stali nierdzewnej (w przypadku ra-
dioizotopów 2 3 8U, 2 3 4U, 2 3 9 l 2 4 0 p u j 238Pu). Do analizowanych próbek przed ich mineralizacją dodawano wzor-
ce odzysku (209Po, 242Pu i 2 3 2U) i aktywność oznaczanych radionuklidów polonu, uranu i plutonu mierzono
w spektrometrze alfa.

Uzyskane wyniki pozwalają stwierdzić, iż stężenia 2 l 0Po w tkankach jeleniowatych zazwyczaj są naj-
większe w nerkach (średnio l,47±0,81 Bq-kg"' m.m.), nieco mniejsze w wątrobach (średnio 0,84±0,72
Bq-kg'1 m.m.) a najmniejsze w mięśniach (średnio 0,17±0,14 Bq-kg'1 m.m.). W wątrobach niektórych zwie-
rząt stwierdzono większe stężenia 2 1 0Po niż w nerkach i prawdopodobnie wynikało to z różnic indywidual-
nych pomiędzy poszczególnymi osobnikami.

Wyniki zawartości plutonu i uranu odnoszą się do analizowanych tkanek i narządów jeleniowatych
pochodzących z województw Polski północno-wschodniej (warmińsko-mazurskiego i podlaskiego).

Średnia zawartość 2 3 8U w nerkach jeleni wyniosła 13,6±10,3 mBq-kg'1 m.m., natomiast 2 3 4U 14,0±9,8
mBqkg"1 m.m., a wartości ilorazu aktywności 234U/238U mieściły się w zakresie od 0,72 do 1,50.

Największe stężenia plutonu stwierdzono w nerkach (średnio l,60±l,33 mBq-kg'1 m.m. dla 2 3 9 l 2 4 O p u i
l,01±0,96 mBq-kg"1 m.m. dla 238Pu), mniejsze w wątrobach (średnio 0,88±0,87 mBq-kg'' m.m. dla 2 3 9 l 2 4 O p u i
0,41±0,31 mBq-kg"1 m.m. dla 238Pu) i najmniejsze w mięśniach (średnio 0,72±0,60 mBq-kg'1 m.m. dla
239H24opu j Oj25±o,22 mBq-kg'1 m.m. dla 238Pu). Na podstawie wartości ilorazu aktywności 238Pu/239+240Pu
obliczono udział plutonu pochodzenia czarnobylskiego w ogólnej jego zawartości i wyniósł on od 18 % do
100% (średnio 78%).

Nie stwierdzono zależności między wiekiem, płcią, gatunkiem i miejscem pozyskania zwierząt a ilo-
ścią nagromadzonych pierwiastków promieniotwórczych. Zmienność między poszczególnymi osobnikami
wynikała prawdopodobnie z różnic indywidualnych takich jak np. stan fizjologiczny zwierząt.
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PRACE NAD KONSTRUOWANIEM METODY DEFINITYWNEJ DLA OZNACZANIA SELENU
W MATERIAŁACH BIOLOGICZNYCH ZA POMOCĄ RADIOCHEMICZNEJ NEUTRONOWEJ

ANALIZY AKTYWACYJNEJ

STUDIES ON THE ELABORATION OF THE DEFINITE METHOD C)F THE ANALYSIS OF
SELENIUM IN BIOLOGICAL MATERIALS USING RNAA_

E.Chajduk-Maleszewska, H. Polkowska-Motrenko, R. Dybczyński

Instytut Chemii i Techniki Jądrowej, ul. Dorodna 16, 03-195 Warszawa
e-mail: che@ichtj.waw.pl

Selen jest pierwiastkiem niezbędnym do prawidłowego funkcjonowania organizmu; ma właściwości
przeciwutleniające i chroni organizm przed działaniem wolnych rodników i czynników rakotwórczych.
Jednocześnie granica między jego korzystnym wpływem a toksycznym działaniem jest bardzo wąska.
W ostatnich latach w wielu krajach Europy obserwuje się niedobór tego pierwiastka; niedobór ten wymusił
suplementację Se poprzez wzbogacanie żywności, pasz i nawozów. Pojawiła się więc konieczność
monitorowania zawartości selenu w materiałach biologicznych na niskich poziomach stężeń.

Z porównania metod analitycznych stosowanych do oznaczania selenu wynika, że żadna z nich nie
jest w pełni doskonała i każda posiada pewne ograniczenia. Radiochemiczna Neutronowa Analiza
Aktywacyjna, chociaż nie może być stosowana do rutynowych analiz, doskonale nadaje się do weryfikacji
wyników uzyskanych za pomocą innych technik, jak również do atestacji certyfikowanych materiałów
odniesienia, a jej niewątpliwą zaletą jest brak ślepej próby.

Radionuklid 75Se jest emiterem promieniowania gamma o energiach: 121.1 keV, 136.0 keV, 264.7
keV, 279.5 keV, 40lHrkeV i okresie półrozpadu 119.77 dnia. Powstaje on w reaktorze w wyniku wychwytu
neutronów termicznych przez 74Se:

74Se (n,y) 75Se
W celu wydzielenia śladowych ilości selenu z próbek biologicznych posłużono się chiomatografią

ekstrakcyjną, wykorzystując znany, selektywny odczynnik dla Se: uwodniony chlorowpdorek
^diarrunobenzydyny obsadzony na niepolarnym nośniku Bio Beads SM-2. W/w amina tworzy z Se(IV)
barwny, żółty kompleks piazoselenol. Zaproponowany schemat metody obejmuje następujące etapy:
•S napromieniowanie pakietu złożonego z próbek, wzorców, materiałów odniesienia i ślepej próby

w strumieniu neutronów termicznych;
S tygodniowe schładzanie;
S rozkład napromieniowanych próbek, redukcja Se(VI) do Se(IV);
•S ilościowe wydzielenie selenu na kolumnie ekstrakcyjnej;
•S pomiar promieniowania gamma.

Szybkość zliczania fotopików o energiach 136 keV i 400 keV, emitowanych przez zatrzymany na
złożu 75Se mierzono y-spektrometrycznie i porównywano z szybkością zliczania wzorca w tych samych
warunkach geometrycznych.

Dokładność metody sprawdzano analizując certyfikowane materiały odniesienia pochodzenia
biologicznego z atestowaną zawartością selenu.
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ROZDZIELENIE JONÓW Am(III) I Eu(III) METODĄ EKSTRAKCJI
Z ROZTWORÓW AZOTANOWYCH MIESZANINĄ NOWEGO HETEROCYKLICZNEGO

LIGANDA N-POLIDENTNEGO I CHLOROWANEGO DIKARBOLIDU KOBALTU

SĘPARAJJOMilF ĄmflII) FROM Eu(III)J3Y SOLVENT EXTRACTION.^
FROM NITRATE SOLUTION USING A NEW HĘT^ROC_YCLICJ5J,-POLYDENTATE LIGAND

AND CHLORINATED COBALT DJCĄRBOLLIDE..

J. Krejzler, J. Narbutt

Instytut Chemii i Techniki Jądrowej, ul. Dorodna 16, 03-195 Warszawa
e-mail: jnarbut@ichtj.waw.pl /

Ważnym etapem unieszkodliwiania wysokoaktywnych odpadów promieniotwórczych pochodzących
z przerobu paliwa jądrowego jest wydzielanie z produktów rozszczepienia trójwartościowych aktynowców
(An), głównie Am i Cm, pozostałych po wydzieleniu uranu i plutonu. Pozwala to na znaczną redukcję masy
silnie radiotoksycznych, długożyciowych odpadów a-promieniorwórczych (nuklidy An), które po zestaleniu
w matrycach będą przez tysiące lat przechowywane w składowiskach podziemnych; zmniejsza to też koszty
przechowywania takich odpadów. Oddzielenie An od produktów rozszczepienia, zwłaszcza lantanowców
(Ln), umożliwia także transmutację nuklidów An w prędkich reaktorach jądrowych.

Wydzielanie jonów An i Ln z kwaśnych rafinatów po procesie PUREX i dalsze ich rozdzielanie może
być prowadzone metodami ekstrakcji za pomocą ekstrahentów organicznych. Efektywność separacji An i Ln
można polepszyć w wyniku stosowania synergicznych układów ekstrakcyjnych, składających się
z polidentnych ekstrahentów i monodentnych współekstrahentów (synergentów). Zespoły badawcze
zajmujące się tą tematyką w ramach kilku programów ramowych (PR) Komisji Europejskiej (1996-2003)
opracowały nowe heterocykliczne ligandy N-polidentne, 'pochodne di(tri)pirydylotriazyny [1],
di(triazyno)pirydyny (BTP) [2], 6-triazyno-2,2'-bipirydyny {hemi-BT?) [3] i in., które selektywnie
ekstrahująjony An(III) w obecności Ln(III) z kwaśnych roztworów azotanowych. Tematem naszej pracy jest
zbadanie ekstrakcji jonów Am(III) i Eu(III) z roztworów azotanowych za pomocą synergicznych mieszanin
obojętnego hemi-BT? i hydrofobowego ekstrahenta anionowego bis(dikarbolid)kobaltu(III) (COSAN) [4].

W pracy stosowano 6-[5,6-di(benzoilooksyfenylo)-l,2,4-triazyn-3-yl]-2,2'-bipirydynę (Uniwersytet
Reading, UK) i chlorowany COSAN - co/nmo-3,3-kobalta-bis(8,9,12-trichlora-l,2-dikarba-c/o5o-dodeka-
boran) cezu (Katchem, Czechy) w postaci rozcieńczonych roztworów w nitrobenzenie. Beznośnikowe
znaczniki 2^'Amj 152Eu ekstrahowano ze słabo kwaśnych 1 M NaNO3 roztworów wodnych. W wyniku
przeprowadzonych badań .sformułowano następujące wnioski:
S obecność COSAN-u w układzie zwiększa wartości współczynników ekstrakcji jonów Am(III)

i Eu(III);
•S efekt synergiczny w ekstrakcji jonów Am(III) i Eu(III) za pomocą mieszaniny hemi-BT]3 i COSAN-u

występuje wtedy, gdy stężenie molowe neutralnego ekstrahenta jest większe niż stężenie COSAN-u.
Dalszy wzrost stężenia COSAN-u powoduje spadek wartości zarówno współczynników ekstrakcji
badanych jonów, jak i współczynników, SFAm/Eu, a więc pogorszenie rozdzielenia tych jonów;

S wysokie współczynniki separacji jonów Am(III) i Eu(III) (SFAm/Hu s 60) otrzymano w przypadku
ekstrakcji ze słabo kwaśnego (pH 4) 1 M NaNO3 mieszaniną synergiczną hemi-BT? (0,025 M)
i COSAN-Cs (0,01 M) w nitrobenzenie.
Praca jest wykonywana w ramach projektu EUROPART (kontrakt Nr FI6W-CT-2003-508854)

w programie Euratom 6PR KE.

Nasi partnerzy z konsorcjum: Dr. M.J. Hudson, Dr. M.R.St.J. Foreman i Dr. B. Casensky dostarczyli
ekstrahenty, za co autorzy pracy wyrażają podziękowanie.
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ANALIZA BIELI OŁOWIOWEJ W TABLICOWYM MALARSTWIE GDAŃSKIM ZII POŁOWY
XV WIEKU Z WYKORZYSTANIEM NEUTRONOWEJ ANALIZY AKTYWACYJNEJ

THE EXAMINATION OF LEAD WHITE FROM GDANSK PANEL PAINTINGS OF THE
FIFTEENTH CENTURY BY MEANS OF NEUTRON ACTIVATION ANALYSIS

Justyna Olszewska - Świetlik ', Ewa Pańczyk2

1 Instytut Zabytkoznawstwa i Konserwatorstwa UMK, ul. Sienkiewicza 30/32, 87-100 Toruń;
2 Instytut Chemii i Techniki Jądrowej, ul. Dorodna 16, 03-195 Warszawa;

e-mail: ' justosz@art.uni.torun.pl, justol@op.pi;2 epanczyk@orange.ichtj.waw.pl

Gdańsk w okresie średniowiecza był znaczącym miastem należącym do Hanzy. Bogate społeczeństwo
fundowało liczne dzieła sztuki w tym także nastawy ołtarzowe. Największa ich ilość znajdowała się
w najważniejszej świątyni Gdańska- Bazylice Mariackiej. Malarstwo II poł. XV wieku stanowi zbiór dzieł
niejednorodnych. Część z nich mogła powstać w Gdańsku. Uważa się, że niektóre obrazy mogły być
importowane lub wykonane przez artystów zagranicznych czasowo przebywających w Gdańsku. Badania
próbek bieli ołowiowej z wykorzystaniem metody neutronowej analizy aktywacyjnej miały na celu
określenie rodzaju bieli stosowanej w malarstwie gdańskim. Biel ołowiowa była używana w malarstwie
europejskim od średniowiecza zarówno jako zaprawa jak i pigment. Jej czystość jest bezpośrednio związana
z metodami oczyszczania ołowiu, które zmieniały się na przestrzeni wieków. Ważnym jest także
rozpoznanie czy wzór rozkładu pierwiastków śladowych jest charakterystyczny i unikatowy jedynie dla
jednego dzieła czy też jest podobny do innych. Powiązanie zawartości pierwiastków śladowych w bieli
ołowiowej z miejscem, czasem i metodąjej produkcji wymaga obszernych badań obejmujących dzieła sztuki
z różnych epok i warsztatów malarskich. W malarstwie gdańskim zauważalne są wpływy sztuki pomocnej:
niderlandzkiej i niemieckiej. Dlatego sprawdzono jaki typ bieli był stosowany w Gdańsku i czy zauważalne
są wpływy wymienionych szkół .Z tego względu pobrano próbki z dwóch dzieł reprezentujących te szkoły.
Pierwszym jest tryptyk Sąd Ostateczny Hansa Memlinga, który znalazł się w Bazylice w rokul473 (obecnie
Muzeum Narodowe w Gdańsku).Drugim jest obraz pochodzący z dawnego retabulum w kościele św.
Elżbiety we Wrocławiu namalowany przez Hansa Pleydenwurffa dat. 1462 r.(obecnie w Muzeum
Narodowym w Warszawie). Interesującym jest także rozpoznanie warstw wtórnych, ponieważ wszystkie
dzieła były w przeszłości poddane zabiegom konserwacji.

Badania bieli ołowiowej były pomocne przy określaniu pochodzenia materiałów jak i wyodrębnianiu
cech indywidualnych analizowanych obrazów.

Jako metodę oznaczania pierwiastków śladowych wybrano instrumentalna reaktorową neutronowa
analizę aktywacyjną, która oferuje możliwość szybkiej, niedestrukcyjnej, wysokoczułej analizy
kilkudziesięciu pierwiastków równocześnie. Próbki analizowano wykorzystując wzorce identyfikowanych
pierwiastków. Analizę uzyskanych widm promieniowania gamma wykonano stosując programy micro-
SAMPO i Genie 2000 firmy Canberra. W badanych próbkach zidentyfikowano i oznaczono 32 pierwiastki.
Wyznaczono ich granice detekcji w bieli ołowiowej stosując metodę Currie. Dla określenia stopnia
podobieństwa badanych próbek bieli ołowiowej wykonano analizę skupień stosując program STATISTICA
(StaSoft).
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ANALIZA MATERIAŁÓW OPAKOWANIOWYCH METODĄ INSTRUMENTALNEJ
NEUTRONOWEJ ANALIZY AKTYWACYJNEJ

INSTRUMENTAL NEUTRON ACTIVATION ANALYSIS OF WRAPPING MATERIALS

Z. Szopa, K. Kulisa, R. Dybczyński

Instytut Chemii i Techniki Jądrowej Zakład Chemii Analitycznej, ul. Dorodna 16, 03-195 Warszawa
e-mail: zszopa@ichtj.waw.pl

Około 90 procent wszystkich produktów wytwarzanych na świecie wymaga stosowania opakowań.
Poważną ich część stanowią produkty żywnościowe. Pierwiastki ciężkie i toksyczne zawarte
w opakowaniach stanowić mogą dwa główne rodzaje zagrożeń. Jedno - dla środowiska w procesach ich
utylizacji, drugie - dla zdrowia i życia ludzi i zwierząt, ponieważ istnieje możliwość ich przechodzenia do
łańcucha żywieniowego.

Opracowana metoda INAA umożliwia jednoczesne oznaczanie zawartości ok. 25 pierwiastków
w materiałach opakowaniowych takich jak rozmaitego rodzaju papiery, folie, kartony i tektury.
Przedstawiono ogólny schemat 5 etapowej procedury INAA od przygotowania pakietu do napromieniania,
poprzez trzy kolejne pomiary widm promieniowania gamma do końcowych wyników analiz. W niniejszej
pracy analizowano kilkanaście rodzajów materiałów opakowaniowych (9 typów papierów i 8 typów
kartonów) o masach ok. 100 mg. Porównano i przedyskutowano wyniki wielopierwiastkowych analiz
otrzymane dla różnych typów materiałów. Oszacowano wykrywalność metody dla poszczególnych analitów
w zależności od typu materiału. Niepewność wyników analitycznych dla większości pierwiastków zawiera
się w granicach 4 - 15 %, dla niektórych zaś, w zależności od zawartości, jest większa, lecz nie przekracza
25 %. Wiarygodność metody oceniono na podstawie jednoczesnego analizowania zawartości tych samych
pierwiastków w 2 polskich materiałach odniesienia pochodzenia biologicznego tj. w CTA-OTL-1 i CTA-
VTL-2.

Wyniki otrzymane przy pomocy tej metody stanowić mogą dobrą podstawę ewentualnych
późniejszych prac poświęconych śledzeniu procesu ługowania określonych pierwiastków z opakowań.
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RADIOCHEMICZNA METODA OZNACZANIA WIĄZANIA JONÓW PRZEZ HEPARYNĘ

RADIOCHEMICAL METOD OF DETERMINATION OF METAL BINDING BY HEPARINE

I. Kijewska, E. Hawlicka

Międzyresortowy Instytut Techniki Radiacyjnej, Wydział Chemiczny, Politechnika Łódzka, Żeromskiego 116,
90-924 Łódź;

e-mail: grabskai@mail.p.lodz.pl

Opracowano nową, radiochemiczną metodę, opartą na równowadze membranowej Donnana
i wymianie izotopowej, oznaczania stopnia i charakteru wiązania jonów z heparyną lub innymi
polielektrolitami. Zastosowanie znaczonych izotopowo dyfundujących jonów umożliwia oznaczenie stopnia
wiązania przeciwjonów z polielektrolitem i określenie charakteru wiązania. Dyfuzja małych jonów, o tym
samym ładunku co polijon, pozwala określić stopień wiązania terytorialnego. Dyfuzja i wymiana izotopowa
znaczonych przeciwjonów pozwala określić stopień wiązania specyficznego (lokalnego).

Do pomiarów zastosowano komorę złożoną z dwóch części oddzielonych selektywną membraną,
która umożliwia dyfuzję wody i małych, znaczonych izotopowo jonów, lecz jest nieprzepuszczalna dla
cząsteczek polielektrolitu. Objętości roztworów w obu częściach komory były równe. Pomiary aktywności
roztworów przeprowadzano dwukrotnie, przed wprowadzeniem roztworów do komory, i po ustaleniu się
stanu równowagi. Próbki pobrane do pomiaru aktywności, ~ 0,2 ml, ważono i dodawano 2 ml koktajlu
scyntylacyjnego (Ultima Gold™ XR, Packard). Ich radioaktywność oznaczano za pomocą cieczowego
licznika scyntylacyjnego RackBeta (LKB). Opracowaną metodę zastosowano do oznaczania stopnia
wiązania jonów z heparyną.

Wykorzystując 36C1' jako wskaźnik promieniotwórczy, wyznaczono stopnie asocjacji i stałe asocjacji
soli sodowej heparyny, w temperaturze 310 K. Stosując 22Na+ jako wskaźnik określono stopień wiązania
specyficznego.

P-5



PL0501503

KINETYCZNE EFEKTY IZOTOPOWE TRYTU W ENZYMATYCZNYM ROZKŁADZIE L-

TRYPTOFANU

KINETIC ISOTOPE EFFECTS ON ENZYMATIC DECOMPOSITION OF L-TRYPTOPHAN

Elżbieta Boroda, Ryszard Kański, Marianna Kańska
Uniwersytet Warszawski, Wydział Chemii, ul. Pasteura 1, 01-391 Warszawa

e-mail: eboroda@chem.uw.edu.pl

Tryptofanaza (TPase, Tryptophan Indole-Lyase, EC 4.1.99.1) przekształca L-tryptofan w indol, kwas
pirogronowy i amoniak wg schematu:

COOH
TPase

L-tryptofan indol

COOH

kwas
pirogronowy

NH3

W określonych warunkach możliwa jest reakcja odwrotna prowadząca do powstania L-tryptofanu.
Mimo licznych danych literaturowych mechanizm tej reakcji nie jest do tej pory całkowicie poznany. Do
badania mechanizmu enzymatycznego rozkładu L-tryptofanu zastosowaliśmy metodę kinetycznych efektów
izotopowych, która pozwala ustalić etap determinujący szybkość reakcji. Potrzebny do badań izotopomer [2-
3H]-L-tryptofan otrzymano w wyniku kondensacji S-metylo-L-cysteiny z indolem w środowisku wody
trytowej z udziałem enzymu TPase.

TPase (EC 4.1.99.1)

HTO

indol S-metylo-L-cysteina [2-H]-L-tryptofan

Wyznaczono kinetyczne efekty izotopowe trytu w temperaturze pokojowej przy różnych stopniach
przereagowania. Otrzymane wyniki rzuciły nowe światło na mechanizm tej reakcji.

Temat finansowany z graniu BST 972/1Q/KJ2004
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ENZYMATYCZNA SYNTEZA TYRAMINY ZNAKOWANEJ IZOTOPAMI WODORU

ENZYMATIC SYNTHESIS OF TYRAMINE LABELED WITH ISOTOPES OF HYDROGEN

Edyta Panufnik, Ryszard Kański, Marianna Kańska

Uniwersytet Warszawski, Wydział Chemii, ul. Pasteura 1, 01-391 Warszawa
e-mail: epanufnik@chem.uw.edu.pl

Enzym dekarboksylaza tyrozynowa (L-tyrosine carboxy-lyase; EC 4.1.1.25) katalizuje reakcję
dekarboksylacji L-tyrozyny, L-Tyr, do tyraminy, TA:

i

N H 2

L-Tyr

Mimo licznych danych literaturowych na temat mechanizmu tej reakcji, wiele szczegółów nie jest do
tej pory poznanych. W tym celu postanowiono przebadać mechanizm dekarboksylacji metodą kinetycznych
efektów izotopowych, KIE. Potrzebne do tego celu izotopomery L-tyrozyny tj. [2-2H]-L-Tyr i [2-3H]-L-Tyr
specyficznie znakowane izotopami wodoru otrzymano przez wymianę protonu w 2-pozycji łańcucha
bocznego katalizowanej przez enzym tryptofanazę (EC 4.1.99.1) z Escherichia coli:

A

EC4.1.99.1 " " ^

= 2 H l u b 3 H

Wykorzystując powyższe izotopomery L-tyrozyny otrzymywano w wyniku dekarboksylacji dwa
izotopomery tyraminy specyficznie znakowanej izotopami wodoru tj. [1-2H]-TA i [1-3H]-TA]. Wydzielenie
i oczyszczenie otrzymanych związków przeprowadzono za pomocą chromatografii kolumnowej. Czystość
otrzymanych produktów sprawdzono za pomocą TLC i pomiarów spektrofotometrycznych. Reakcje
prowadzone z udziałem deuteru kontrolowano na podstawie widm 'H NMR. W ten sposób ustalano miejsce
i stopień inkorporacji deuteru. Aktywność otrzymanych preparatów [2-3H]-L-Try i [ł-3H]-TA zmierzono za
pomocą licznika ze scyntylatorem ciekłym, LSC.

Temat finansowany z grantu KBN 4 T09A 06324
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SYNTEZA ZNAKOWANEJ W PIERŚCIENIU [l'-14CJ-L-TYROZYNY

SYNTHESIS OF RING LABELED I1'-14C]-L-TYROSINE

Ryszard Kańskij Wojciech Augustyniak, Marianna Kańska

Uniwersytet Warszawski, Wydział Chemii, ul. Pasteura 1, 01-391 Warszawa
e-mail: rkanski@chem.uw.edu.pl

Wykorzystując chemiczne i enzymatyczne metody opracowano syntezę izotopomeru L-tyrozyny (L-
Tyr) specyficznie znakowanego w pierścieniu izotopem 14C. [l'-14C]-L-tyrozyna,7, była otrzymana na
drodze 6-etapowej konwersji kwasu [2-14C]-malonowego, 1, w [l'-14C]-fenol, 6, który następnie poddano
enzymatycznej kondensacji z S-metylo-1-cysteiną w obecności enzymu P-tyrozynazy (EC 4.1.99.2) - patrz
poniższy schemat:

COOH
1 4 CH 2

COOH

1

(5-tyrosinase

COOAg4 <j:H 2
COOAg

2

C 2 H 5 I
COOC 2 H 5

I 2

COOC2H5

COOC2H5

Wydajność końcowego produktu, [l-14C]-L-Tyr, była niska z uwagi na niespecyficzność termicznej
dekarboksylacji kwasu p-hydroksybenzoesowego do fenolu. Natomiast z dobrą wydajnością (35%)
otrzymano produkt pośredni w tej syntezie tj. kwas p-[l -14C]-hydroksybenzoesowy, 5.

Temat finansowany z grantu KBN 4 T09A 06324
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WPŁYW PODSTAWIENIA IZOTOPOWEGO H/D NA WŁAŚCIWOŚCI FIZYKOCHEMICZNE
NITROMETANU, PENTANOLU I ICH ROZTWORU

THE INFLUENCE OF H/D ISOTOPE SUBSTITUTION ON PHISICOCHEMICAL PROPERTIES
OF NITROMETHANE, PENTANOL AND THEIR MIXTURE

Anna Makowska, Jerzy Szydłowski

Uniwersytet Warszawski, Wydział Chemii
e-mail: milcw@chcm.uw.cdu.pl, jszydlow@chcm.uw.cdu.pl

Niezmiennie od wielu lat własności termodynamiczne mieszanin nieelektrolitów są przedmiotem
wielu badań. Wśród układów dwuskładnikowych, mieszanina nitrometanu z alkoholami przyciąga uwagę
badaczy ze względu na różnorodne zastosowanie nitrometanu.

W niniejszej pracy zostaną zaprezentowane wyniki badań nad wpływem podstawienia izotopowego
H/D w grupie metylowej nitrometanu oraz w grupie hydroksylowej pentanolu na właściwości
fizykochemiczne czystych cieczy (gęstość, lepkość, szybkość ultradźwięków) oraz ich mieszanin.

Efekt izotopowy AK = f(XD- Xn)/XiJ-100% wybranych wielkościXw temperaturze 303 K dla czystych cieczy

Wielkość (X)

Gęstość, p
Objętość molowa, M
Szybkość ultradźwięków, u
Współczynnik rozszerzalności termicznej, a
Współczynnik ściśliwości, Ks
Lepkość dynamiczna, i\

Nitrometan-dj
4.8 (5.4)"

-0.1 (-0.15)'
-3.5 (-4.4)*
-0.1 (0.4)"
2.3(2.1)'

4.8 (4.0", 4.6")

AX%

1-pentanol-d
0.8
0.3
-0.7
-0.3
0.5
1.5

Układ nitrometan -pentanol charakteryzuje się ograniczoną mieszalnością. Jest to typ diagramu z
górną krytyczną temperaturą mieszalności. Podstawienie izotopowe zarówno w nitrometanie jak i w
pentanolu pogarsza rozpuszczalność tych cieczy. Pomiary wielkości fizykochemicznych roztworów
prowadzono, więc zawsze w obszarze, w którym układ był jednofazowy.

Obliczone wielkości nadmiarowe; objętości molowej, ściśliwości i lepkości prezentowane są
w różnych odległościach od punktu krytycznego mieszalności - w temperaturach Tc-T równych 5, 1 i 0.05
K). Nie zaobserwowano znaczących zmian wielkości
fizykochemicznych w pobliżu punktu krytycznego
mieszalności- nawet w jego bezpośredniej bliskości (dla
temperatury 0.05K powyżej Tc). Jedynie szybkość JI
ultradźwięków dla stężenia krytycznego zmienia się
gwałtownie, gdy układ w wyniku oziębiania rozwarstwia się.

Rys.: Wpływ podstawienia H/D na diagram fazowy układu

Efekt izotopowy podstawienia H/D na właściwości
fizykochemiczne i wielkości termodynamiczne czystych cieczy jest dobrze widoczny tylko w kilku
przypadkach. Dla roztworów zmiany te są nawet mniej widoczne. Jedynie w przypadku wzajemnej
rozpuszczalności tychże cieczy zastąpienie wodoru deuterem powoduje znaczne różnice.
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WPŁYW PODSTAWIENIA IZOTOPOWEGO H/D NA MIESZALNOŚĆ UKŁADU
ANILINA/CYKLOHEKSAN

INFLUENCE OF H/D ISOTOPE SUBSTITUTION ON MISCIBILITY OF
ANILINE/CYCLOHEXANE SYSTEM

Agnieszka Siporska, Ewa Starościak, Jerzy Szydłowski

Wydział Chemii, Uniwersytet Warszawski
e-mail: asipor@chem.uw.edu.pl, jszydlow@chem.uw.edu.pl

Badania dotyczące efektu izotopowego mieszalności, jego wielkości i kierunku prowadzone są od
wielu lat. Nagromadzony materiał eksperymentalny pozwolił Rabinowiczowi na sformułowanie teorii,
w myśl której zastąpienie atomu protu atomem deuteru w grupie polarnej prowadzi do pogorszenia
mieszalności (zwiększenia obszaru ograniczonej mieszalności), a w grupie niepolarnej do jej poprawy.
Przeprowadzone ostatnio badania dotyczące mieszainości w układach ciecz-ciecz sugerują, że teoria ta może
być zbyt uproszczona i nie można jej zastosować do wszystkich badanych układów.

Wykorzystując metodę rozpraszania światła skonstruowano diagramy fazowe dla sześciu izotopowych
układów anilina/cykloheksan. Otrzymane krzywe współistnienia charakteryzują się występowaniem górnej
krytycznej temperatury mieszalności. Zastosowanie skalującego równania stanu pozwoliło na wyznaczenie
parametrów krytycznych: krytycznych ułamków molowych (x„), temperatur krytycznych (Tc) oraz
wykładników krytycznych (P). Wartości tych parametrów przedstawia poniższa tabelka.

xc

T C [K |

P
c2*104

C6H5NH2/C6H1 2

0,474 ± 0,004

303,19 ±0,02

0,337 ±0,014

2,66

C6H5ND2/C6H„

0,469 ± 0,003

303,95 ±0,01

0,307 ± 0,009

1,28

C6D5NH2/C6H|2

0,435 ± 0,002

303,57 ±0,01

0,319 ±0,007

0,63

C6H5NH2/C6D1 2

0,499 ± 0,002

304,44 ±0,01

0,288 ± 0,008

0,88

C6H5ND2/C,,Dn

0,434 ± 0,002

305,05 ±0,01

0,341 ±0,009

0,74

C6D5NH2/C6D12

0,441 ±0,004

304,38 ± 0,02

0,315 ±0,014

1,31

Zastąpienie któregokolwiek atomu protu deuterem w badanym układzie prowadzi zawsze do
pogorszenia mieszalności (podwyższenia wartości górnej krytycznej temperatury mieszalności), a wielkość
tego efektu izotopowego zależy od miejsca podstawienia. Zamiana jednego atomu protu na deuter w polarnej
grupie aminowej aniliny powoduje wzrost temperatury krytycznej o około 0,4K, podczas gdy w pierścieniu
aromatycznym aniliny i w cykloheksanie - o około 0,lK. Zastąpienie atomów protu atomami deuteru
jednocześnie w anilinie i cykloheksanie prowadzi do efektu izotopowego mniejszego niż wynikający
z addytywności poszczególnych efektów. Obliczona wartość uniwersalnego wykładnika krytycznego dla
wszystkich układów izotopowych jest zbliżona do teoretycznej.
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Cs-137 W ŚRODOWISKU NATURALNYM GORCÓW - WARTOŚCI I ROZKŁADY SKAŻEŃ,
ZMIENNOŚĆ LOKALNA

THE DEPOSITION OF Cs-137 AND ITS SPATIAL VARIABILITY OVER GORCE MOUNTAINS
IN POLAND

Paweł Jodłowski

Akademia Górniczo-Hutnicza, Wydział Fizyki i Informatyki Stosowanej, Kraków, AL Mickiewicza 30
e-mail: jodlowski@novell.ftj.agh.edu.pl

Rozkład skażeń promieniotwórczym Cs-137 w Polsce jest dobrze znany, ale brak szczegółowych
danych dotyczących rozkładu tych skażeń na mniejszych obszarach (rzędu kilkuset km2).

Takie pomiary przeprowadzono na terenie Gorców, ha obszarze około 200 km2. Przedmiotem badań
było skażenie Cs-137 gleby, grzybów oraz porostów.

Oznaczono zawartość Cs-137 w 50 próbkach gleby (warstwa 10 cm), 40 próbkach grzybów oraz 20
próbkach porostów zebranych w punktach zlokalizowanych na całym terenie Gorców. Punkty poboru
charakteryzowały się różną wysokością bezwzględną, różnym kierunkiem nachylenia stoków i różną formą
ukształtowania terenu.

Koncentracja Cs-137 w podgrzybkach i porostach zmienia się w bardzo szerokim zakresie:
podgrzybek brunatny 550*1830 Bq/kg suchej masy (s.m.) (średnia 1040), podgrzybek zajączek 90+900
Bq/kg s.m. (średnia 480), porost pustułka pęcherzykowata 15+96 Bq/kg s.m. (średnia 53). Na podstawie
zebranych danych wyznaczono tzw. kolektywny współczynnik przenikania [m2/kg] określający przenikanie
Cs-137 z gleby do roślin, przy czym miarą skażenia gleby jest w tym przypadku depozycja Cs-137 [Bq/m2].
Wartość omawianego współczynnika przenikania dla podgrzybka brunatnego zmienia się w przedziale od
0.04 do 0.35 m2/kg (średnia 0.14).

Badany teren można podzielić na 2 obszary o różnym stopniu skażenia Cs-137. W części północno-
zachodniej średnia depozycja Cs-137 w 10 cm warstwie gleby wynosi 8.3 kBq/m2 (zmienność 3.3+14.3;
odch. stand. 3.5), zaś w części południowo-wschodniej 4.7 kBq/m2 (2.4+8.4; odch. stand. 1.8).

Analizując otrzymane dane należy pamiętać o znaczącej lokalnej zmienności skażeń. Analiza
zebranych danych pokazuje bowiem, że zmienność depozycji Cs-137 w glebie dla części północno-
zachodniej Gorców (12km x 12km) jest porównywalna ze zmiennością lokalną, określoną dla wybranego
punktu poboru zlokalizowanego w tej części Gorców (zbocze o długości 400 m). Zmienność ta, wyrażona
jako odchylenie standardowe wynosi odpowiednio 43% i 40%. Podobny efekt obserwuje się dla próbek
grzybów i porostów.
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CZASOWA ZMIENNOŚĆ STĘŻENIA RADONU W JEDNORODZINNYCH DOMACH
PÓŁNOCONO-WSCHODNIEJ POLSKI

TIME CHANGEABILITY IN RADON CONCENTRATION IN ONE - FAMILY DWELLING
HOUSES IN THE NORTHEASTERN REGION OF POLAND

M. Karpińska, Z. Mnich, J. Kapała

Zakład Biofizyki Akademii Medycznej w Białymstoku, Kilińskiego I, Białystok;
c-mail: karpm@amb.edu.pl

Powstający w wyniku rozpadu radu radon (Rn222) jest naturalnym pierwiastkiem promieniotwórczym,
gazem szlachetnym mającym największy wkład do dawki efektywnej otrzymywanej przez ludność. Sieżenic
radonu podlega dobywam i sezonowym zmianom. Sezonowa zmienność stężenia radonu w pomieszczeniach
zależy od wielu czynników, między innymi od typu podłoża i klimatu. W celu zbadania schematów
zmienności stężenia radonu wewnątrz budynków w północno-wschodniej Polsce przeprowadzono
całoroczną obserwację stężenia radonu w wytypowanych budynkach. Zastosowano dwie metody pomiarowe:

[ I ]. Całkującą metodę detektorów śladowych z wykorzystaniem folii CR-39.
[2]. Detektory węglowe Pico-Rad pozwalające określić średnie stężenie radonu w powietrzu

pomieszczenia, w okresie kilkudniowej ekspozycji.
W każdym budynku eksponowane były wymieniane, co miesiąc trzy detektory śladowe i 2 detektory

węglowe wymieniane, co 3- 4 dni.
Jednocześnie z pomiarem stężenia radonu prowadzono obserwacje parametrów pogodowych.

Zaobserwowano wyraźne fluktuacje stężenia radonu w poszczególnych okresach obserwacji. Pomiar oparty
na dwu do czterodniowej ekspozycji dawał stężenia radonu od 0,1 do 2,6 średniego miesięcznego stężenia
radonu. Najmniejszy rozrzut dawały pomiary krótkookresowe prowadzone w czerwcu wartości uzyskane na
podstawie kilkudniowej ekspozycji dawany od 0,4 do 1,4 średniej miesięcznej stężenia radonu. Porównano
stężenia z kilkudniowej ekspozycji z wartościami średniej rocznej. Stężenia radonu uzyskane na podstawie
kilkudniowej ekspozycji dają wartości od 0,1 do 3,4 średnio rocznego stężenia radonu. Przeprowadzenie
dwu kilkudniowych pomiarów i uśrednienie ich zmniejsza rozpiętość otrzymywanych wyników w stosunku
do średniego rocznego stężenia. We wszystkich badanych budynkach zaobserwowano sezonowe zmiany
stężenia radonu. Budynki miały indywidualne schematy zmienności stężenia radonu. Rozkład stężeń
w okresie jednego roku w każdym z badanych budynków roku był lognormalny.

W połowie badanych budynków stwierdzono ujemną statystycznie istotną (p<0,05) korelację stężenia
radonu z temperaturą na zewnątrz budynku współczynnik korelacji Spearmana wynosił od R=0,84 do
R=0,92. Takie odpowiedzi stężenia radonu w budynku na zmiany temperatur zewnętrznych uchodzą za
typowe dla północnej Europy. W jednym z budynków nie stwierdzono korelacji stężenia radonu
z temperaturą zewnętrzną. Jeden z badanych budynków wykazywał silną statystyczne istotną (p<0,005)
dodatnią korelację z temperaturą zewnętrzną, współczynnik korelacji Spearmana R= 0,8 W większości
zbadanych budynków (75%) zauważono statystycznie istotną korelacje miedzy stężeniami radonu
w budynku a różnicą ciśnień atmosferycznych (o"p= Pmax-Pmin) obserwowanych w okresie miesiąca.
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ANALIZA CZYNNIKÓW WPŁYWAJĄCYCH NA DEPOZYCJĘ RADIOCEZU W JEZIORACH
PÓŁNOCNO-WSCHODNIEJ POLSKI

PARAMETRES DETERMINIG THE DEPOSITION OF RADIOCAESIUM IN THE LAKES OF
NORTH-EASTERN POLAND

Jacek Kapała, Maria Karpińska, Zenon Mnich

Zakład Biofizyki Akademii Medycznej w Białymstoku, ul. Kilińskiego 1 15-089 Białystok
e-mail: jkapala@amb.edu.pl

Cez promieniotwórczy dostał się do środowiska wodnego w wyniku testów z broniąjądrową, rozwoju
przemysłu jądrowego oraz na skutek awarii w Czarnobylu. W systemach wodnych większość cezu jest
związana z sedymentami. Profile cezu z różnych głębokości osadu pozwalają odtworzyć historię skażeń
promieniotwórczych i oszacować szybkość sedymentacji. Cez jest silniej zatrzymywany w sedymentach
zawierających duże ilości minerałów gliniastych i mikę. Biologiczna degradacja materii w sedymencie
powoduje powtórne rozpuszczanie cezu w zimie, który w lecie jest równoważony przez strumień Cs-137 do
sedymentu z powodu produkcji biomasy i opadania na dno. W płytkich jeziorach, narażonych na mieszanie
przez wiatr, możliwa jest resuspensja radiocezu. W tej pracy są prezentowane badania depozycji radiocezu
w osadach polskich jezior w 18 lat po awarii, których celem jest zbadanie wpływu cech fizyko-chemicznych
sedymentów na aktywność powierzchniową radioizotopów. Próbki osadów dennych pobierano techniką
nurkowania. Pomiary aktywności próbek przeprowadzono metodą spektrometrii gamma, przy pomocy
zestawu spektrometrycznego Canberra z 15% koaksjalnym detektorem germanowym i komputerowym
systemem zbierania i analizy widm Genie-2000.

Przeprowadzono pomiary spektrometryczne 40 przygotowanych próbek osadów dennych
pochodzących z 29 jezior północno-wschodniej Polski, wyznaczając aktywność właściwą K.-40 oraz Cs-137
i Cs-134. Równocześnie materiał, z którego przygotowano próbki do pomiarów gamma-spektrometrycznych,
poddano analizie fizyko-chemicznej określając ich granulometrię, pH i zawartość procentową trzech
najważniejszych komponent węgla organicznego, CaCO3, SiO2 oraz Ca, Mg, K, Na, Fe i P. Rozkład 40
wyników aktywności powierzchniowej (AP) radiocezu ma charakter dwumodalny. Wartości Ap (w kBq m"2)
zmieniały się w przedziale 0,15-6,74, ze średnią arytmetyczną (AM) = 1,8, średnią geometryczną (GM) =
1,38, medianą(M) = 1,4 oraz odchyleniem standardowym (SD) = 1,35.

Istotność statystyczną (dla p < 0,05) stwierdzono korelując procentową zawartości K, Fe i Ca oraz K-
40 z cezem w powierzchniowej warstwie osadów. Nie stwierdzono korelacji pomiędzy Ap a głębokości,
z której pobrano próbę.
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MIGRACJA PIONOWA 1 2 9I11 3 7Cs W GLEBACH

VERTICAL MIGRATION OF n 9 I AND 137Cs IN SOILS

Zofia Pietrzak-Flis, Irena Radwan, Paweł Krajewski

Centralne Laboratorium Ochrony Radiologicznej, Warszawa
e-mail: pietrzak-flis@clor.waw.pl

Izotopy promieniotwórcze uwolnione do atmosfery opadają na powierzchnię gleby w postaci cząstek
aerozoli lub są wymywane przez opady. Z powierzchni gleby, w wyniku wielu różnych procesów migrują do
głębszych warstw. Szybkość migracji zależy od rodzaju radionuklidu i jest różna dla I29I i l37Cs.
W przypadku I 2 9I istotne znaczenie może mieć jego sorpcja na cząstkach gleby; transport jonów I" do miejsc,
w których jest sorbowany zachodzi w wyniku przenoszenia z wodą glebową i w wyniku dyfuzji. Migracja
i sorpcja zależy również od stopnia utlenienia jonów jodu. Ponadto sorpcja na cząsteczkach gleby jest
zależna od obecności mikroorganizmów w glebie, głównie aerobowych, a także zawartości kwasów
huminowych i nierozpuszczalnych frakcji humusu. Migracja Cs zależy od rodzaju gleby, jej właściwości
chemicznych oraz od składu granulometrycznego.

Przedmiotem niniejszej pracy była ocena szybkości migracji 1 2 9I i 137Cs w glebach w Polsce, po ich
uwolnieniu z uszkodzonego reaktora jądrowego w Czarnobylu. Próbki gleby pobrano w 16-tu miejscach na
terenie kraju. O wyborze miejsc decydowała wielkość depozycji l 37Cs. Próbki gleby pobrano w okresie od
11-tu do 14-tu lat po awarii w miejscach nieuprawianych, usytuowanych z dala od domów i drzew, aby
uniknąć ich wpływu na lokalną depozycję radionuklidów.

Do pobierania gleby używano cylindryczny czerpak o przekroju 132,7 cm2, umożliwiający pobranie
rdzeni do głębokości 30 cm. Cylindryczne rdzenie dzielono na 7 następujących warstw: 0 - 2,5 cm, 2,5 -5
cm, 5-10 cm, 10-15 cm, 15-20 cm, 20 -25 cm, i 25 - 30 cm. W kolejnych warstwach oznaczano stężenie
i29j j i37cs i29j o z n a c z a n o radiochemiczną metodą aktywacji neutronowej, 137Cs - metodą spektrometrii
gamma. Wykonana również została analiza chemiczna gleb oraz określono ich skład granulometryczny.

Otrzymane wyniki wskazują, że w większości badanych gleb 137Cs był obecny do głębokości 30 cm,
natomiast 1 2 9I w większości gleb obecny był w warstwach do głębokości 10 cm (12 z 16 gleb), w 3 miejscach
do głębokości 15 cm i tylko w jednej glebie migrował do głębokości 20 cm.

Na podstawie wielkości stężeń w kolejnych warstwach obliczono szybkość migracji obu izotopów
wykorzystując model przedziałowy [1], który umożliwia określenie średniego czasu przebywania
radionuklidu w kolejnych warstwach gleby i szybkość migracji. Otrzymane wyniki wskazują, że pionowa
migracja radionuklidów nie jest równomierna wzdłuż profili glebowych. Otrzymane wyniki pozwalają
określić warstwy, w których następuje gromadzenie radionuklidów oraz warstwy, przez które izotopy szybko
migrują. Obliczone średnie szybkości migracji 137Cs i 129I ze wszystkich warstw danej gleby wskazują, że
szybkość migracji 137Cs jest od 1,5 do 14 w razy większa niż 1 2 9I. W jednym tylko przypadku średnia
szybkość migracji obu izotopów była taka sama.

Średnia szybkość migracji 1 2 9I obliczona dla wszystkich gleb wynosiła 0,17 ± 0,11 cm/rok, a średni
czas przebywania radionuklidu w warstwach wahał się od 28 do 82 lat, natomiast średnia szybkość migracji
137Cs była równa 0,54 ± 0,20 cm, średni czas przebywania w warstwach zawierał się w granicach od 5,2 do
15 lat.

Literatura
[1]. K. Bunzl, H. Fórster, W. Kracke, W. Schimmack, J. Environ. Radioactivity, 22 (1994) 11-27

Praca została wykonana w ramach Projektu KBN Nr 4 P05D 0.51 15.
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SYSTEM WCZESNEGO WYKRYWANIA SKAŻEŃ PROMIENIOTWÓRCZYCH

W POLSCE

EARLY DETECTION SYSTEM OF RADIOACTIVE CONTAMINATION IN POLAND

K. Isajenko, P. Lipiński
Centralne Laboratorium Ochrony Radiologicznej, ul. Konwaliowa 7, 03-194 Warszawa

c-mail: isajcnko@clor.waw.pl

W skład Systemu Wczesnego Wykrywania skażeń promieniotwórczych w Polsce wchodzą
następujące stacje pomiarowe:

S 13 wysokoczułych stacji ASS-500 do poboru aerozoli z przyziemnej warstwy powietrza
atmosferycznego. Dziesięć z nich jest wyposażonych w spektrometr scyntylacyjny AS-01. W skład
spektrometru wchodzi 4096-cio kanałowy analizator współpracujący z sondą scyntylacyjną Nal(Tl).
Umieszczona nad filtrem sonda Nal(Tl) umożliwia detekcję radionuklidów pochodzenia sztucznego
w czasie poboru przez stację próby aerozoli. Spektrometr-sterownik AS-01 pracujący w stanie
w systemie „on line" przesyła do serwera informację o lokalnym wystąpieniu skażenia (np.
związanego z katastrofą radiologiczną). Właścicielem 12 stacji ASS-500 jest Centralne Laboratorium
Ochrony Radiologicznej (stacja w Zielonej Górze jest własnością Państwowej Agencji Atomistyki).
Od dnia 14.11.1997r. stacja posiada patent nr 184966. Stacje te należą do jednych z najczulszych tego
typu urządzeń pracujących obecnie na świecie. W kilkunastu krajach na kilku kontynentach
zainstalowanych jest kilkadziesiąt takich stacji.

S 13 stacji PMS (obecnie pracujących jest 12 - gdyż stacja w Warszawie została wyłączona przez PAA
w celu dokonania jej modernizacji i dostosowania do pracy na polskich elementach). Są to
automatyczne stacje monitoringu środowiska, które od roku 1995 były sukcesywnie przekazywane
Polsce przez rząd Danii zgodnie z podpisaną w tej sprawie umową. Stacje pracują w sposób
automatyczny, przekazując wyniki pomiarów poprzez publiczną sieć telefoniczną do serwera
znajdującego się w Warszawie. Stacje mierzą moc dawki promieniowania gamma otoczenia przy
użyciu licznika GM, zbierają widmo promieniowania gamma dzięki zainstalowanym sondom
spektrometrycznym Nal(Tl) i kartom spektrometrycznym oraz mierzą kilka parametrów
meteorologicznych (temperatura otoczenia, temperatura kryształu półprzewodnika, temperatura
w szafie z elektroniką oraz wielkość opadu deszczu).

S 9 stacji IMiGW, które wykonują ciągły pomiar dawki promieniowania gamma oraz ciągły pomiar
aktywności całkowitej alfa i beta aerozoli atmosferycznych (7 placówek). Stacje te prowadzą również
pomiary aktywności całkowitej beta w próbkach tygodniowych opadu całkowitego oraz oznaczanie
zawartości cezu 137Cs w próbkach miesięcznych opadu.

Dodatkowo powyższy system jest wspomagany przez trzynaście placówek pomiarowych Ministerstwa
Obrony Narodowej.

Ponieważ CLOR jest właścicielem prawie wszystkich stacji ASS-500, a do 31 grudnia 2004 roku był
także instytucją, która zajmowała się obsługą i serwisem stacji PMS - więc w prezentacji szczegółowo
omówione zostały oba typy stacji. Od roku 2005 serwis stacji prowadzi firma wyłoniona w przetargu,
ogłoszonym na tę działalność przez PAA.
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METODA OZNACZANIA 228Ra W PRÓBKACH ŚRODOWISKOWYCH Z WYKORZYSTANIEM
POMIARU PROMIENIOWANIA BETA 228Ac

METHOD OF 228Ra DETERMINATION IN ENVIRONMENTAL SAMPLES BY THE
MEASUREMENT OF 228Ac BETA ACTIVITY

I. Kamińska, E. Chrzanowski, P. Roos '

Centralne Laboratorium Ochrony Radiologicznej, Warszawa;
1 Ris0 National Laboratory

e-mail: kaminska@clor.waw.pl

228Ra należy do torowego szeregu promieniotwórczego (4n). Ulegając rozpadowi beta emituje cząstki
o bardzo niskiej energii (55 keV), tworząc krótkożyciowy izotop (T1/2

=6,13 godź.) 22SAc. W przypadku
wysokich stężeń, 228Ra może być oznaczany za pomocą gamma spektrometrii poprzez pomiar
promieniowania emitowanego przez 228Ac (911 keV). Jeżeli zawartość 228Ra w badanych próbkach jest zbyt
mała, alternatywną metodą oznaczania jest pomiar beta aktywności 228Ac.

Metoda ta wymaga wstępnej preparatyki w zależności od rodzaju próby (np. woda, gleba, osady
denne, rośliny). Kolejnym etapem jest usunięcie z matrycy aktynowców, lantanowców i żelaza poprzez
strącenie wodorotlenków oraz wyodrębnienie z próbki radu poprzez współstrącenie z węglanem baru.
Następnie, po ustaleniu się stanu równowagi promieniotwórczej pomiędzy 2 8Ra i produktem rozpadu 228Ac,
wykonywany jest rozdział za pomocą chromatografii jonowymiennej. Ma on na celu oddzielenie aktynu od
radu i beta-aktywnych produktów rozpadu promieniotwórczego. Ostatnim etapem jest elektrodepozycja
aktynu z roztworu siarczanu amonu na stalowych krążkach i pomiar beta aktywności 228Ac. Limit detekcji
(LLD) przy czasie pomiaru 180 min wynosi 0,005 Bq/próbkę.

W celu oznaczenia wydajności analizy konieczne jest użycie dwóch znaczników. Do kontroli
wyodrębniania radu z próbki wykorzystywany jest gamma emiter 133Ba, natomiast alfa emiter 225Ac, dodany
do próbki przed wprowadzeniem jej na kolumnę chromatograficzną będzie monitorował przebieg
wydzielania aktynu.

Poprawność metody sprawdzono uczestnicząc w ćwiczeniach interkalibracyjnych organizowanych
przez IAEA dotyczących oznaczeń zawartości 228Ra próbkach wody.
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INTERKALIBRACJA PRZYRZĄDÓW DO POMIARU RADONU I JEGO POCHODNYCH
W KOMORZE CLOR W ROKU 2003

INTERCOMPARISON OF INSTRUMENTS FOR RADON AND RADON PROGENY
MEASUREMENTS IN THE CLOR CHAMBER IN 2003

Kalina Mamont-Cieśla, Olga Stawarz

Centralne Laboratorium Ochrony Radiologicznej (CLOR), ul. Konwaliowa 7,03-194 Warszawa;
e-mail: kalinam@clor.waw.pl, stawarz@clor.waw.pl

Uczestnicy interkalibracji: Centralne Laboratorium Ochrony Radiologicznej, Warszawa - Kalina
MAMONT-CIEŚLA, Olga STAWARZ; Politechnika Wrocławska, Wrocław - Tadeusz PRZYLIBSKI, Anna
ADAMCZYK; Główny Instytut Górnictwa, Katowice - Krystian SKUBACZ, Stanisław CHAŁUPNIK;
Instytut Fizyki Jądrowej PAN im. H. Niewodniczańskiego, Kraków - Krzysztof KOZAK; Akademia
Górniczo-Hutnicza, Kraków - Nguyen-Dinh CHAU; Instytut Chemii i Techniki Jądrowej, Warszawa - Jakub
BARTAK; Państwowa Agencja Atomistyki - Biuro Obsługi Roszczeń Pracowników Zakładu Produkcji Rud
Uranu, Jelenia Góra - Jerzy WRÓBLEWSKI

W metrologii radonowej istotną rolę odgrywają między laboratoryjne pomiary porównawcze
monitorów stężenia radonu oraz stężenia energii potencjalnej alfa (PAEC). Nie istnieją, bowiem źródła
kalibracyjne, które mogłyby być stosowane dla tego typu przyrządów pomiarowych.

W dniach 9-13 czerwca 2003r. odbyły się w Centralnym Laboratorium Ochrony Radiologicznej
pomiary porównawcze stężeń radonu i jego krótkożyciowych pochodnych. Uczestniczyły w nich dwie grupy
przyrządów, pracujących głównie w trybie ciągłym: do pomiaru stężenia radonu oraz do pomiaru PAEC.
Zgodność wskazań monitorów radonowych porównywało siedem instytucji, natomiast w przypadku
przyrządów mierzących PAEC było tych instytucji sześć. Do pomiaru stężenia radonu zastosowano sześć
monitorów AlphaGUARD (Genitron, Niemcy), dwa mierniki AB-5 (Pylon, Kanada), radiometr RMR1
i SRDN2. Do mierzenia PAEC użyto pięciu przyrządów do pomiaru ciągłego. Były to trzy przystawki do
monitora radonowego AlghaGUARD - Rn WL meter (Thomson-Nielsen, Kanada), jeden monitor WLx
(Pylon) oraz jeden spektrometr średnic pochodnych radonu (RPPSS, produkcji ARPANSA, Australia),
a także jeden miernik całkujący - aspirator SKC, wyposażony w przystawkę ALFA.

Wszystkie urządzenia eksponowano równocześnie w wypełnionej radonem komorze klimatycznej
o objętości 12,35m3 przez 44 godziny. Początkowe stężenie radonu wynosiło ok.2500Bq/m3, natomiast
końcowe ok.700Bq/m3. Podczas eksperymentu porównawczego zmieniano warunki ekspozycji, takie jak
wilgotność względna, temperatura i stężenie aerozoli. Zakres wilgotności względnej wynosił od 45-50%
(wilgotność normalna) do 95-99% (wilgotność wysoka). Stężenie jąder kondensacji zmieniano od 200cm"3

do 31000cm"3. Aerozole wodne wytwarzano za pomocą generatora aerozoli firmy TSI, USA.

Za wartość referencyjną stężenia radonu przyjęto wartość średnią ze wszystkich monitorów
radonowych. Analizując wyniki pomiarów PAEC, za przyrząd referencyjny uznano spektrometr średnic
pochodnych radonu, który podaje nie tylko wartości PAEC, ale również rozkład ziarnowy. Ponadto przyrząd
ten wprowadza korektę zmierzonych wartości PAEC ze względu na straty, które mogą powstać na wlocie
urządzenia w następstwie tzw. efektu plate-out.

Wyniki pomiaru średniego stężenia radonu w komorze otrzymane dla monitorów AlphaGUARD
wykazują bardzo dobrą zgodność dla całego okresu ekspozycji. Odchylenie standardowe średnich stężeń
radonu dla tych urządzeń wynosiło od 1 do 2,8% w zależności od okresu ekspozycji, podczas gdy dla
wszystkich przyrządów radonowych jego wartość zmieniała się w zakresie 5,5 - 20%.

Porównując monitory PAEC z przyrządem referencyjnym otrzymano współczynniki kalibracji od 30
do 42% przy dużym stężeniu aerozoli (frakcja wolna 5%) oraz od 38 do 55% przy mniejszym stężeniu
aerozoli (frakcja wolna 62%), co może być efektem strat powstających na wlotach urządzeń.
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BADANIE WPŁYWU WYSOKIEJ WILGOTNOŚCI WZGLĘDNEJ I CZASU EKSPOZYCJI NA
WYNIK POMIARU STĘŻENIA RADONU ZA POMOCĄ DETEKTORÓW WĘGLOWYCH

STUDIES OF INFLUENCE OF HIGH RELATIVE HUMIDTY AND EXPOSURE TIME ON THE
RESULTS OF RADON CONCENTRATION MEASURED BY MEANS OF CHARCOAL

DETECTORS

Olga Stawarz ', Maria Karpińska2, Kalina Mamont-Cieśla '

1 Centralne Laboratorium Ochrony Radiologicznej, ul. Konwaliowa 7, 03-194 Warszawa;
2 Akademia Medyczna, ul. Mickiewicza 2a, 15-200 Białystok;

e-mail: ' stawarz@clor.waw.pl, kalinam@clor.waw.pl;2 karpm@amb.edu.pl

Powszechnie stosowaną na świecie w badaniach przesiewowych metodą pomiaru stężenia radonu
w budynkach jest system PicoRad (PicoR) firmy Packard-Canberra. Polega on na wykorzystaniu detektorów
z węglem aktywowanym zmieszanym z silica-żelem, które po ekspozycji trwającej, jak podaje instrukcja, od
12 do 96 godzin są wypełniane ciekłym radonolubnym scyntylatorem i mierzone w liczniku scytylacyjnym,
zliczającym scyntylacje powodowane promieniowaniem a i (3. Celem serii ekspozycji tych detektorów
w radonowej klimatycznej komorze kalibracyjnej CLOR o objętości 12,35m3 było zbadanie, czy wynik
pomiaru zależy od czasu ekspozycji w zakresie rekomendowanym przez producenta oraz czy wysoka
wilgotność względna ma wpływ na wynik. Wykonano w sumie 32 ekspozycje (po 3 detektory), różniące się
czasem trwania w zakresie od 16 do 96 godzin oraz wilgotnością względną w zakresie od 20 do 96%.
Przyrządem referencyjnym był monitor radonowy AlphaGUARD (AlphaG) firmy Genitron, działający na
zasadzie komory jonizacyjnej. Sprawdzono w odniesieniu do atestowanych źródeł radonu firmy Pylon, że
wskazania tego przyrządu nie zależą od wilgotności względnej panującej w komorze kalibracyjnej, zgodnie
ze specyfikacją techniczną podaną przez producenta. Porównano stężenia radonu mierzone za pomocą
monitora radonowego AlphaGUARD i detektorów węglowych Pico-Rad, obliczając stosunki AlphaG/PicoR.
W poniższej tabeli podano średnie wartości tych stosunków w przyjętych przedziałach czasów ekspozycji
i wilgotności względnej oraz odpowiadające im odchylenia standardowe.

Stosunki stężeń Rn: AlphaG/PicoR

Wilgotność
względna

17°]
20-96
20-65
80-96

Czas ekspozycji

16-24h

1,32 ±0,04
-
-

ok. 48h

. -
1,69 + 0,09
5,27 ± 0,04

ok.72h

-
2,41+0,67

-

ok. 96h

-
2,29 ±0,03
15,7 ±0,9

Przeprowadzone badania prowadzą do następujących wniosków:

wynik pomiaru stężenia radonu zależy w istotny sposób od czasu trwania ekspozycji w zakresie
rekomendowanym przez producenta
wynik pomiaru stężenia radonu zależy od wilgotności względnej dla czasów ekspozycji większych niż
24 godziny
w całym zakresie wilgotności względnej dla uzyskania spójności wyników z wynikami z monitora
AlphaGUARD należy zastosować współczynnik korekcji równy 1,32
współczynnik korekcji rośnie liniowo z czasem ekspozycji w granicach wilgotności względnej od 20
do ok. 60% i wykładniczo dla wyższych wartości wilgotności względnej.
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BADANIA ŚRODOWISKOWE MATERIAŁU ZGROMADZONEGO NA HAŁDACH
POURANOWYCH W RADONIOWIE

ENVIRONMENTAL ASSESSMENT OF THE MATERIAL DEPOSITED ON THE FORMER
URANIUM MINING DISPOSAL DUMPS IN RADONIÓW

A. Żak, M. Biernacka, K. Isajenko, P. Lipiński, T.J. Sibiga *

Centralne Laboratorium Ochrony Radiologicznej, ul. Konwaliowa 7, 03-194 Warszawa;
** MOSTOSTAL-Warszawa S.A., ul. Konstruktorska 11 A, 02-673 Warszawa

e-mail: isajenko@clor.waw.pl

Radoniów to niewielka miejscowość w gminie Lubomierz koło Jeleniej Góry (pd-zach. część Polski).
W okresie powojennym do końca lat sześćdziesiątych w miejscowości tej znajdowała się czynna kopalnia
rud uranu. Złoża zostały prawie całkowicie wyeksploatowane, a pozostałością po nich są hałdy pouranowe
znajdujące się na wschodnim zboczu góry Głębiec. Powierzchnia tych poeksploatacyjnych terenów, to ok.
6,85 hektara. Materiał znajdujący się na hałdach (charakteryzujący się dużą zawartością uranu) miał być,
według założeń władz gminy, zużytkowany jako podkład do budowy obwodnicy drogowej wokół miasta
(kontrakt PHARE).

Badania przeprowadzone przez CLOR na zlecenie wykonawcy ww. inwestycji - firmy MOSTOSTAL-
Warszawa S.A. - miały na celu ocenę przydatności tego materiału do budownictwa drogowego.

Program pracy obejmował:
S Pomiary środowiskowe na terenie składowiska odpadów kopalni uranu (hałda pouranowa)

w Radoniowie;
S Ocenę przydatności materiału zgromadzonego na hałdzie do wykorzystania na budowie „obejścia

miejscowości Radoniów w ciągu drogi krajowej nr 30";
•/ Analizę narażenia pracowników zatrudnionych przy pracach związanych z materiałem zgromadzonym

na hałdzie w Radoniowie.
W ramach pracy wykonano:

S Objazd badanego terenu za pomocą ruchomego laboratorium spektrometrycznego (tworzenie
radiologicznej mapy terenu);

S Pomiary promieniowania beta przy powierzchni materiału zgromadzonego na hałdzie w Radoniowie
w 41 punktach pomiarowych za pomocą radiometru RKP-1;

S Pomiary mocy dawki promieniowania gamma w 41 punktach pomiarowych za pomocą radiometru
RKP-1;

•S Pomiary mocy dawki promieniowania gamma w 41 punktach pomiarowych za pomocą przyrządu
Exploranium GR-130;

S Pomiary mocy dawki promieniowania gamma w 5 punktach pomiarowych za pomocą komory
jonizacyjnej;

•S Pomiary widma promieniowania gamma w 3 punktach pomiarowych na badanym terenie oraz w 2
punktach pomiarowych reprezentujących tło naturalne;

S Pobór próbek środowiskowych do późniejszej analizy laboratoryjnej w Zakładzie Dozymetrii CLOR
(spektrometria gamma z wykorzystaniem analizatorów naturalnych zanieczyszczeń
promieniotwórczych - modele AZAR-90 i MAZAR-95).
Zostały pobrane następujące próbki:

S 41 próbek spod powierzchniowej warstwy materiału hałdy (do głębokości 10 cm);
S 10 próbek z głębokich warstw materiału hałdy (pobranych przez firmę "Usługi Geologiczne"

z Rakowic Wielkich);
S 2 próbki reprezentujące podłoże w środowisku naturalnym.

Każda próbka spod powierzchniowej warstwy materiału zgromadzonego na hałdzie została uśredniona
z 5 do 7 próbek pierwotnych pobranych z punktu centralnego i z miejsc rozmieszczonych na okręgu
w odległości 2 m od punktu centralnego.

Dokładny opis metod pomiarowych oraz wyniki pomiarów i ich interpretacja zostały przedstawione
w posterze.
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TEST BIEGŁOŚCI LABORATORIÓW OZNACZAJĄCYCH IZOTOPY PROMIENIOTWÓRCZE
W MATERIAŁACH ŚRODOWISKOWYCH I W ŻYWNOŚCI

PROFICIENCY TESTING OF THE LABORATORIES DETERMINING RADIONUCLIDES IN
ENVIRONMENTAL AND FOOD SAMPLES

L. Fuks \ H. Polkowska-Motrenko 2

Instytut Chemii i Techniki Jądrowej, ul. Dorodna 16, 03-195 Warszawa
c-mail: ' lfuks@ichtj.waw.pl,2 hpolkows@ichtj.waw.pl

Celem pracy było przygotowanie oraz dystrybucja wzorcowych próbek wód syntetycznych, gleby
i mąki zwierających izotopy promieniotwórcze 90Sr (ti/2 = 28,6 lat; Ep = 0,196 MeV) i 137Cs (t1/2 = 30,1 roku;
Ep = 0,157 MeV). Roztwory te posłużyły do oznaczenia stężeń tych izotopów w ramach prowadzonego
przez Państwową Agencję Atomistyki międzylaboratoryjnego pomiaru porównawczego (Rozporządzenie
Rady Ministrów z dnia 17 grudnia 2002 r.). W pomiarze wzięło udział 13 krajowych laboratoriów, któryclj
lista została ustalona z PAA. Oczekuje się, że porównanie wyników oznaczeń nieznanych uczestnikom
pomiaru stężeń izotopów promieniotwórczych w jednakowych próbkach umożliwi ocenę prawidłowości
wyników uzyskiwanych przez poszczególne zespoły i przyczyni się do podniesienia standardów
wykonywania pomiarów przez placówki specjalistyczne, prowadzące monitoring radiacyjny kraju.

Homogeniczne materiały przygotowywano zgodnie z procedurami opisanymi w literaturze [1-3].
Przybliżone wartości aktywności promieniotwórczej wspomnianych izotopów zostały wybrane w oparciu o
wspomniane Rozporządzenie Rady Ministrów. Przedstawienie metodyki przygotowania próbek stanowi
zasadniczą częścią prezentacji.

Ocenę poszczególnych laboratoriów przeprowadzono przy pomocy zazwyczaj stosowanych testów
statystycznych: testu Z (różnica standaryzowana) oraz testu En, a także zgodnie ze sposobem przyjętym
przez Międzynarodową Agencję Energii Atomowej (MAEA) [4]. Sposób ten jest zgodny z wymogami norm
międzynarodowych [5] i spełnia wszelkie kryteria poufności.

Literatura
[1]. C.W. Sill, F.D. Hindman, "Preparation and testing of standard soils containing known quantities of

radionuclides", Anal. Chem., 46, 1974, 113-118
[2]. M. Taskaeva, E. Taskaev, I. Penev, "On the preparation of efficiency calibration standards for -ray

spectrometers", Appl. Radiat. hot., 47, 1996, 981-990
[3]. J. de Sanoit, "Silica spiked with mixed -ray standards for use as evironmental reference material",

Radiochimica Acta, 65, 1994, 249-257
[4]. Z. Radecki, K.I. Burns, "Assessing Laboratory Performance for Radionuclide Measurements - the IAEA

approach", Proc. Interregional Training Course on Organizational, Reporting and Certification Aspects of
Proficiency Tests, 8-19 March, 2004, IAEA, Seibersdorf, Austria

[5]. Przewodnik PN-ISO Nr 43, PKN, Warszawa, 2004
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ROZMIESZCZENIE Pb, Zn, Cd, Fe I K ORAZ RADIONUKLIDÓW 137Cs 140K W WYBRANYCH
GLEBACH TATR

LOCATION OF K, Pb, Zn, Cd, Fe AND RADIONUCLIDES 137Cs AND 4 0K IN SOME SOIL
SAMPLES FROM THE TATRA MOUNAINS (SOUTH POLAND)

M. Stobiński', B. Kubica w , J. Gołaś \ S. Skiba3, W.M. Kwiatek ', M. Skiba3,
E.M. Dutkiewicz ', J. Górecki2

1 Instytut Fizyki Jądrowej PAN, Kraków,
2 Akademia Górniczo-Hutnicza, Kraków,

3 Uniwersytet Jagielloński, Kraków
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Badania zawartości 137Cs,40K, K, Zn, Pb i Cd prowadzono w kilku profilach gleb wytworzonych ze
zwietrzeliny granitoidów lub wapieni. Próbki pobierane były z czterech miejsc różniących się usytuowaniem
na terenie Tatrzańskiego Parku Narodowego: z Przełęczy Krzyźne, ze stoków Giewontu,
z Trzydniowiańskiego Wierchu oraz z pokryw morenowych u wejścia do Doliny Suchej Wody.

Profile badanych gleb były zróżnicowane na barwne poziomy diagnostyczne. Analizę próbek
poszczególnych poziomów genetycznych z czterech wyżej opisanych miejsc w Tatrach wykonano pięcioma
różnymi technikami. Skład mineralny określano metodą dyfrakcyjnej spektroskopii rentgenowskiej. Do
analiz zawartości mikroskopowych ilości badanych pierwiastków zastosowano różne metody i techniki
instrumentalne między innymi spektroskopię promieniowania gamma, metodę PIXE (Proton Induced X-ray
Emission) oraz spektrometrię atomową AAS (Atomie Absorption Spectrometry).

We wszystkich badanych profilach próbek wybranych gleb tatrzańskich obserwuje się maksymalną
koncentrację cezu w poziomach OJh, zbudowanych ze słabo rozłożonej materii organicznej powstałej
z igliwia świerczyn i obumarłych resztek roślinności runa (borówek). Zawartość materii organicznej w tym
poziomie mieści się w granicach od 30-85%. Materia organiczna stanowi swego rodzaju filtr sorbujący różne
pierwiastki między innymi cez. Na mechanizm sorpcji wpływa skład mineralny części ziemistych badanych
gleb. Wydaje się, że obecność minerałów ilastych posiadających rozwinięte właściwości sorpcyjne odgrywa
istotna rolę w rozmieszczeniu profilowym tych gleb.

Uzyskane wyniki stężeń metali ciężkich mieszczą się w średnich zawartościach tych pierwiastków
podawanych dla tego typu gleb w Polsce. Rozmieszczenie cynku jako jednego z najbardziej mobilnych
metali w glebie (na co mają wpływ jego formy wymienne) jest bardzo zróżnicowane (od 26 do 95 ppm s.m.).
Najniższe jego stężenia obserwuje się w powierzchniowych poziomach gleby, co może być efektem
wysokiej jego przyswajalności przez rośliny. Kadm w próbkach badanych gleb zachowuje się analogicznie
jak Zn, aczkolwiek jego stężenia są wielokrotnie niższe (od 0 do 0,74ppm s.m.).

Ołów w profilu glebowym jest stosunkowo mało ruchliwy. Obecność jego w powierzchniowych
warstwach gleby jest pochodzenia antropogenicznego i wartości jego stężenia mieszczą się w granicach od 2
do 51 ppm s.m. Ponadto związki ołowiu są sorbowane przez substancje humusowe, dlatego stężenie Pb
w profilach diagnostycznych zmienia się proporcjonalnie do zmniejszającej się zawartości substancji
organicznej.

Praca częściowo była sponsorowana przez grant KBN 3 P04G 063 23 oraz Fundacją Kościuszkowską .Amerykańskie
Centrum na rzecz Polskiej Kultury, funduszem zapewnionym przez Fundacją im. Alfreda Jurzykowskiego
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BADANIE PROCESÓW AKUMULACJI 137Cs I 40K W OSADACH DENNYCH ZBIORNIKA
DOBCZYCKIEGO

INWESTIGATIONS ON 137Cs AND 40K ACUMULATION PROCESES IN SEDIMENTS FROM

THE DOBCZYCE RESERVOIR

B. Kubica u , J. Gołaś \ W.M. Kwiatek \ M. Skiba 3,W. Reczyński w , M.Stobiński'

1 Instytut Fizyki Jądrowej PAN, Kraków,
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W prezentowanej pracy określono stężenie dwóch gamma emiterów: naturalnego 40K oraz sztucznego
137Cs w próbkach osadów dennych pobranych z ośmiu miejsc wyznaczonych na obszarze całego Zbiornika
Dobczyckiego oraz w poszczególnych warstwach przekrojów głębokościowych różniących się miedzy sobą
składem mineralogicznym dwóch odkrywek usytuowanych na obszarze tego akwenu.

Zbiornik Dobczycki jest zbiornikiem dymiktycznym. Występują tam sezonowe zmiany jakości wody
wynikające ze zmian klimatycznych i hydrologicznych. Okresowy dopływ stosunkowo dużych ilości
toksycznych składników wpływa na ich zawartość w osadzie dennym na skutek sedymentacji, sorpcji
i bioakumulacji. Główna masa osadów deponowanych w Zbiorniku Dobczyckim pochodzi z obszaru całej
zlewni danego rezerwuaru. Pokrywa glebowa otoczenia Zbiornika Dobczyckiego jest mało zróżnicowana
i jest typowa dla całego Pogórza Karpackiego. Przeważają na tym obszarze gleby płowe (Haplic Luvisols)
i opadowo-glejowe (Stagnic Luvisols)

Poziom gamma emiterów naturalnego 40K oraz sztucznego 137Cs w badanych osadach dennych
pozyskanych ze Zbiornika Dobczyckiego był bardzo zróżnicowany zarówno w próbkach pobranych
w czaszy Zbiornika wzdłuż dawnego koryta rzeki Raby jak i w profilach głębokościowych dwóch odkrywek
(I - na końcu zbiornika, blisko Dobczyc, II - przy ujściu rzeki Raby do zbiornika). Stężenia radionuklidu
potasu w próbkach sedymentów pobieranych w czaszy Zbiornika Dobczyckiego (w nurcie) wahały się
w granicach od 682 do 1004 Bq/kg. I były prawie dwukrotnie wyższe w stosunku do średniej podawanej dla
zawartości tego pierwiastka w glebach otaczających Zbiornik Dobczycki. Taki poziom stężenia potasu jest
niewątpliwie związany ze składem mineralnym sedymentu..

Poziom l 3 7 Cs był bardzo zróżnicowany zarówno w próbkach pobranych w nurcie jak i z odkrywek.
W próbkach z odkrywki II (od 2,2 Bk/kg do 90,12 Bk/kg) i w odkrywce przy Zatoce Zakliczyńskiej
(odkrywka I) (0,5- 6,5 Bq/kg) różnią się miedzy sobą o rząd wielkości (rysi).

Cs-137Bq/kg
0 50 100

— Cs-137/odkrywka1*10
—x— Cs-137/odkrywka2

Rysi. Zmiany stężenia radionuklidu cesu w próbkach sedymentów z odkrywki I iii w zależności od głębokości profilu.

Takie zróżnicowanie mogło być spowodowane gromadzeniem materiału glebowego niesionego
z nurtem z rzeki z otaczających pól uprawnych. Poziom stężenia I37Cs w mniejszym zakresie stężeń i przy
mniejszej fluktuacji (od 14,7 do 25,87 Bq/kg) obserwowano w próbkach sedymentów pobranych w nurcie.

Jak widać zawartość sztucznego radionuklidu cezu w osadach dennych ze Zbiornika Dobczyckiego
nie jest do zaniedbania .Wyniki otrzymane dla próbek w nurcie pozwolą na określenie miejsc największego
gromadzenia się tego radionuklidu na terenie całego Zbiornika Dobczyckiego .

Praca częściowo była sponsorowana przez Fundację Kościuszkowską Amerykańskie Centrum dla Polskiej Kultury.
funduszem zapewnionym przez Fundację im. Alfreda Jurzykowskiego.
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WŁAŚCIWOŚCI AKUMULACYJNE ŚWIERKA WOBEC RÓŻNYCH RADIONUKLIDÓW

ACCUMULATION PROPERTIES OF NORWAY SPRUCE FOR DIFFERENT RADIONUCLIDES

Ewa Tomankiewicz, Jerzy Wojciech Mietelski, Paweł Gacą, Sylwia Grabowska

Instytut Fizyki Jądrowej PAN im. H. Nicwodniczańskiego,
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Od lat w Polsce prowadzone są badania poszukiwania sztucznych pierwiastków promieniotwórczych
w środowisku, wprowadzonych w wyniku wystąpienia globalnego opadu promieniotwórczego po testach
z bronią atomową w latach 5O-tych i 60-tych XX wieku oraz po awarii w Czarnobylu w 1986 r. Prace
głównie koncentrują się na poszukiwaniu l37Cs. Sztuczne pierwiastki alfa promieniotwórcze nie są
przedmiotem tak intensywnych poszukiwań.

Celem pracy jest zbadanie aktywności 238Pu, 239 l240Pu, 137Cs, 9uSr, 40K w igłach świerka (Picea abies)
i w profilach glebowych ( zebranych pod tymi drzewami) z terenu Tatrzańskiego Parku Narodowego (Dolina
Suchej Wody). Próbki igieł zostały pobrane z dwóch drzew (rosnącego (1) i wiatrowału (2)) od strony
północnej i południowej oraz z trzech poziomów wysokości (6,4 i 2 m).

W igłach znaleziono stosunkowo wysoką aktywność 239'24UPu na poziomie około lBq/kg suchej masy,
podczas gdy aktywności dla 137Cs, 40K i 90Sr nie odbiegają od dotychczas znanych wyników podobnych
badań. Czynnik wywołujący wysoki współczynnik przenikania Pu do drzewa nie został jeszcze
zidentyfikowany.

Udowodniono dla drzewa (1) statystycznie istotne różnice dla koncentracji 2 3 9 i 2 4 0Pu między średnimi
wartościami dla najmłodszych przyrostów igieł (C) a przyrostów igieł z wcześniejszego roku (C+l), lecz
brak znaczących różnic między C+l a C+2. Dla 90Sr i 137Cs znaleziono różnice tylko między przyrostami
igieł C a C+2, a dla 4UK nie było istotnych różnic statystycznych w poszukiwanych grupach. Zwiększona
koncentracja Pu i Cs w młodych przyrostach igieł sugeruje podobny mechanizm ich gromadzenia
i przemieszczania w roślinie. W przypadku Sr zaobserwowano odwrotną sytuację - wzrost aktywności
izotopu w starszych igłach C+2.

239,240Pu [Bq/kg dm]

0,00 0.50 1,00 1,50 2,00

lopC

top C+1 '

top C+2 j a "

iriddleC

rriddle C+1

criddleC+2

bottom C

bottom C+1

bottom C+2

4282 4467 4M3 4849 383! 523B MU 5«B2 5798 5984 M7B

/. Stężenie2392'0Pu w szpilkach świerka (1)
2. Przykładowe widmo promieniowania alfa wydzielonego ze szpilek

świerka z TPN

Praca częściowo sfinansowana z Granłu KBN nr 3 P04G 06323
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SEZONOWE ZMIANY 22Na, 7Be I ICH STOSUNKU W PRZYZIEMNEJ WARSTWIE
ATMOSFERY

SEASONAL VARIATION OF 22Na AND 7Be ACTIVITY AND THEIR RATIO IN GROUND
LEVEL AIR

Sylwia Grabowska Jerzy Wojciech Mietelski

Instytut Fizyki Jądrowej PAN im. H. Niewodniczańskiego, ul. Radzikowskiego 152, 31-342 Kraków
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kosmicznego z atmosferą. Średnie stężenie Be (T./2= 54 d, Er=477 keV) w przyziemnej warstwie atmosfery
jest równe 0,003 Bq/m3. Natomiast średnie stężenie 22Na (T,/,= 2,6 a, EY = 1275 keV) jest równe 3• 10 7 Bq/m3

22Na i 7Be są izotopami kosmogenicznymi, powstającymi przez oddziaływanie promieniowania
nic
róv

[1].
Próbkami do pomiaru 22Na i 7Be z przyziemnej warstwy powietrza atmosferycznego są filtry

Petrianowa używane w stacji ASS-500 (Aerosol Sampling Station-500 m3/h) znajdującej się na terenie
Krakowa. Przez każdą badaną próbkę przepuszczono około 0,1 Mm3. Pomiar rutynowo oznaczanych
emiterów gamma (w tym 7Be) wykonano przy pomocy spektrometru promieniowania gamma z detektorem
HPGe.

Nasze poprzednie badania [2], gdzie wyznaczaliśmy w półrocznych zestawach średnie stężenia 22Na
i 7Be (w latach 1996-2002), wykazały sezonową zależność aktywności dwóch rozpatrywanych izotopów
oraz stosunku ich aktywności. Niższe wartości odnotowane były w czasie zimy. Celem aktualnie
prowadzonych badań jest bardziej szczegółowe poznanie zmian w aktywności 22Na i 7Be oraz stosunku 22Na
do 7Be w ciągu roku. Tygodniowe pomiary aktywności, możliwe dzięki zastosowaniu dwóch stacji ASS-500
oraz niskotłowego detektora, obejmują aktualnie rok 2003 i trzy kwartały roku 2004, są kontynuowane.
Uzyskane wyniki ilustrują szczegółowo przebieg zmienności 22Na w powietrzu. Wyższe letnie wartości
spowodowane są tym, że transport kosmogenicznych radionuklidów ze stratosfery do przyziemnej warstwy
atmosfery jest bardzo efektywny latem, co powoduje zauważalne zmniejszenie aktywności
kosmogenicznych radionuklidów w stratosferze po okresie lata i w konsekwencji, przy stałym tempie
produkcji radionuklidów, wolniejsze odbudowywanie poziomu długożyciowego 22Na niż krócej żyjącego
7Be.
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BADANIA MIĘDZYLABORATORYJNE POZIOMU IZOTOPÓW ANTROPOGENNYCH W
GLEBIE TORFOWISK WĘGLANOWYCH I KŁÓCI WIECHOWATEJ (CLADIUM MARISCUS)

W OKOLICACH CHEŁMA
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Oznaczanie pierwiastków śladowych w próbkach naturalnych, takich jak gleba, czy rośliny związane
jest z szeregiem problemów analitycznych. Występują one na etapie pobierania próbek, ich przygotowania
do analizy, stosownie do określonej metody pomiarowej oraz na etapie pomiarów. Dotyczy to również
oznaczania izotopów promieniotwórczych, w tym antropogennych, odpowiedzialnych za skażenie
radiologiczne środowiska. Bardzo małe aktywności właściwe izotopów, występujące na ogół w tego rodzaju
materiałach, wymagają zwrócenia szczególnej uwagi na jakość wyników pomiarowych. Obejmuje ona
zastosowanie właściwych procedur analitycznych, kalibracji aparatury, użycia odpowiednich,
certyfikowanych materiałów odniesienia, czy określenia limitu detekcji. Jedną z metod walidacji wyników są
również badania międzylaboratoryjne.

Badania takie wykonano w Zakładzie Radiochemii i Chemii Koloidów oraz Instytucie Fizyki
Jądrowej. Jako materiał badawczy wykorzystano próbki dziko rosnącej kłóci wiechowatej (Cladium
mariscuś) oraz gleby torfowej pobranej z unikatowych w skali europejskiej torfowisk węglanowych z okolic
Chełma. Do badań porównawczych zastosowano metodę spektrometrii promieniowania gamma do oznaczeń
aktywności właściwej antropogenicznego l37Cs oraz metodę spektrometrii promieniowania alfa do określania
stężeń izotopów plutonu.

Przedstawiono porównanie procedur analitycznych, w tym radiochemiczną separację izotopów
plutonu, sposób przygotowania próbki do bezpośredniego pomiaru, a także zastosowaną aparaturę
i uzyskane wyniki pomiarowe wybranych radioizotopów. Określono wartości limitu detekcji uzyskane w obu
laboratoriach oraz niepewności pomiarowe związane z poszczególnymi wynikami.

Badania wykonano w ramach grantu Prorektora UMCS, 2004
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i37Cs 238,239+24opu Q R A Z '°Sr W BEZKRĘGOWCACH Z BIAŁORUSI
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Bezkręgowce lądowe, w odróżnieniu od morskich, rzadko analizowane są pod kątem zawartości
w nich substancji radioaktywnych. Dzieje się tak, gdyż w europejskim kręgu kulturowym zwierzęta te na
ogół nie stanowią elementu diety człowieka. Są jednak istotnym elementem łańcuchów pokarmowych
istniejących w naturalnym środowisku. Badania te są interesujące z czysto poznawczych pobudek oraz dla
gromadzenia danych służących do oceny dawek dla innych niż człowiek organizmów żywych. Potrzeba
prowadzenia takich badań budzi coraz szersze zainteresowanie na świecie [1,2].

Zbadano 26 próbek bezkręgowców pochodzących z terenów Białorusi, na ogół z terenów Badano
wije, pająki i owady (mrówki, gąsienice motyli, chrząszcze) pod kątem zawartości 137Cs, 90Sr i izotopów
plutonu: 238Pu oraz 2 3 9 + 2 4 0Pu.

Większość próbek wykazuje relatywnie wysokie poziomy skażeń. W kilku próbkach ciągle widoczne
są ślady 134Cs, stosunki izotopowe plutonu wskazują na dominację plutonu pochodzenia czarnobylskiego,
jednak stosunek aktywności Pu/ 240Pu zmienia w szerokim zakresie, co wskazuje na obecność plutonu
pochodzenia z globalnego opadu.

Najwyższe stężenia plutonu stwierdzono dla próbek mrówek.
Przeprowadzone obecnie badania stanowią rozwinięcie prowadzonych w poprzednich latach prac

dotyczących obecności sztucznych radionuklidów w próbkach owadów z Polski [3,4].

Literatura
[1]. P. Krąjewski, Postępy Techniki Jądrowej, 43 Z.4. 2000, 21-27.
[2]. P. Strand, J.E. Brown, C.-M. Larsson, Radiation Protection Dosimetry, 92, Nos. 1-3, (2000), 169-175
[3]. J.W. Mietelski, P. Szwałko, E.Tomankiewicz, P. Gacą, S. Grabowska, Journal of Environmental Monitoring, 5

nr. 2 (2003), 296-301.
[4]. J.W. Mietelski, P. Szwałko, E. Tomankiewicz, P. Gacą, S. Małek, J. Barszcz, S. Grabowska, Journal of

Radioanalytical and Nuclear Chemistry, 262, No 3 (2004), 645-660.

P-26



PL0501524
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Przedmiotem badań były różne próbki biologiczne pobrane w trakcie wypraw Antarktycznych
w rejonie Wyspy Króla Jerzego (Szetlandy Pohidniowe). Większość próbek pobrano w czasie
antarktycznego lata 2001-2002. Badania te są kontynuacją wcześniejszych, w których analizowano stężenia
naturalnych i sztucznych izotopów promieniotwórczych w mchach i porostach [1]. Obecnie badane próbki
pochodziły zarówno z środowiska morskiego jak i lądowego. Badano skorupki jaj, pióra i kości pingwinów
Pygoscelis Papua, pióra i kości petreli Daption capense, kości i futro foki Miorunga leonina, wodorosty
Himantothallus grandifolius i Desmarestia anceps, rybę Notothenia corriceps, morskie bezkręgowce:
skorupiaki Amphipoda oraz mięczaki Nacella concina, porosty Usnea aurantiaco-atra, rośliny naczyniowe
Deschampsia antarctica i Colobanthus ąuitensis, owocniki grzybów Omphalina pyxidata, mech Sanionia
imcinata (poprzednia nazwa Drepanocladus uncinatus) i glebę.

Wysuszone i zmielone próbki umieszczane były w naczyniach pomiarowych i poddane pomiarowi na
spektrometrze promieniowania gamma z detektorem germanowym. Wyznaczano stężenia aktywności 137Cs
i 40K. Następnie próbki były spopielane w 600°C i poddawane były procedurze radiochemicznej celem
oznaczenia 90Sr and 238."9+240pu Pomiar przeprowadzano odpowiednio na spektrometrze
ciekłoscyntylacyjnym i półprzewodnikowym spektrometrze promieniowania alfa. Jakość analiz zapewniono
wykonując pomiary dla materiału referencyjnego (IAEA 375) i ślepych próbek

Najwyższe stężenia aktywności badanych radionuklidów stwierdzono w mchach i porostach, zgodnie
z oczekiwaniem. Wyższe od spodziewanych były stężenia aktywności Pu w kościach zwierząt. Komplet
wyników będzie przedstawiony w trakcie konferencji.
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Archiwalne filtry Petryanova zawierające pyły z przygruntowej warstwy powietrza, uzyskane za
pomocą stacji ASS-500, są analizowane pod kątem zawartości izotopów plutonu. Analizie radiochemicznej
poddawane są zestawy kwartalne. Dotychczas przebadano zestawy z lat 1990-1993. Stwierdzone stężenia
239+240pu gą n a p O Z { o m ; e aktywności rzędu 10 jiBq/m3. Prowadzone badania są skoordynowane z podobnymi
badaniami prowadzonym w PTB (Niemcy) i NRI (Czechy). Przygotowane jest wspólne wystąpienie o grant
do NATO.

Głównym celem badań jest określenie źródeł pochodzenia Pu w powietrzu. Dlatego przedmiotem
szczególnego zainteresowania jest wartość stosunków izotopowych Pu, w szczególności stosunku
aktywności 238Pu do 235H240Pu. Zmiany wartości tego stosunku, sugerujące zróżnicowanie źródeł pochodzenia
Pu, były zaobserwowane dla próbek pochodzących z połowy lat 90. XX wieku w kilku ośrodkach
niezależnie (m.in. PTB, NRI, IFJ). Uzyskane dotychczas wyniki dla lat 1990-1993 cechuje jednak stosunek
izotopowy 2 3 8Pu/2 3 9 l 2 4 0Pu zbliżony do opadu globalnego.

Badania są kontynuowane, planuje się zbadanie zestawów filtrów aż do filtrów uzyskiwanych na
bieżąco.
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W ramach grantu KBN, we współpracy z AGH, prowadzone są badania zawartości sztucznych
substancji radioaktywnych oraz metali ciężkich na terenie Tatrzańskiego Parku Narodowego. Prace te
obejmują również badania nad zawartością radioizotopów plutonu, ameryku i strontu w glebach Tatr. Do
chwili obecnej przebadano kilkadziesiąt próbek. Uzyskane wyniki dla gleb wskazują na opad globalny jako
praktycznie wyłączne źródło tych izotopów w środowisku Tatr, jednak aktywności są wiąksze od typowych
dla Polski. Jest to zrozumiałe, z racji większej od nizinnej sumy opadu atmosferycznego odnotowywanej
w górach. Przykładowo, maksymalne stężenia 23?*24OPu sięgają 17±1 Bq/kg (dla suchej masy, w Dolinie za
Mnichem), a skumulowana depozycja dla tego izotopu sięga 170±5 Bq/m2 (w rejonie Morskiego Oka). Dla
porównania, ocena średniej depozycji tych izotopów dla pasa szerokości geograficznej w/g raportu
UNSCEAR wynosi 58 Bq/m2.

Praca jest finansowana z graniu KBN nr 6P04 06323.
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Od szeregu lat prowadzone są. badania nad opracowaniem sorbentów nieorganicznych
pozwalających na wydzielania i rozdzielania pierwiastków z dobrą wydajnością. Do takich sorbentów można
zaliczyć w niektórych przypadkach trudno rozpuszczalne sześciocyjanożelaziany (II, III) jedno
i dwuwartościowych metali przejściowych. W tym aspekcie przebadano możliwości sorpcji pierwiastków
jedno-, dwu-, cztero- i pięciowartościowych na szesciocyanożelazianach potasowo- niklowym (NiNF),-
miedziowym (CuNF),-kobaltowym (CoNF),-cynkowym (ZnNF). Okazały się one doskonałymi sorbentami
dla radionuklidów pierwszej i drugiej grupy układu okresowego. Między innymi znalazły praktyczne
zastosowanie do oczyszczania wody chłodzącej reaktor z radioizotopu 137Cs ( P"-emiter, t,/2=30,07 lat).
Pojawia się pytanie czy i na ile związki te mogą sorbować pierwiastki z trzeciej grupy układu okresowego.
Z tego względu zwrócono uwagę na wykorzystywany w medycynie nuklearnej (6 Ga - t]/2=78,3 h). Gal
w połączeniach chemicznych występuje głównie na +III stopniu utlenienia, a jego związki w roztworach
wodnych odznaczają się bardzo silną skłonnością do hydrolizy. Różnorodność tworzonych form
chemicznych jest związana z ich skłonnością do kompleksowania i polimeryzacji.

Przeprowadzono badania nad sorpcją beznośnikowego 67Ga z roztworów kwasów mineralnych (HC1,
HF, H2SO4, HNO3) o stężeniu zakresie od 10'3 do 4 mol/dm3. Do doświadczeń prowadzonych metodą
statyczną wybrano sześciocyjanożelaziany (11,111) (CoNF), (NiNF), (CuNF) i (ZnNF). W celach
porównawczych wykonano także badania sorpcji galu na typowych żywicach jonowymiennych -kationicie
D50x8 i anionicie Dlx8.

Analizując uzyskane wyniki stwierdza się, że najlepszym z badanych sorbentów żelazocyjnkowych
dla separacji galu z wodnych roztworów HC1, H2SO4iHNO3jest NiNF. Dla całego badanego zakresu stężeń
kwasów wartość współczynnika podziału (Kj) wynosi ok. 103 cm3/g, a uzyskane z poszczególnych
doświadczeń wyniki są powtarzalne. Podobne wartości Kj uzyskano dla CoNF i ZnNF, ale dla tych
związków sorpcja maleje ze zmniejszeniem pH środowiska prowadzenia procesu. Zupełnie inaczej
zachowuje się CuNF; sorpcja jest niewielka i obserwowana jest tendencja spadkowa ze wzrostem stężenia
kwasów (HC1, H2SO4), zaś w przypadku HNO3 sorpcja galu rośnie ze wzrostem stężenia kwasu.
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ZMIANY SKAŻENIA ŚRODOWISKA BAŁTYKU PROMIENIOTWÓRCZYM CEZEM - 137Cs
W LATACH 2000 - 2004

CHANGES OF THE BALTIC SEA CONTAMINATION WITH CAESIUM - 137Cs IN THE YEARS
2000 - 2004

T. Zalewska, J. Lipska

Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej, Oddział Morski w Gdyni, ul. Waszyngtona 42, 81 - 342 Gdynia
e-mail: Tamara.Zalewska@imgw.pl

Na środowisko Morza Bałtyckiego składają się zarówno wody toni morskiej, fauna i flora morska, jak
i osady denne. Oceny skażenia środowiska Bałtyku radioaktywnym izotopem cezu 137 dokonano właśnie
w oparciu o wyniki analiz stężenia 137Cs w próbach wody morskiej, w wybranych organizmach fauny
morskiej (Mytilus edulis, Balanus improvisus) oraz w osadach dennych. Próby wody morskiej do badań
pobierano w latach 2000-2004 na 20 stacjach zlokalizowanych w polskiej strefie ekonomicznej Bałtyku.
Próby biologiczne pobrano na obszarze Zatoki Gdańskiej, w okolicach Sopotu, na głębokości 12-13 m
w roku 2004. W tym samym roku pobrano próby osadów dennych na czterech stacjach pomiarowych
zlokalizowanych w strefie pełnomorskiej Południowego Bałtyku.

Obecnie, podobnie jak w latach poprzednich głównym źródłem skażenia Morza Bałtyckiego cezem-
137 jest nadal opad atmosferyczny związany z awarią elektrowni w Czarnobylu (1986). Oceniono, że
całkowity ładunek 137Cs wprowadzony do Bałtyku z tego źródła wynosi 4700 TBq [1], co stanowi 82 %
całkowitej ilości obecnego w wodach morskich l37Cs.

Dlatego też w celu uzyskania informacji dotyczących dopływu 137Cs do Morza Bałtyckiego
przeprowadzono również pomiary aktywności l37Cs w opadzie atmosferycznym zbieranym w latach 2001-
2004 w Łebie oraz na 9 stacjach wczesnego wykrywania skażeń zlokalizowanych na terenie całej Polski.
Ponadto w celu określenia dopływu l37Cs z lądu oznaczono jego stężenie w zintegrowanych miesięcznych
próbach wody wiślanej pobieranych w Świbnie.

W latach 2000 - 2004 obserwowano dalszy, zapoczątkowany w 1991 roku [2], spadek średniego
stężenia l37Cs (równego średniej arytmetycznej wszystkich wyników uzyskanych w danym roku) w wodach
Bałtyku Południowego. Spadek aktywności 137Cs związany był głównie z procesami: rozpadu
promieniotwórczego, sedymentacji i bioakumulacji w florze i faunie morskiej. Jednakże największe
znaczenie wydaje się mieć wymiana wód. W styczniu 2003 roku miał miejsce pierwszy istotny po 12 latach
wlew wód z Morza Północnego, które charakteryzują się niższym poziomem skażenia radioaktywnym
izotopem cezu 137 skorelowanym z wysokim zasoleniem (oceniono, że do Bałtyku wpłynęło ok. 200 km3

wód [3]). Znalazło to swoje odzwierciedlenie w uzyskanych w 2003 roku wynikach. Średnia aktywność
137Cs w 2003 roku wynosiła 48,7 Bq m"3 i była niższa o 6,2 Bq m"3 od średniej wartości odnotowanej w roku
2002. Ta tendencja utrzymała się również w 2004 roku. Średnie stężenie l 3 7Cs spadło o kolejne 3,6 Bq m"3

i wynosiło 45,1 Bq m'3.
Wyniki analiz aktywności 137Cs w próbach osadów dennych wskazują na silną korelację pomiędzy

stężeniem badanego radioizotopu w wodzie morskiej i w osadach dennych. W obszarach wysuniętych na
zachód (Głębia Bornoholmska i Basen Bornholmski), gdzie skażenie wód wywołane opadem
atmosferycznym związanym z awarią elektrowni w Czarnobylu było mniejsze, jak również gdzie
obserwujemy wpływ rozcieńczający wód z Morza Północnego, stężenia 137Cs w osadach 6ą również niższe
[4].

Dopływ 137Cs związany z opadem atmosferycznym nie ulegał istotnym zmianom w kolejnych latach
w rozważanym okresie. Jego zmienność miała charakter sezonowy.

Średnie miesięczne stężenie 137Cs w wodach Wisły natomiast zmniejszyło się od 3,6 Bq m"3 w roku
2000 do 1,4 Bq m'3 w roku 2004.

Literatura
[1]. HELCOM, 2003, "Radioactivity in the Baltic Sea 1992-1998", Bait. Sea Environ. Proc. No.85
[2]. J. Tomczak "Radionuklidy pochodzenia sztucznego" w "Warunki Środowiskowe Polskiej Strefy Południowego
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Baltic Sea in the years 1998-2000", Nukleonika 47(2), 2002,45-52.
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TŁO HYDROGEOCHEMICZNE RADONU W WODACH PODZIEMNYCH NA PRZYKŁADZIE
INTRUZJI GRANITOIDOWEJ KŁODZKO-ZŁOTOSTOCKIEJ I METAMORFIKU LĄDKA-

ŚNIEŻNIKA

HYDROGEOCHEMICAL BACKGROUND FROM RADON IN UNDERGROUND WATER
STUDIED IN THE KŁODZKO-ZŁOTY STOK GRANITE INTRUSION AND THE LĄDEK-

ŚNIEŻNIK METAMORPHICS

Anna Adamczyk-Lorenc

Wydział Geoinżynierii, Górnictwa i Geologii Politechniki Wrocławskiej, Instytut Górnictwa, Zakład Geologii i Wód
Mineralnych, Wybrzeże Wyspiańskiego 27, 50-370 Wrocław

e-mail: anna.adamczyk@pwr.wroc.pl

Pojęcie tła i anomalii hydrogeochemicznych jest dobrze znane i dość powszechnie stosowane
w hydrogeologii i w hydrogeochemii. Tło hydrogeochemiczne opisuje zakres charakterystycznych wartości
danego wskaźnika w jednostce hydrogeologicznej. W artykule przedstawiono wyniki badań stężeń radonu
w wodzie podziemnej masywu granitoidowego kłodzko-złotostockiego oraz masywu metamorficznego
Lądka-Śnieżnika. Na podstawie uzyskanych danych wyznaczono tło hydrogeochemiczne radonu w wodach
podziemnych dwóch jednostek geologicznych Ziemi Kłodzkiej. Tło hydrogeochemiczne radonu zostało
określone za pomocą kilku metod analitycznych (statystycznych). Możliwość graficznej prezentacji
wyników znacznie ułatwia wyznaczenie tła oraz anomalii hydrogeochemicznych. W pracy użyto do tego
celu histogramu, wykresu prawdopodobieństwa oraz wykresu skrzynkowego. Porównanie wartości tła
uzyskanych różnymi metodami pozwala wybrać tę, która zdaniem badacza jest odpowiednia i w najbardziej
wiarygodny sposób prezentuje wartości charakterystyczne.
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WODY RADONOWE SUDETÓW: PRZYRODNICZE, RADIOLOGICZNE
ORAZ BALNEOLOGICZNE I GÓRNICZE ASPEKTY ICH WYSTĘPOWANIA

RADON WATERS OF THE SUDETY MOUNTAINS: ENVIRONMENTAL, RADIOLOGICAL,
BALNEOLOGICAL AND MINING ASPECTS OF THEIR PRESENCE

Tadeusz Andrzej Przylibski

Politechnika Wrocławska, Wydział Geoinżynierii, Górnictwa i Geologii, Instytut Górnictwa, Zakład Geologii i Wód
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Notowane w świecie stężenia 222Rn w wodach podziemnych wahają się w bardzo szerokich granicach
- od ułamków bekerela w litrze wody do ponad 100.000 Bq-dirf3. W Sudetach najczęściej mierzone są
wartości stężeń tego gazu z przedziału 3 - 1.000 Bq-dnf\ podczas gdy maksymalne wartości sięgają niemal
3000 Bq-dnT3. W związku z tym autor zaproponował następującą klasyfikację wód podziemnych ze względu
na zawartość rozpuszczonego w nich radonu (222Rn):

•
•

•

wody bezradonowe
wody ubogie w radon
wody niskoradonowe
wody radonowe
wody wysokoradonowe
wody ekstremalnie radonowe

zawierają
zawierają
zawierają
zawierają
zawierają
zawierają

poniżej
od
od
od
od

1 Bq-dm"' J"Rn,
1 do 9,9(9) Bq-dm"3 222Rn,
10 do 99,9(9) Bq-dm"3 222Rn,
100 do 999,9(9) Bq-dirf3 222Rn,
1000 do 9999,9(9) Bqdtrf3 222Rn,
10.000 i więcej Bq-dm~3 222Rn.

Jednocześnie w nomenklaturze balneologicznej funkcjonuje pojęcie „woda radonowa" oznaczające
swoistą wodę leczniczą lub potencjalnie leczniczą, w której stężenie 222Rn wynosi ponad 74 Bq-dm~3.

W Polsce wody radonowe i wysokoradonowe występują jedynie na obszarze Sudetów, co jest
bezpośrednio związane z budową geologiczną tego obszaru. Nie występują w naszym kraju wody
ekstremalnie radonowe.

Wody radonowe i wysokoradonowe Sudetów charakteryzują się niską wartością mineralizacji ogólnej
(TDS) i krótkim czasem podziemnego przepływu. Są to z reguły wody infiltracyjne płytkiego krążenia.
Ponieważ jednak najważniejszymi czynnikami wpływającymi na zmiany stężenia 222Rn w wodach
podziemnych są zmiany współczynnika emanacji skał zbiornikowych oraz stężenia macierzystego 226Ra
w tych skałach, a także zmiany objętości i prędkości przepływu oraz mieszanie się różnych składowych wód
podziemnych w systemie krążenia, dlatego też spotykane są wody radonowe i wysokoradonowe
o podwyższonej mineralizacji (TDS > 0,5 g-dm"3) lub temperaturze. Wody wysokoradonowe stwierdzono do
chwili obecnej na obszarze: metamorfiku izerskiego, granitu Karkonoszy oraz metamorfiku Lądka-
Śnieżnika. Wody radonowe poza wyżej wymienionymi jednostkami geologicznymi występują w Sudetach
także na obszarze: metamorfiku orlicko-bystrzyckiego, niecki śródsudeckiej, granitu Strzegomia-Sobótki
oraz strefy Niemczy. Wody niskoradonowe występują w Sudetach powszechnie, na całym obszarze. Rozkład
wartości stężeń 222Rn w wodach podziemnych Sudetów ma charakter logarytmiczno-normalny. Średnia
geometryczna zawartość tego gazu w wodach podziemnych Sudetów dla 282 analizowanych wystąpień
wynosi 106,7 Bq-dm~3, przy standardowym odchyleniu geometrycznym równym 4,3 Bq-drrf3.
Uwzględniając normatywne wartości stężeń radonu rozpuszczonego w wodach ujmowanych
z przeznaczeniem do zaopatrywania gospodarstw domowych (ujęcia prywatne i publiczne) obowiązujące
w nielicznych krajach Europy i w USA od 13% do 73% wód podziemnych wypływających na obszarze
Sudetów nie nadaje się bezpośrednio do konsumpcji - wymaga usunięcia przynajmniej części
rozpuszczonego w nich radonu.

Biorąc pod uwagę medyczne zastosowanie radonu rozpuszczonego w wodach podziemnych
w Sudetach według obecnego stanu prawnego złoża wód radonowych różnych typów chemicznych znajdują
się w: Długopolu Zdroju, Jedlinie Zdroju, Lądku Zdroju, Przerzeczynie Zdroju, Szczawinie, Szczawnie
Zdroju i Świeradowie Zdroju. Przy czym radon wykorzystywany jest do zabiegów leczniczych w Lądku
Zdroju i Świeradowie Zdroju. W kilku innych miejscowościach także występują wody lecznicze zawierające
ponad 74 Bqdm"3 radonu, jednakże nie są one w chwili obecnej uznane za lecznicze ze względu na
zawartość tego gazu, ale ze względu na inne właściwości. Potencjalne zasoby dyspozycyjne wód
radonowych Sudetów wynoszą obecnie około 285.000 m3 na dobę, tj. około 105.000.000 m3 na rok.

W związku z powyżej przedstawionymi faktami niezbędne jest opracowanie przestrzennej
charakterystyki zmienności stężeń 222Rn w wodach podziemnych Sudetów, a w szczególności wyznaczenie
radonowego tła hydrochemicznego Sudetów, jak i poszczególnych jednostek geologicznych w ich obrębie.

P-33



PL0501531

NAGROMADZANIE POLONU 210PO VV PTAKACH MORSKICH

BIOACCUMULATION OF POLONIUM 210PO IN MARINE BIRDS
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Spośród naturalnych izotopów polonu, ze względu na stosunkowo długi okres półtrwania, największe
znaczenie ma izotop 210Po (Ti/2=138,376 dni). W środowisku przyrodniczym najważniejszym naturalnym
źródłem 2 l 0Po jest rozpad pierwiastków szeregu uranowo-radowego. Obok naturalnego 2I Po, w przyrodzie,
występuje również sztuczny, powstający podczas próbnych wybuchów jądrowych przeprowadzonych
w atmosferze.

Udział polonu 210Po w wewnętrznej dawce radiacyjnej organizmów zwierzęcych zależy od
środowiska, w którym one żyją, jak również od jego zawartości w żywności. Ekosystemy morskie, ze
względu na silne nagromadzenie 210Po, stanowią istotne źródło dawki promienia wewnętrznego w ciałach
zwierząt. Średnie stężenie 210Po w wodach Bałtyku wynosi 0,6 mBqm"3, z czego 80 % to formy
rozpuszczone. Badania wykazują, że udział 210Po w całkowitej dawce promieniowania a wynosi ponad 80 %
dla planktonu i ryb, a dla skorupiaków (Meganyctiphanes norvegia) dochodzi nawet do 99 %. Również
polon zawieszony w powietrzu atmosferycznym jest istotnym źródłem dawki promieniowania
wewnętrznego. Stężenie 2 1 0Po w powietrzu wynosi od 13 do 240 mBqm"3. W referacie przedstawiono wyniki
badań nagromadzania polonu 2 I Po w ptakach morskich. Przedmiotem badań były ptaki morskie na stałe
zamieszkujące polskie obszary Morza Bałtyckiego (np. lodówka Clangula hyemaliś) , ptaki zimujące lub
przelotne w czasie sezonowych wędrówek (np. nur rdzawoszyi Gavia stellata , uhla Melanitta fused) oraz
ptaki powszechnie występujące na terytorium Polski (np. Łyska Fułica atra).

Wyniki przebadanych tkanek i narządów materiału badawczego wskazują na znaczne zróżnicowanie
nagromadzania polonu 210Po w analizowanych narządach i tkankach. Największe stężenia 210Po
zaobserwowano w wątrobie oraz piórach i wynoszą one odpowiednio od 2,74 do 19,35 mBq'g'1 m.m. oraz od
0,76 do 7,73 mBq'g"1 m.m., najmniejsze natomiast w szkielecie oraz skórze i wahają się one odpowiednio od
0,30 do 2,08 mBq'g"1 m.m oraz od 0,30 do 4,01 mBq'g'1 m.m. Największe nagromadzenie polonu 210Po
obserwuje się w tkankach i narządach ptaków, o znacznie urozmaiconej diecie pokarmowej w skład której
wchodzą: skorupiaki, mięczaki, ryby oraz rośliny (lodówka Clangula hyemaliś, uhla Melanitta fusca),
najmniejsze zaś natomiast w narządach i tkankach ptaków, których głównym składnikiem diety pokarmowej
są ryby (nur rdzawoszyi Gavia stellata) czy mięczaki i skorupiaki (edredon Somateria mollissima).
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SPŁYW POLONU (210Po) Z DORZECZA WISŁY

THE INFLOW OF POLONIUM (2I0Po) WITH VISTULA RIVER CATCHMENT AREA

Anna Jahnz, Bogdan Skwarzec

Uniwersytet Gdański, Wydział chemii, Katedra Chemii Analityczne, Sobieskiego 18/19, 80-952 Gdańsk;
e-mail: aniah@chem.univ.gda.pl

Celem pracy jest oznaczenie stężenia polonu 2 1 0Po jednego z najbardziej radiotoksycznych
pierwiastków, w próbach wody pobranych wzdłuż głównego nurtu Wisły oraz jej najważniejszych
dopływów. Zlewisko Wisły obejmuje 2/3 obszaru Polski, skąd też do Zatoki Gdańskiej trafiają substancje
chemiczne i radionuklidy z tego obszaru. Badania pozwolą określić wielkość spływu tego radionuklidu
z dorzecza Wisły.

Stężenie radionuklidów w rzecznych wodach powierzchniowych zależy zarówno od miejsca pobrania
wody, jak i od jej parametrów hydrochemicznych. Na obszar Wisły polon dostaje się głównie z opadem
atmosferycznym oraz w wyniku stosowania w rolnictwie nawozów sztucznych; głównie fosforowych.
Znaczne jego ilości usuwane są do lokalnych odpływów wód kopalnianych. Ponadto wypłukiwany jest
z powierzchni ziemi przez deszcze oraz dostaje się z wodami gruntowymi do rzek.

Próbki wody rzecznej o objętości 50-68 dm3 pobrano w okresie od listopada 2002 do kwietnia 2003
z 19 miejsc znajdujących się wzdłuż biegu Wisły oraz jej ważniejszych dopływach: Nida, Dunajec, Piiica,
Brda, San, Drwęca, Narew, Bug, Wieprz, Bzura.

W celu określenia odzysku polonu dodawano do próbek przed analizą wzorzec (209Po).
W laboratorium w analizowanych próbkach polon współstrącono z dwutlenkiem manganu, a następnie
elektroosadzono na folii srebrnej. Stosując spektrometrię alfa, zmierzono aktywność oraz obliczono stężenie
2 1 0Po, w analizowanych próbkach wody rzecznej pobranej od listopada 2002 do kwietnia 2003. W okresie
zimowym największe stężenie 2 l 0Po stwierdzono w wodzie wiślanej pochodzącej z Torunia (4,97±0,09
mBqdm'5) oraz w wodzie Wieprza (5,46±0,07 mBqdm'3), najmniejsze zaś w wodzie Nidy (0,59±0,02
mBqdm"3). Z kolei w okresie wiosennym największe stężenie 2 I 0Po zanotowano w wodzie wiślanej pobranej
w Dęblinie (7,64±0,17 mBqdm"3), 'najmniejsze jest w wodzie wiślanej pochodzącej z Grudziądza
(0,19±0,002 mBqdm"3).
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SPECJACJA PLUTONU W OSADACH DENNYCH POŁUDNIOWEGO BAŁTYKU

THE SPECIATION OF PLUTONIUM IN SOUTHERN BALTIC SEDIMENTS

Magdalena Mazurek, Bogdan Skwarzec

Uniwersytet Gdański, Wydział Chemii, Katedra Chemii Analitycznej, Sobieskiego 18/19, 80-952 Gdańsk
e-mail: mazurek@chem.univ.gda.pl

Prowadzone przeze mnie badania mają na celu opracowanie metodyki rozdziału form chemicznych
plutonu a następnie określenie tych form w osadach dennych Morza Bałtyckiego.

Do Morza Bałtyckiego radionuklidy plutonu dostają się 4 drogami: z atmosfery, w wyniku wybuchów
jądrowych, z okresowymi wlewami wód atlantyckich, ze spływającymi wodami rzek oraz na skutek
uwolnienia podczas wypadku w Czarnobylu.

W środowisku morskim z całkowitej ilości plutonu aż 99 % zdeponowana jest w osadach. Pu(V i VI)
jest mniej reaktywny w stosunku do cząstek materii zawieszonej i osadów dennych w porównaniu do Pu(III
i -IV).

Zdeponowany w osadach dennych pluton ulega remobilizacji i desorpcji do wody przydennej oraz
przy udziale fauny dennej i przydennej ulega nagromadzaniu w kolejnych ogniwach troficznych ekosystemu
bałtyckiego.

Próbki osadów dennych pobrano z 8 miejsc położonych na obszarze południowego Bałtyku: dwa
z ujścia Wisły, trzy z Zatoki Gdańskiej i po jednym z Głębi Gdańskiej, Rynny Słupskiej i Głębi
Bomholmskiej. W próbkach tych oznaczane będą następujące frakcje plutonu: rozpuszczalne w wodzie,
połączone z węglanami, związane z tlenkami, rozpuszczalne w kwasach mineralnych oraz skompleksowane
z materią organiczną.
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SPŁYW POLONU 210Po Z DORZECZA ODRY

THE INFLOW OF POLONIUM 210Po WITH ODER RIVER CATCHMENT AREA

Agnieszka Tuszkowska, Bogdan Skwarzec

Uniwersytet Gdański, Wydział Chemii, Katedra Chemii Analitycznej, Sobieskiego 18/19, 80-952 Gdańsk,
e-mail: tuszek@chem.univ.gda.pl

Prowadzone badania stanowią część szerszego projektu, którego celem jest poznanie
mechanizmów obiegu radionuklidów w przyrodzie oraz określenie ich oddziaływania na materię
żywą.

Dorzecze Odry zajmuje ponad 30 % powierzchni Polski. Wodami rzecznymi z tego obszaru spływają
do Bałtyku substancje chemiczne zdeponowane zarówno w glebie, jak również opadające w postaci pyłu
atmosferycznego na areał dorzecza Odry.

Próbki wody rzecznej o objętości 60 dm3 pobrano w okresie od 18.10.2003 do 27.03.2004 w 13
miejscach znajdujących się wzdłuż biegu rzeki Odry oraz przy ujściu jej najważniejszych doprywów: Mała
Panew, Nysa Kłodzka, Bystrzyca, Barycz, Bóbr, Nysa Łużycka, Warta, Noteć.

W laboratorium analizowane próbki wody rzecznej poddano analizie radiochemicznej, polegającej na
współstrąceniu polonu na matrycy nieorganicznej MnO2, a następnie zdeponowano polon na płytkach z folii
srebrnej. Aktywność 2 l 0Po zmierzono w spektrometrze alfa, wyposażonym wniskotłowy detektor
półprzewodnikowy.

Dotychczas przeanalizowano próbki wody rzecznej pobranej w okresie jesienno-zimowym.
Największe stężenie 210Po zaobserwowano w wodzie pobranej z Nysy Łużyckiej (5,21 mBqdm"3),
najmniejsze zaś w wodzie z Bystrzycy (1,08 mBqdm"3). Średnia zawartość 2 l 0Po w analizowanych próbkach
wynosi około 1,70 mBqdm'3.
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BADANIE PRZECHODZENIA WYBRANYCH METALI CIĘŻKICH I IZOTOPÓW
PROMIENIOTWÓRCZYCH Z GLEBY TORFOWISK WĘGLANOWYCH WSCHODNIEJ

POLSKI DO KŁÓCI WIECHOWATEJ (CLADIUM MARISCUS)

STUDY ON SELECTED HEAVY METAL AND RADIOISOTOPE TRANSFER
FROM CALCAREOUS PEAT SOIL TO THE SAW SEDGE (CLADIUM MARISCUS)

IN EASTERN POLAND

Andrzej Komosa *, Stanisław Chibowski *, Ignacy Kitowski **, Rafał Krawczyń **, Jolanta Orzeł *,
Marek Reszka *

* Centrum Ochrony Środowiska UMCS, Lublin, Zakład Radiochemii i Chemii Koloidów UMCS
** Zakład Ochrony Przyrody UMCS

e-mail: akomosa@hermes.umcs.lublin.pl

Obecność metali ciężkich w środowisku jest bardzo istotna z punktu widzenia zdrowia człowieka.
Dotyczy to również antropogennych izotopów promieniotwórczych, takich jak izotopy cezu, strontu, czy
plutonu, a także w pewnych warunkach (zwiększonej w sposób sztuczny kumulacji w pewnych miejscach),
izotopów naturalnych. Pierwiastki ciężkie przedostające się do środowiska mogą przechodzić do roślin,
stanowiąc zagrożenie dla organizmów roślin i zwierząt, a także stanowiąc rezerwuar kumulowanych metali
ciężkich i promieniotwórczych w środowisku.

Większość dotychczas przeprowadzonych badań zawartości pierwiastków śladowych w roślinach
dotyczy gatunków użytkowych (warzyw, owoców, zbóż). Niewiele natomiast jest kompleksowych badań
gatunków dziko rosnących, zwykle dotyczą one jedynie wykorzystania roślin jako bioindykatorów. Jako
teren badań obrano ciekawą, rzadką i unikatową dla Europy odmianę torfowisk, jakimi są iorfowiska
węglanowe w okolicach Chełma. W części objęte są one ochroną rezerwatową, ale też znajdują się
częściowo pod wpływem oddziaływania pobliskich cementowni. Charakterystycznym, miejscami
dominującym zbiorowiskiem roślin jest zespół kłóci wiechowatej, reprezentujący roślinność szuwarową. Jest
to rzadka w Polsce, kalcyfilna roślina o atlantyckim rozmieszczeniu.

W próbkach torfu i kłóci wiechowatej pobranej z dwóch miejsc na terenie węglanowych torfowisk
oznaczono metodą AAS pierwiastki główne (K, Na, Ca, Mg) i śladowe (Fe, Mn, Zn, Co, Pb, Cd, Cr, Sr).
Stosując metody spektrometrii promieniowania gamma określono stężenia izotopów naturalnych (40K,
izotopy szeregów uranowego i torowego, 137Cs).

Stwierdzono stosunkowo wysokie współczynniki transferu (w suchej masie) metali ciężkich z gleby
torfowej do kłóci wiechowatej, zawierające się w granicach 0,1 - 1. Zauważono wysoką kumulację sodu
i potasu w roślinach. Stwierdzone wartości stężeń pierwiastków śladowych w kłóci nie upoważniają do
uznania jej za roślinę będącą „hiperakumulatorem", niemniej, dość wysokie współczynniki transferu metali
ciężkich oraz duża biomasa rośliny stanowią przesłanki do wzięcia jej pod uwagę dla ewentualnego
zastosowania fitoremediacyjnego dla wilgotnych gleb wapniowych.

Wykazano dużą zdolność kłóci do kumulowania izotopów z atmosfery (210Pb i 7Be), potasu (w tym
również 40K). Natomiast antropogeniczny I37Cs wykazuje ten sam, stosunkowo wysoki, poziom aktywności
w próbkach torfu i kłóci, co świadczy o konkurencji w przyswajaniu potasu i cezu przez roślinę.

Badania wykonano w ramach grantu Prorektora UMCS, 2004
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PIONOWA MIGRACJA 137Cs W GLEBACH UPRAWNYCH POJEZIERZA ŁĘCZYŃSKO-
WŁODAWSKIEGO

VERTICAL MIGRATION OF 137Cs IN CULTIVATED SOILS OF ŁĘCZNA-WŁODAWA LAKE
DISTRICT

Andrzej Komosa, Marek Reszka, Stanisław Chibowski

Centrum Ochrony Środowiska UMCS, Lublin, Zakład Radiochcmii i Chemii Koloidów UMCS
e-mail: akomosa@hermcs.umcs.lublin.pl

Pojezierze Łęczyńsko-Włodawskie oprócz walorów rekreacyjnych, licznych parków krajobrazowych
i istnienia Poleskiego Parku Narodowego, obejmuje również obszary rolnicze produkujące ekologicznie
czystą żywność. Tereny te są stosunkowo mało zanieczyszczone ze względu na brak większej działalności
przemysłowej. Jedynym zakładem przemysłowym jest kopalnia węgla Bogdanka.

Celem prezentowanych badań było określenie poziomu aktywności oraz pionowej dystrybucji
antropogenicznego izotopu 137Cs, będącego rezultatem światowego i czarnobylskiego opadu
promieniotwórczego. Izotop ten może być wykorzystany jako wskaźnik szybkości transportu pierwiastków
śladowych w środowisku. Gleby uprawne są rzadko przedmiotem badań migracyjnych ze względu na
mechaniczne zaburzanie naturalnej ich struktury w wyniku kultywacji. Ten fakt był jednak powodem
podjęcia naszych badań, które określiły szybkość przemieszczania się l37Cs i jego zawartości w dostępnej dla
roślin warstwie powierzchniowej w 7 punktach na terenach okalających Poleski Park Narodowy.

Aktywność właściwą l37Cs w poszczególnych warstwach profilu glebowego określano metodą gamma
spektrometryczną z użyciem spektrometru Silena-Canberra z detektorem HPGe (o wydajności względnej
17,5%) wykorzystując program Genie-2000 do analizy ilościowej. Na podstawie otrzymanych wyników,
stosując przedziałowy model pionowej migracji izotopu, obliczono szybkość migracji biorąc pod uwagę
udział opadu światowego i czarnobylskiego.

Stwierdzono, że w odróżnieniu od nieużytków, gdzie stężenie 137Cs maleje w sposób wykładniczy
z głębokością, w przypadku badanych gleb uprawnych obserwujemy jednakowy poziom stężenia l37Cs aż do
głębokości ok. 25 cm, a następnie zmniejszanie się w zakresie 25-40 cm. Stężenie 137Cs w warstwie
powierzchniowej (0-5 cm) jest też na ogół mniejsze niż w takiej samej warstwie gleby nieuprawianej.
Obserwowane wyrównywanie się stężeń w warstwie 0-25 cm jest rezultatem prowadzonej uprawy gleby,
powodującej jej mieszanie do takiej właśnie głębokości. Obliczone szybkości migracji pionowej I37Cs
zawierają się granicach 0,9 - 1,2 cm/rok (przy założeniu, że jest on pochodzenia czarnobylskiego).

Badania wykonano w ramach graniu KBN 4T09D 05824
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BADANIA ADSORPCJI 85Sr NA FRAKCJACH ZIARNOWYCH GLEB

STUDIES OF 85Sr ADSORPTION ON GRAIN FRACTION OF SOIL

J. Sołecki*, S. Michalik

Zakład Radiochemii i Chemii Koloidów Wydziału Chemii UMCS, 20-031 Lublin, Pl. M. C. Skłodowskiej 3
Email: sjanek@hennes.umcs.lublin.pl

Gleba jest układem trójfazowym jej elementy składowe znajdują się w trzech stanach skupienia:
stałym, ciekłym i gazowym. Wszystkie wymienione fazy mają istotne znaczenie w kumulowaniu
i przemieszczaniu zanieczyszczeń w powierzchniowych warstwach gleb. Najbardziej znaczącą rolę w tym
procesie odgrywa faza stała gleby, którą stanowią cząstki mineralne, organiczne oraz organiczno-mineralne
znajdujące się w różnym stopniu rozdrobnienia. Do właściwości fazy stałej gleby oprócz składu
mineralogicznego zalicza się jej: skład granulometryczny, gęstość i porowatość.

Proces migracji zanieczyszczeń w układach glebowych w tym izotopu 90Sr związany jest z ich
adsorpcją na minerałach tworzących glebę. W większości badań nad adsorpcją 90Sr doświadczenia
prowadzono na pojedynczych minerałach lub na określonych gatunkach gleb. Istotnym czynnikiem jest
stopień rozdrobnienia danego minerału skąd wynika wielkość ich powierzchni właściwej, oraz rozmiar
i objętość porów.

W pracy niniejszej przeprowadzono badania adsorpcji 85Sr w funkcji pH i obecności jonów Ca'2 na
frakcjach ziarnowych wyizolowanych metodą sedymentacyjną z gleb pochodzących z 4 różnych miejsc.
Badania dyfraktometryczne strontu 90Sr i cezu 137Cs wykazały, że wszystkie frakcje posiadają strukturę
krzemionki. Przykładowe wyniki badań zaprezentowano w poniższej tabeli.

Tabela 2. Wielkość adsorpcji Sr+2 w [mol/kg] na badanych próbkach według % udziału frakcji w glebie
2 5 [mol/dm3], CiCal2=l-l(Ts [mol/dm3j.

Nr
frakcji

1
2
3
4
5
6

Suma
gleba

Serniki
Sr12

1.4-10""
3.3-10"5

9.7-10"5

5.1-10"5

1.2-10'5

2.3-10"5

3.5-10"
4.4-10"

Sr<2+Ca+2

4.3-10"5

3.5-10"5

9.210 5

5.2-10"5

1.1-10"5

2.6-10"5

2.6-10""
4.4-10:4

Niemce
Srł2

1.2-10"4

4.1-10"5

1.0-10'4

5.2-10'5

1.7-10"5

2. HO"5

3.5-10""
4.5-10"4

SrH2+Ca'2

5.9-10'5

3.8-10"5

9.910 5

4.9-10"5

1.8-10"5

2.2-10"5

2.9-10"
4.1-10"

Nałęczów
SrH2

1.4-10"5

5.1-10"5

2.0-10""
9.8-10"5

2.4-10"5

4.3-10"5.
4.3-10""
4.3-10""

S r l 2 + C a 1 2

1.610"5

4.8-10"5

1.9-10"4

1.0-10"4

2.2-10"5

4.110 ' 5

4.1-10"
4.1-10""

Firlej
Sr t 2

1.5-10"
2.1-10"5

2.7-10"5

1.810"5

6.4-106

2.0-10"5

2.4-10""
4.3-10"

S r i 2 + C a ' 2

1.6-10""
1.9-10'5

2.7-10"5

1.7-10"5

6.2-10"6

2.110"5

2.6-10"
4.110" 4

Zaobserwowano różnice w stopniu pokrycia powierzchni 8 5 Sr dla poszczególnych frakcji
granulometrycznych gleby. Badania zależności wielkości sorpcji od pH wykazały, że proces ten w dużym
stopniu zależny jest od stężenia jonów wodorowych w roztworze. We wszystkich badanych przypadkach
wielkość adsorpcji 8 5 Sr na badanych próbkach rośnie wraz ze wzrostem pH. Występują różnice w przebiegu
i kształcie krzywych tej zależności pomiędzy .różnymi typami gleb. Obecność jonów wapniowych
w roztworze wpływa na stopień pokrycia powierzchni badanych próbek glebowych 8 5Sr, ale nie zmienia
przebiegu i kształtu krzywych zależności od pH. Migracja 9 0 Sr w układach glebowych zależy od jego
adsorpcji, która jest procesem zależnym głównie od pH, a w dalszej kolejności od typu gleby i jej składu
ziarnowego oraz obecności kationu Ca 1 w roztworze. Ruchliwość tego izotopu powinna być większa
w glebach kwaśnych o pH<5.
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BADANIA ZAWARTOŚCI METALI CIĘŻKICH ORAZ IZOTOPÓW STRONTU 90Sr I
CLZl '""Cs W OSADACH DENNYCH WYBRANYCH JEZIOR POJEZIERZA

ŁĘCZYŃSKO-WŁODAWSKIEGO.

STUDIES ON CONCENTRATION OF SOME HEAVY METALS AND STRONTIUM 90Sr
AND CESIUM I37Cs ISOTOPES IN BOTTOM SEDIMENTS OF SELECTED LAKES OF

ŁĘCZYŃSKO-WŁODAWSKIE POJEZIERZE.

Jan Sołecki, Marek Reszka *, Stanisław Chibowski

Zakład Radiochemii i Chemii Koloidów Wydziału Chemii UMCS, 20-031 Lublin, Pl. M. C. Skłodowskiej 3
e-mail: reszkam@hermes.umcs.lublin.pl

Antropogeniczne izotopy promieniotwórcze pojawiły się w atmosferze wraz z pierwszymi wybuchami
jądrowymi w 1945 roku oraz w mniejszej ilości w wyniku awarii elektrowni atomowych. Wraz z opadami
atmosferycznymi izotopy te osiadają na powierzchni lądów i wód powodując ich skażenie. W wyniku
zachodzących na powierzchni gleb procesów fizykochemicznych i biologicznych obserwujemy ich
przemieszczanie lub trwałe zatrzymanie. Poznanie praw rządzących zachowaniem się izotopów
promieniotwórczych w środowisku przyrodniczym ma istotne znaczenie dla bezpieczeństwa i ochrony
zdrowia człowieka. Spośród izotopów o szczególnym znaczeniu ze względu na ich aktywność biologiczną
zasługują radiopierwiastki strontu 90Sr oraz cezu 137Cs.

Zachowanie się izotopów promieniotwórczych w środowisku przyrodniczym związane jest
z procesami sorpcyjno - desorpcyjnymi. Nie można pominąć także wpływu związków organicznych
zawartych w glebie oraz warunków klimatycznych i topograficznych.

W pracy przedstawiono wyniki badań zwartości metali ciężkich oraz izotopów strontu <)0Sr i cezu '"Cs
w osadach dennych trzech jezior Pojezierza Łęczyńsko-Włodawskiego. Zawartość wybranych metali
zawierała się w przedziale: Mn 0.1-1; Fe 1.6-38; Cu 0.02 -0.04; Zn 0.03-0.18; Sr 0.02-0.037; Pb 0.03-
0.17mg/g. Stężenie promieniotwórcze 90Sr leżało w zakresie od ok. 27 - 64 Bq/kg s.m. a l37Cs w zakresie 5-
70 Bq/kg.- Wybrane jeziora charakteryzują się odmiennym ukształtowaniem dna, głębokością oraz
otoczeniem. Stwierdzono znaczne zróżnicowanie stężenia badanych pierwiastków w zależności od topografii
jeziora. Przy szczegółowej interpretacji otrzymanych wyników posłużono się wynikami prowadzonych od
kilku lat badań nad zawartością omawianych pierwiastków w glebach otaczających wybrane jeziora.
Otrzymane wyniki dowodzą, że na poziom zanieczyszczenia osadów dennych przez badane pierwiastki ma
wpływ głównie stopień zmywania cząstek glebowych z otaczających pól, ukształtowanie dna, otoczenie
jeziora (las-pole) a także sąsiedztwo siedzib i działalności człowieka (w trzech próbach osadów oraz jednej
gleby pojawiło się skażenie chromem 0.09- 0.18 mg/g).
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PRZESTRZENNY ROZKŁAD 137Cs W GLEBIE LEŚNEJ

SPATIAL DISTRIBUTION 137Cs IN FOREST SOIL

Agnieszka Doihańczuk-Śródka l, Tadeusz Majcherczyk2, Marcin Smuda l, Maria Wacławek '

1 Uniwersytet Opolski, Katedra Technologii, Zakład Badań Fizykochemicznych; ul. Kominka 4, 45-032 Opole
2 Uniwersytet Opolski, Instytut Chemii, Katedra Fizyki Chemicznej, ul. Kominka 4, 45-032 Opole

e-mail: agna@uni.opole.pl

Prawie 20 lat po awarii EJ w Czarnobylu podwyższoną aktywność 137Cs rejestruje się nadal, głównie
na obszarach leśnych i nieużytkach. Ze względu na swoją specyfikę gleby leśne charakteryzują się
niezmienionym układem poziomów genetycznych występujących w profilu glebowym. Czynnik ten
powoduje, że gleby kompleksów leśnych stanowią doskonały materiał służący do prześledzenia zmian
w zawartości i rozkładzie izotopów promieniotwórczych. Szczególnie przydatne do badań są tereny objęte
ochroną (m.in. rezerwaty przyrody), które ze względu na swój charakter nie podlegają ingerencji człowieka.

Do badań wybrano gleby występujące na terenie rezerwatu leśnego Lesisko, położonego na stokach
Masywu Chełma (koło Góry Św. Anny). Pobrano 39 próbek z 7 odkrywek glebowych, z wyszczególnieniem
poziomów genetycznych gleb. Wyboru miejsca odkrywek, dokonano biorąc pod uwagę ukształtowanie oraz
charakterystykę fitosocjologiczną terenu.

W badanych próbkach zmierzono aktywność izotopu 137Cs oraz podstawowe właściwości
fizykochemiczne gleb takie jak: skład granulometryczny, odczyn , zawartość węgla organicznego.
W pracy przedstawiono rozkład i rozmieszczenie izotopu 137Cs w powiązaniu z właściwościami
fizykochemicznymi występujących typów gleb oraz lokalizacją odkrywek glebowych.
Przykładowy profil glebowy przedstawiono na rys. la, natomiast rozkład aktywności izotopu 137Cs
przedstawiono na rys. lb.

Blbr

B2br

Bbr/C

R

Rys. 1 a. Przykładowy profil
glebowy

Ol

2 - O cm. O. .
Próchnica nadkładowa
typu moder: poziom
surowinowy 01,
poziom butwinowy
Of.
0 - 7 cm Ah. Poziom
próchniczny.
7 - 20 cm Blbr .
Podpoziom
brunatnienia.
20 - 30 cm B2br.
Podpoziom
brunatnienia.
30 - 37 cm Bbr/Cca. Poziom mieszany wykazujący cechy poziomu
brunatnienia oraz skały macierzystej.
Poniżej 37 cm Rca. Poziom skały litej.

Of fih

paziom genetyczny

Rys. lb. Aktywność Cs w
poszczególnych poziomach

Zawartość Cs w glebie jest silnie zróżnicowana. Największe aktywności 137Cs stwierdzono
w poziomach Of i A. Jednocześnie obserwuje się gwałtowny spadek aktywności 137Cs w głębszych
poziomach profilu glebowego. Analizując zawartości izotopu cezu oraz jego rozmieszczenia w ujęciu
profilowym, w nawiązaniu do właściwości fizykochemicznych gleb wybranych siedlisk leśnych stwierdzono
istotną korelację pomiędzy niektórymi właściwościami gleb. Na szczególną uwagę zasługują wysokie
współczynniki korelacji pomiędzy 137Cs w poziomie próchniczym (Ah) a składem granulometrycznym. Im
większa zawartość procentowa najdrobniejszej frakcji tym aktywności 137Cs są większe.
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SYNTEZA NOWYCH „4+1" Tc(IH)/Re(III) MIESZANYCH KOMPLEKSÓW Z
DENDRIMEROWO ZMODYFIKOWANYM LIGANDEM MONODENTNYM

THE SYNTHESIS OF NOVEL „4+1" Tc(III)/Re(III) MIXED-LIGAND COMPLEXES WITH A
DENDRITICALLY MODIFIED MONODENTATE LIGAND

Ewa Gniazdowska ', Holger Stephan2, Hans-JUrgen Pietzsch 2

1 Zakład Radiochemii, Instytut Chemii i Techniki Jądrowej, Dorodna 16, 03-195 Warszawa
2 Institute of Bioanorganic and Radiopharmaceutical Chemistry, Forschungszentrum Rossendorf e.V./Dresden,

Germany
e-mail: egniazdo@ichtj.waw.pl

Inertne, tak zwane "4+1", w kształcie bipiramidy trygonalnej, kompleksy technetu i renu (oba na
stopniu utlenienia +3) z tetradentnym i monodentnym Ugandami okazały się bardziej trwałe w porównaniu
z posiadającymi rdzeń (M=O)3+, 3+1" mieszanymi kompleksami technetu i renu na stopniu utlenienia +5.
Ponadto in vivo nie ulegają one reakcji podstawienia grupami SH z takich cząsteczek jak cysteina lub
glutation [1].

W prezentowanej pracy przedstawiono
syntezę nowych kompleksów 99mTc(III) i I88Re(III) z
Ugandami 2,2',2"-nitrilotris (etanotiol), NS3, i
dendrimerowo zmodyfikowanym monodentnym
izocyjankiem, CN-R(den). Przebieg syntezy
kontrolowany był za pomocą TLC, a czystość
radiochemiczna produktu za pomocą analizy HPLC.
W celu wyznaczenia niektórych właściwości fizykochemicznych zsyntezowany został także nieaktywny
kompleks renowy.

Praca została wykonana w Instytucie Chemii Bionieorganicznej i Radiofarmaceutycznej Centrum
Badawczego Rossendorf/Drezno, Niemcy, w ramach projektu „Badania chemiczne do nad projektowaniem i
produkcją nowych radiofarmaceutyków" finansowanego przez Unię Europejską w ramach 6-tego Programu
Ramowego Marie Curie: Host Fellowships for Transfer of Knowledge (ToK)jako grant No MTKD-CT-2004-
509224 (POL-RAD-PHARM). "

Inert, so-called "4+1" trigonal-bipyramidal coordinated mixed-ligand complexes of the trivalent
technetium and rhenium with tetradentate and monodentate ligands proved to be more stable than the
pentavalent "3+1" mixed-ligand complexes with the (M=O)3+ core. They have appeared not to undergo
a substitution in vivo with SH groups of such species as cysteine or glutathione [1].

In the presented paper we describe the synthesis of novel 99mTc(III) and 188Re(III) complexes
containing the tripodal chelator 2,2',2"-nitrilotris(ethanethiol), NS3, and a dendritically modified
monodentate isocyanide, CN-R(den). The reaction progress was controlled with TLC and the radiochemical
purity was controlled by HPLC. As a reference compound for the physico-chemical studies we have
synthesized also the non-radioactive rhenium(III) complex.

The work has been performed in the Institute of Bioanorganic and Radiopharmaceutical Chemistry
Forschungszentrum Rossendorf e.V. (Dresden, Germany) in the frame of the project "Chemical Studies for
Design and Production of New Radiopharmaceuticals" (No MTKD-CT-2004-509224 (POL-RAD-PHARM))
supported by the European Community within the &h Frame Programme Marie Curie: Host Fellowships for
Transfer of Knowledge (ToK).

[1]. S. Seifert, J.-U. Kunstler, E. Schiller, H.-J. Pietzsch, B.Pawelke, R. Bergmann, H. Spies, Bioconjugate
Chem., 15, 856 (2004).
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ZNACZNIKI 73As, 69Ge 167Ga - OTRZYMYWANIE, WYDZIELANIE I KONTROLA JAKOŚCI

PRODUCTION, SEPARATION AND QUALITY CONTROL OF 73As, 69Ge AND 67Ga TRACERS

Mirosław Bartyzel, Małgorzata Kłos, Ryszard Misiak, Ewa Ochab, Barbara Petelenz

Instytut Fizyki Jądrowej PAN im. Henryka Niewodniczańskiego, 31-342 Kraków, Radzikowskiego 152
e-mail: Barbara.Petelenz@ifj.edu.pl

Radioizotop 73As jest cennym znacznikiem radiochemicznych procedur analitycznych. Poniżej
opisano metodę otrzymywania 73As i metody kontroli jego jakości.

73As otrzymywano w cyklotronie AIC-144, w reakcji jądrowej "atGe(p,xn)73As. Tarczę z bardzo
czystego germanu (pozostałości z produkcji detektorów półprzewodnikowych HPGe) o naturalnym składzie
izotopowym aktywowano wewnętrzną wiązką protonów o energii 30 MeV i natężeniu 1 uA. Po rozpadzie
kontaminantu 74As tarczę rozpuszczano w wodzie królewskiej, po czym podawano na kolumnę Dowexl-X8
mesh 200 ( 0 = 1 4 mm, h = 9 cm) w środowisku stężonego HC1 z dodatkiem HNO3 jako utleniacza. German
wymywano 0,5 M HC1.

Znacznik 69Ge do kontroli procesu rozdzielania wytworzono na tym samym cyklotronie, w reakcji
Zn(a,xn)69Ge. Tarczę Zn o naturalnym składzie izotopowym nanoszono elektrolitycznie na podkładkę
miedzianą i aktywowano wewnętrzną wiązką cząstek alfa o energii 30 MeV i natężeniu 1 uA. Podczas
aktywacji powstawały też duże ilości izotopów galu, w reakcjach Zn(a,pxn)66Ga i Zn(a,px'n)67Ga.

Izotopy 69Ge, 66Ga i 67Ga oddzielano od cynku przez ekstrakcję eterem izopropylowym z 6M HC1,
a potem nanoszono na kolumnę w tych samych warunkach, w jakich 73As był wydzielany z tarczy
germanowej. Sekwencją kwasów 5 M HC1 i 0,5 M HC1 wymywano z kolumny german i gal.

Wszystkie, produkty reakcji jądrowej, a także poszczególne frakcje efluentu i eluatu z kolumny
identyfikowano i mierzono metodą spektrometrii gamma.

Niezależnie wykonano ślepą próbę, gdzie w poszczególnych frakcjach eluatu oznaczano german
metodą UV-VIS, jako kompleks z fenylofluoronem.

Stwierdzono, że w stężonym HC1 większość arsenu(V) wypływa z kolumny w 4-tej i 5-tej objętości
swobodnej. Cała aktywność arsenu'może być zebrana w 8 objętościach swobodnych. W nieobecności galu,
german wymywa się z anionitu ilościowo 0,5 M kwasem solnym. W razie potrzeby rozdzielenia germanu
i galu, german wymywa się pierwszy 5 M HC1, a następnie gal wymywa się 0,5 M HC1.

Jeżeli nie ma do dyspozycji znacznika 69Ge, czystość chemiczną arsenu można oznaczyć spektro-
fotometrycznie, ale metoda jest znacznie mniej czuła - granica oznaczania germanu wynosi wtedy 2x10 6

mol dm"3 (1.4x 10"7 g cm 3 ).

Produkty omawianych reakcji jądrowych
i ich główne cechy rozpadu**

Izotop Rozpad tm Er

73As EC 80.3 d 53keV
74As EC/p"/p+ 17.77 d 596 keV

9Ge EC/p+ 39,0 h 1107keV
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OTRZYMYWANIE I WYDZIELANIE SELENU-75 Z TARCZY GERMANOWEJ
AKTYWOWANEJ CZĄSTKAMI a.

PRODUCTION AND SEPARATION OF 75Se FROM GERMANIUM TARGET
BOMBARDED WITH A-PARTICLES

Bogdan Wąs, Mirosław Bartyzel, Barbara Petelenz

Instytut Fizyki Jądrowej PAN im. Henryka Niewodniczańskiego, 31-342 Kraków, Radzikowskiego 152
e-mail: Bogdan.Was@ifj.edu.pl

Radioizotop 75Se (///_> = 120 d) jest ważnym znacznikiem procesów biochemicznych. Bywa on także
wykorzystywany do preparatyki źródeł kalibracyjnych stosowanych w spektroskopii gamma. Jedną
z możliwych metod otrzymywania 75Se jest reakcja Ge(a,xn)75Se [1. Podczas aktywacji germanu
o naturalnym składzie izotopowym cząstkami a powstają również izotopy 72Se {tI/2 = 8,5 d) i 73Se (tm — 7,1
h), rozpadające się do izotopów 72As (tm = 26 h) i 73As (t1/2 = 80,3 d), które można wydzielić w dalszych
krokach procedury.

W celu otrzymania 75Se, tarczę z bardzo czystego germanu (do produkcji detektorów
półprzewodnikowych HPGe) aktywowano w ciągu czterech godzin w cyklotronie AIC-144 wiązką
wewnętrzną cząstek a o energii 35 MeV i natężeniu 1 (J.A.

Produkty aktywacji identyfikowano metodą spektroskopii gamma. Układ pomiarowy składał się
z detektora HPGe o objętości 35 cm3 (produkcja IFJ PAN), sprzężonego z analizatorem wielo-kanałowym
obsługiwanym przez program do obróbki widm EMCA PLUS (Silena, Włochy).

Aby wydzielić 75Se, napromieniowaną tarczę umieszczono w probówce kwarcowej o średnicy
wewnętrznej 4 mm i długości 12 cm. Probówkę z tarczą zatopiono w atmosferze argonu pod ciśnieniem
2400 Pa, po czym wygrzewano w temperaturze 1050 °C w ciągu 140 minut (t,opniettiat Ge = 937,4 °C) tak, aby
wydzielony selen gromadził się w chłodniejszej części rurki. Rozkład aktywności w rurce kwarcowej
zmierzono za pomocą tego samego układu spektroskopii y, przy użyciu kolimatora ołowianego o szerokości
szczeliny 20 mm.

Wydajność produkcji selenu 75Se w opisanych warunkach aktywacji wyniosła 16 kBq/uAh.
Zastosowana metoda termiczna pozwoliła wydzielić około 90% 75Se, natomiast izotopy arsenu pozostały
w tarczy. Separacja arsenu z tarczy germanowej jest tematem odrębnej pracy.
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[1]. A. Mushtaq, S.M. Qaim, "Excitation functions of alpha- and 3He- particle induced nuclear reactions on
natural germanium: evaluation of production routes for73Se", Radiochimica Ada, 50 (1990) 27
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SYNTEZA L-DOPA ZNAKOWANEJ IZOTOPAMI WĘGLA I WODORU

SYNTHESIS OF L-DOPA LABELED WITH ISOTOPES OF CARBON AND HYDROGENS

Małgorzata Kozlowska, Justyna Lepa, Ryszard Kański, M. Kańska

Uniwersytet Warszawski, Wydział Chemii, ul. Pasteura 1, 01-391 Warszawa
e-mail: kozlowska@chem.uw.edu.pl

L-DOPA (3\4'-L-dihydroksyfenyloalanina) jest interesującym obiektem badań ze względu na jej
praktyczne zastosowanie w farmakologii i medycynie nuklearnej. Jest ona produktem przejściowym
w procesie tworzenia melanin, będących naturalnymi pigmentami u ludzi i zwierząt. Pośredniczy także
w syntezie neuroprzekaźników ośrodkowego układu nerwowego: dopaminy, adrenaliny i noradrenaliny.

Specyficznie znakowana P+-emiterami L-DOPA, może być wykorzystana w metodzie PET do
obserwacji procesów syntezy i rozkładu dopaminy w mózgu, a także do wykrywania nowotworów skóry.

Selektywnie znakowana izotopami węgla i wodoru L-DOPA, może być wykorzystana do badania
mechanizmów reakcji tworzenia dopaminy metodą kinetycznych efektów izotopowych, KIE.

PT
H 0 A ^

L-tyrozyna

V COOH

NH2

EC1.14!18.1 H O Y ^ Y ^ V V ' C O O H

kwas askorbinowy H O " ^ ^ N H 2

L-dopa

>>—
k w a s ^ ^ ^

dehydroaskorbinowy

dopachinon

^ ^ \ k w a s
askorbinowy

W tym celu opracowano enzymatyczną syntezę L-DOPA znakowanej 14C i trytem z odpowiednich
izotopomerów L-tyrozyny. Enzymem katalizującym hydro ksylację L-tyrozyny była tyrozynaza
(EC.1.14.18.1). Enzym ten, w obecności kwasu askorbinowego, utleniał L-tyrozynę do L-DOPA. Proces ten
był kontrolowany spektrofotometrycznie. Otrzymany produkt wydzielono, oczyszczono oraz identyfikowano
za pomocą chromatografii cieczowej i cienkowarstwowej, TLC.

Otrzymano trzy izotopomery L-DOPA tj: [1-HC]-L-DOPA, [3S-3H]-L-DOPA i [5'-5H]-L-DOPA.

Temat finansowany z grantu KBN 4 T09A 06324
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SYNTEZA DOPAMINY ZNAKOWANEJ TRYTEM

SYNTHESIS OF TRITIUM LABELED DOPAMINE

Małgorzata Pająk, Marianna Kańska

Uniwersytet Waryzawski, Wydział Chemii, ul. Pasteura 1,01-391 Warszawa
e-mail: mpajak@chem.uw.edu.pl

Dopamina, DA, (3,4-dihydroksyfenyloetyloamina) jest związkiem biologicznie czynnym. Pełni rolę
neurotransmitera w układzie nerwowym ssaków. Jest również prekursorem noradrenaliny - substancji
niezbędnej do prawidłowego działania adrenergicznego układu nerwowego - powstającej w wyniku
enzymatycznej p-hydroksylacji DA przez p-hydroksylazę dopaminową (EC 1.14.17.1).

W badaniu mechanizmu reakcji P-hydroksylacji przydatne będzie wyznaczenie kinetycznych efektów
izotopowych deuteru i trytu w oparciu o substraty znakowane tymi izotopami. W tym celu podjęto próby
syntezy DA znakowanej deuterem i trytem.

Z danych literaturowych wynika, że wprowadzenie trytu do pierścienia aromatycznego DA może
zachodzić na skutek wymiany izotopowej z HTO w obecności kwasu jako katalizatora, natomiast protony
alifatyczne w łańcuchu bocznym nie powinny ulegać wymianie. W celu sprawdzenia tej reakcji
przeprowadzono wymianę modelową z deuterem w środowisku kwaśnym. Procent wymiany śledzono przy
pomocy widm 'H NMR obserwując zanik sygnałów protonów DA. Na podstawie widm protonowych
ustalono, że w wyniku wymiany H/D powstaje izotopomer DA całkowicie znakowany w pierścieniu
aromatycznym tj. [2',5',6'-2H3]-DA. W temperaturze pokojowej, bez obecności kwasu, odwrotna wymiana
izotopowa nie zachodzi. Ustalono parametry kinetyczne wymiany H/D w 50°C. Na podstawie danych
kinetycznych otrzymanych w wyniku prowadzenia reakcji wymiany w temperaturze 50°C w środowisku 6N
DC1/D2O obliczono, że ogrzewanie DA przez 20 godzin prowadzi do całkowitej inkorporacji deuteru do
pierścienia aromatycznego.

Korzystając z powyższych danych przeprowadzono syntezę DA znakowanej trytem w pierścieniu
aromatycznym na drodze wymiany izotopowej z HTO w 50°C w obecności kwasu jako katalizatora
otrzymując izotopomer dopaminy znakowany trytem w pierścieniu aromatycznym tj. [2',5',6'-3H3]-DA.

Temat finansowany z grantu KBN 4T09A 06324

P-47



PL0501545

EFEKTY ISOTOPOWE GALU I INDU W UKŁADACH CHROMATOGRAFICZNYCH
WYMIENIAJĄCYCH KATIONY I ANIONY

GALLIUM 1SOTOPIC EFFECTS IN CATION- AND ANION-EXCHANGE
CHROMATOGRAPHY

I. Herdzik, W. Dembiński, W. Skwara, E. Bulska ', A. Wysocka '

Instytut Chemii i Techniki Jądrowej, ul. Dorodna 16, 03-195 Warszawa
17 Wydział Chemii, Uniwersytet Warszawski

e-matl: w.dembinski@ichtj.waw.pl

Celem badań jest ocena przydatności chemicznej wymiany izotopowej do separacji izotopów galu,
indu i talu, ze szczególnym uwzględnieniem takich układów rozdzielczych jak chromatografia
jonowymienna i ekstrakcja ciecz - ciecz. Inspiracją do pojęcia pracy był stały wzrost zainteresowania
materiałami o zmodyfikowanym składzie izotopowym ze strony mikroelektroniki. Chemiczne efekty
izotopowe w/w pierwiastków nie były do tej pory badane.

W ramach do podjętych doświadczeń ujawniono występowanie procesu separacji izotopów w dwóch
układach:
1. Silnie kwaśny kationit Dowex 50-X8, 200-400 mesh /GaCI., HC1 (1.5 - 3.0 M)

W układzie tym stwierdzono występowanie efektu izotopowego, ^ ' G a , wzbogacającego fazę ciekłą
w izotop lżejszy. Doświadczenia wykonano na kolumnie o długości 100 cm i średnicy 0.5 cm metodą
cyklicznego wymywania pasma. Wartości jednostkowego współczynnika rozdziału, obliczone według
metody Glueckauf a [1,2], znaleziono w przedziale e = 2,0 +• 4,0 x 10"5.

Doświadczenia wykonane w tych samych warunkach z indem wykazały występowanie efektu
izotopowego, l i ; i / " 5 In, o większym j.w.p, e = - 2,0x 10'4 i przeciwnie skierowanym zwrocie. W tym
przypadku stwierdzono wzbogacanie się fazy ciekłej w izotop cięższy.

2. Silnie zasadowy anionit Dowex 1-X8,200-400 mesh / GaCl3 HCł (1.0 - 2.5 M)
W układzie tym stwierdzono występowanie efektu izotopowego, 6 9 / 7 lGa, wzbogacającego fazę ciekłą

w izotop cięższy, a więc o zwrocie przeciwnym niż w układzie z kationitem. Doświadczenia wykonano
metodą wymywania pasma z 2-ch kolumn ustawionych szeregowo. Obserwowany jednostkowy
współczynnik separacji izotopów, s, był rzędu 5.0 x 10'4.

Przedstawione wyżej wyniki są oparte o pomiary lokalnych stosunków izotopowych ( R )
wykonanych na spektrometrze mas z plazmą indukcyjnie sprzężoną i kwadrupolowym analizatorem: ICP
Perkin Elmer, Elan 6000. Po dobraniu odpowiednich parametrów pracy aparatu i opracowaniu sposobu
przygotowania prób do analizy uzyskano względne odchylenie standardowe oznaczanie R na
poziomie 0,1 % lub lepszym przy analizie roztworu standardowego oraz w granicach 0,1 - 0,15%
przy analizie prób (frakcji) pobranych z procesów chromatograficznych.

Przyczyny różnych zwrotów efektów izotopowych galu i indu w układach z kationitem
i anionitem są przedmiotem dyskusji.

Literatura
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[2]. Glueckauf E.: Trans. Faraday Soc. 54,1203 (1958)
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TERMOCHROMATOGRAFICZNE WYDZIELANIE 2 0 6 2 0 8 p o Z METALICZNEJ TARCZY
BIZMUTOWEJ AKTYWOWANEJ PROTONAMI

THERMOCHROMATOGRAPHIC SEPARATION OF 2Q6'208Po FROM BISMUTH TARGET
BOMBARDED WITH PROTONS

Bogdan Wąs, Ryszard Misiak, Mirosław Bartyzel

Instytut Fizyki Jądrowej im. Henryka Niewodniczańskiego, PANauk, 31-342 Kraków, Radzikowskiego 152
e-mail: Bogdan.Was@ifj.edu.pl

Spośród radioizotopów polonu otrzymywanych sztucznie największe znaczenie mają: 208Po [t„2 =
2,9 a) i 209Po (ti/2 = 102,5 a), stosowane jako znaczniki w chemicznych procedurach oznaczania polonu 2 l 0Po
w próbkach środowiskowych. Otrzymuje sieje w akceleratorach w wyniku aktywacji tarcz ołowianych lub
bizmutowych. Otrzymanie 2(WPo wymaga bardzo długich aktywacji, co przekłada się na jego wysoką cenę,
dlatego zainteresowaliśmy się izotopem 208Po, którego wytworzenie jest mniej czasochłonne. Porównanie
entalpii wrzenia bizmutu (177 kJ/mol) i polonu (59 kJ/mol) wskazuje na znaczną różnicę prężności par, co
w praktyce oznacza możliwość rozdzielenia Po i Bi.

Tarczę bizmutową aktywowano w cyklotronie AIC-144 wiązką wewnętrzną protonów o energii 40
MeV i natężeniu 1 U.A. W reakcji jądrowej, oprócz 2 0 8Po (emiter a), otrzymano emiteiy promieniowania y.
206Po (tu: = 8,8 d) i produkt jego rozpadu - 206Bi (ti/2 = 6,24 d). Wykorzystano je jako znaczniki w przebiegu
procesu termochromatograficznego. Tarczę po aktywacji umieszczono w kolumnie kwarcowej o średnicy
wewnętrznej 4 mm i długości 15 cm, zatopionej z jednej strony. Kolumnę z tarczą zatopiono w atmosferze
argonu pod ciśnieniem 2400 Pa. Proces termochromatograficznego wydzielania polonu prowadzono
w temperaturze 1325 K w ciągu 20 minut (/,„,,„,<.„,„, B, = 545 K). Produkty aktywacji tarczy oraz rozkład
aktywności w kolumnie kwarcowej identyfikowano metodą spektroskopii y i a.

Izotopy polonu wydzieliły się ilościowo (ponad 97%) z tarczy Bi. Wydzielona frakcja Po zawierała
około 0,8% wyjściowego materiału tarczowego. Aktywność znacznika 208Po dodawana do analizy próbek
środowiskowych wynosi do kilku Bq. Dlatego otrzymany roztwór 2 0 8Po należy znacznie rozcieńczyć, dzięki
czemu śladowe ilości stabilnego bizmutu nie mają wpływu na przebieg procedur analitycznych stosowanych
w analizach polonu w różnych próbkach środowiskowych.

Ostateczne oczyszczenie 20SPo od stabilnego Bi poprzez elektrolityczne, bezprądowe, osadzanie
radioizotopów Po na folii Ag z 0,5 N HC1, a następnie ich desorpcję z folii w wysokich temperaturach będzie
przedmiotem dalszej pracy.

1
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Po-206
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Numer odcinka rurki kwarcowej

Chromatogram wydzielonego polonu i bizmutu
odparowanego w procesie wydzielania.
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OBJĘTOŚCI MOLOWE POCHODNYCH KSANTYNY W H2O ID2O

MOLAR VOLUMES OF THE XANTINE DERIVATIVES IN H2O AND D2O

Małgorzata Jelińska-Kazimierczuk, Jerzy Szydłowski

Wydział Chemii Uniwersytetu Warszawskiego, ul. Żwirki i Wigury lOl, 02-089 Warszawa
e-mail: jclka@chcm.uw.edu.pl

Przedmiotem prezentowanych badań były zależności temperaturowe i stężeniowe parametrów
wolumetrycznych wodnych roztworów pochodnych ksantyny: teofiliny, teobrominy i kofeiny. Substancje te,
interesujące ze względu na ich biologiczne znaczenie, różnią się liczbą i położeniem grup metylowych.

Celem pracy było określenie wpływu obecności i pozycji tych podstawników w szkielecie
wymienionych związków, na wartości ich cząstkowych objętości molowych. Przebieg temperaturowych
i stężeniowych zależności tych wielkości jest podstawą oceny typu hydratacji występującej w badanych
roztworach. Dodatkowych danych dostarczają pomiary przeprowadzone w wodzie deuterowej. Stanowią one
fragment szerszych badań mających na celu znalezienie korelacji pomiędzy kierunkiem i wielkością
rozpuszczalnikowych efektów izotopowych a charakterem oddziaływań międzycząsteczkowych
występujących w roztworach wodnych.

Pomiary gęstości wodnych roztworów teofiliny^_teobrominy i kofeiny_ zostały przeprowadzone
w zakresie temperatur od 18°C do 38°C, za pomocą gęstościomierza* wibracyjnego, wyposażonego
w termostat, zapewniający stabilizację temperatury z dokładnością do 0.01 K. Wskazania miernika
przeliczono za pomocą odpowiednich stałych kalibracyjnych i gęstości zostały określone z dokładnością nie
mniejszą niż 10"4 g/cm3.

Wyniki pomiarów gęstości pozwalają na wyznaczenie parametrów wolumetrycznych, takich jak
objętość nadmiarowa roztworu i cząstkowe objętości molowe jego składników. Wielkości te muszą być
jednak inaczej definiowane dla roztworów substancji stałych, niż dla układów ciecz-ciecz, gdzie znane są
gęstości czystych składników. Otrzymane wartości gęstości posłużyły do obliczenia pozornych objętości
molowych (Vpoz) oraz objętości granicznych substancji rozpuszczonych, czyli pozornych objętości
molowych przy maksymalnym rozcieńczeniu. Następnie obliczono objętości nadmiarowe wyrażone jako
różnice objętości przy danym stężeniu i objętości granicznej. Dla kofeiny wyznaczono też efekt izotopowy
pozornych objętości molowych.

Uzyskane wyniki zostały porównane z danymi literaturowymi dotyczącymi roztworów wodnych
innych zasad heterocyklicznych.
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INTERKALIBRACJA PRZYRZĄDÓW DO POMIARU RADONU 1 JEGO POCHODNYCH
W KOMORZE CLOR W ROKU 2003

INTERCOMPARISON OF INSTRUMENTS FOR RADON AND RADON PROGENY
MEASUREMENTS IN THE CLOR CHAMBER IN 2003

Kalina Mamont-Cieśla, Olga Stawarz

Centralne Laboratorium Ochrony Radiologicznej (CLOR), ul. Konwaliowa 7, 03-194 Warszawa;
e-mail: kalinam@clor.waw.pl, stawarz@clor.waw.pl

Uczestnicy interkalibracji: Centralne Laboratorium Ochrony Radiologicznej, Warszawa - Kalina
MAMONT-CIEŚLA, Olga STAWARZ; Politechnika Wrocławska, Wrocław - Tadeusz PRZYL1BSKI, Anna
ADAMCZYK; Główny Instytut Górnictwa, Katowice - Krystian SKUBACZ, Stanisław CHAŁUPNIK;
Instytut Fizyki Jądrowej PAN im. H. Niewodniczańskiego, Kraków - Krzysztof KOZAK; Akademia
Górniczo-Hutnicza, Kraków - Nguyen-Dinh CHAU; Instytut Chemii i Techniki Jądrowej, Warszawa - Jakub
BARTAK; Państwowa Agencja Atomistyki - Biuro Obsługi Roszczeń Pracowników Zakładu Produkcji Rud
Uranu, Jelenia Góra - Jerzy WRÓBLEWSKI

W metrologii radonowej istotną rolę odgrywają międzylaboratoryjne pomiary porównawcze
monitorów stężenia radonu oraz stężenia energii potencjalnej alfa (PAEC). Nie istnieją, bowiem źródła
kalibracyjne, które mogłyby być stosowane dla tego typu przyrządów pomiarowych.

W dniach 9-13 czerwca 2003r. odbyły się w Centralnym Laboratorium Ochrony Radiologicznej
pomiary porównawcze stężeń radonu i jego krótkożyciowych pochodnych. Uczestniczyły w nich dwie grupy
przyrządów, pracujących głównie w trybie ciągłym: do pomiaru stężenia radonu oraz do pomiaru PAEC.
Zgodność wskazań monitorów radonowych porównywało siedem instytucji, natomiast w przypadku
przyrządów mierzących PAEC było tych instytucji sześć. Do pomiaru stężenia radonu zastosowano sześć
monitorów AlphaGUARD (Genitron, Niemcy), dwa mierniki AB-5 (Pylon, Kanada), radiometr RMR1
i SRDN2. Do mierzenia PAEC użyto pięciu przyrządów do pomiaru ciągłego. Były to trzy przystawki do
monitora radonowego AlghaGUARD - Rn WL meter (Thomson-Nielsen, Kanada), jeden monitor WLx
(Pylon) oraz jeden spektrometr średnic pochodnych radonu (RPPSS, produkcji ARPANSA, Australia),
a także jeden miernik całkujący - aspirator SKC, wyposażony w przystawkę ALFA.

Wszystkie urządzenia eksponowano równocześnie w wypełnionej radonem komorze klimatycznej
o objętości 12,35m3 przez 44 godziny. Początkowe stężenie radonu wynosiło ok.2500Bq/m\ natomiast
końcowe ok.700Bq/m3. Podczas eksperymentu porównawczego zmieniano warunki ekspozycji, takie jak
wilgotność względna, temperatura i stężenie aerozoli. Zakres wilgotności względnej wynosił od 45-50%
(wilgotność normalna) do 95-99% (wilgotność wysoka). Stężenie jąder kondensacji zmieniano od 200cm"3

do 31 OOOcm"3. Aerozole wodne wytwarzano za pomocą generatora aerozoli firmy TSI, USA.
Za wartość referencyjną stężenia radonu przyjęto wartość średnią ze wszystkich monitorów

radonowych. Analizując wyniki pomiarów PAEC, za przyrząd referencyjny uznano spektrometr średnic
pochodnych radonu, który podaje nie tylko wartości PAEC, ale również rozkład ziarnowy. Ponadto przyrząd
ten wprowadza korektę zmierzonych wartości PAEC ze względu na straty, które mogą powstać na wlocie
urządzenia w następstwie tzw. efektu plate-out.

Wyniki pomiaru średniego stężenia radonu w komorze otrzymane dla monitorów AlphaGUARD
wykazują bardzo dobrą zgodność dla całego okresu ekspozycji. Odchylenie standardowe średnich stężeń
radonu dla tych urządzeń wynosiło od 1 do 2,8% w zależności od okresu ekspozycji, podczas gdy dla
wszystkich przyrządów radonowych jego wartość zmieniała się w zakresie 5,5 - 20%.

Porównując monitory PAEC z przyrządem referencyjnym otrzymano współczynniki kalibracji od 30
do 42% przy dużym stężeniu aerozoli (frakcja wolna 5%) oraz od 38 do 55% przy mniejszym stężeniu
aerozoli (frakcja wolna 62%), co może być efektem strat powstających na wlotach urządzeń.
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Instytut Chemii i Techniki Jądrowej

W celu znacznego zintensyfikowania prowadzonych w Polsce prac badawczych w atomistyce

oraz w celu położenia podwalin pod energetykę jądrową w naszym kraju, uchwałą Prezydium Rzą-

du Nr 419/55 z dnia 4 czerwca 1955 powołany został Instytut Badań Jądrowych Polskiej Akademii

Nauk. Składały się na niego trzy Oddziały - usytuowane w Świerku koło Otwocka, na Żeraniu oraz

przy ulicy Hożej w Warszawie.

Początkowo, głównym zadaniem Oddziału Żerań było opracowanie i rozwój technologii

oli/ymywania koncentratu uranowego oraz przeróbki jądrowego paliwa wypalonego z wykorzysta-

niem opracowanych metod analitycznych i procesów rozdzielczych. Badania podstawowe doty-

czyły głównie radiochemii, w szczególności chemii aktynowców oraz radiobiologii. Od początku

lat 60-tych Instytut odgrywał wiodącą rolę w rozwoju i wdrażaniu technologii, metod oraz przyrzą-

dów jądrowych.

Po przekształceniach i podziale w 1983 roku z Instytutu Badań Jądrowych powstały: Instytut

Problemów Jądrowych, Instytut Energii Atomowej i Ośrodek Badawczo-Rozwojowy Izotopów

POLATOM (wszystkie z siedzibą w Świerku) oraz Instytut Chemii i Techniki Jądrowej w Warsza-

Obecnie Instytut Chemii i Techniki Jądrowej zatrudnia w 7 zakładach naukowych i 3 samo-

dzielnych pracowniach 240 pracowników, w tym: 12 profesorów, 8 doktorów habilitowanych oraz

42 doktorów. Instytut jest placówką o światowej renomie, a część badań prowadzi w ramach du-

żych projektów międzynarodowych. Uczestniczy też w Programach Ramowych Unii Europejskich.

Aktualne działania Instytutu Chemii i Techniki Jądrowej dotyczą głównie:

S chemii i technologii radiacyjnej,
J zastosowania metod jądrowych w inżynierii materiałowej i procesowej,
S projektowania i produkcji jądrowej aparatury pomiarowej,
•S analizy śladowej i jądrowych metod analitycznych,
S radiobiologii,

•S ochrony środowiska.

Kontynuowane są także badania podstawowe w zakresie radiochemii, chemii fizycznej proce-

sów rozdzielczych, chemii izotopów, radiobiologii komórkowej oraz chemii radiacyjnej, zwłaszcza

w zakresie radiolizy impulsowej.

W Instytucie działają czteiy stacje pilotowe, wykorzystujące techniki radiacyjne do:
•S sterylizacji radiacyjnej sprzętu medycznego i przeszczepów,
•S radiacyjnej modyfikacji polimerów,
S higienizacji środków spożywczych (ziół, biopreparatów),
^ bezodpadowego usuwania (przy pomocy wiązki elektronów) SO2 i NOX z gazów spalino-

wych. Technologia ta znalazła już zastosowanie w Elektrowni Pomorzany w Szczecinie.



Instytut oferuje następujące usługi:

S prowadzenie kontroli szczelności i lokalizacji miejsc nieszczelnych, przy użyciu znaczników
izotopowych, takich obiektów technologicznych jak: aparaty i ciągi technologiczne przemysłu
chemicznego i petrochemicznego, rurociągi podziemne (0,5 dcm /h) i naziemne, zbiorniki na-
ziemne i podziemne.

•/ oznaczanie skażeń środowiska pierwiastkami radioaktywnymi i metalami ciężkimi.
S oznaczanie naturalnej radioaktywności materiałów budowlanych, surowców do produkcji

nawozów, węgli oraz popiołów.
S oznaczanie pierwiastków śladowych, a także składników głównych i ubocznych w materia-

łach środowiskowych i pokrewnych. Oferujemy do sprzedaży materiały odniesienia (koncen-
trat apatytowy, popiół lotny z elektrowni opalanej węglem, liście tytoniu: „Oriental" i „Virgi-
nia", liście herbaty, oraz mieszanina ziół polskich) atestowane na zawartość kilkudziesięciu
pierwiastków.

•S sporządzanie bilansów wodno-ściekowych instalacji i ciągów technologicznych, w tym po-
miary natężeń przepływu wody w sieciach wodnych oraz ścieków w sieciach kanalizacyj-
nych.

S testy na obecność szkodliwych czynników w środowisku na:
• działanie mutagenne,
• uszkodzenie materiału genetycznego,
• działanie cytotoksyczne,
• uszkodzenie DNA (testy kometowe)

Aparatura i technologie oferowane przez IChTJ:

•/ systemy pomiarowe różnych typów (patrz dokładniejsze omówienie):
S projektowanie przemysłowych osadników-uśredniaczy ścieków w szczególności petroche-

micznych.
S technologia higienizacji odwodnionych mechanicznie osadów wykorzystującą wiązkę wyso-

koenergetycznych elektronów, pozwalającą na uzyskanie bezpiecznych dla środowiska warto-
ściowych nawozów w miejsce odpadu,

•S nowoczesne materiały krzemionkowe o aktywnej biocydowo powierzchni.

Instytut Chemii i Techniki Jądrowej prowadzi szeroką współpracę z instytutami naukowymi i

uczelniami USA, Japonii, Niemiec, Wielkiej Brytanii, Włoch, Korei, Francji, Rosji, Finlandii, Wę-

gier, Szwajcarii oraz z Międzynarodową Agencją Energii Atomowej i Zjednoczonym Instytutem

Badań Jądrowych w Dubnej k. Moskwy. Instytut ma uprawnienia do nadawania stopni doktora i

doktora habilitowanego w zakresie nauk chemicznych i prowadzi Międzynarodowe Studium Dokto-

ranckie. Oprócz raportów z prac własnych Instytut Chemii i Techniki Jądrowej wydaje czasopismo

naukowe „Nukleonika", które znajduje się na filadelfijskiej liście czasopism.

Wraz z pozostałymi warszawskimi Instytutami należącymi do resortu atomistyki Instytut

Chemii i Techniki Jądrowej rozpoczął przygotowania do uroczystego upamiętnienia 50-tej rocznicy

powołania Instytutu Badań Jądrowych. Honorowy patronat na tymi obchodami objął Prezydent

Rzeczpospolitej Polskiej, Pan Aleksander Kwaśniewski. Zasadniczym punktem obchodów będzie

uroczyste posiedzenie połączonych Rad Naukowych czterech jednostek przewidziane na dzień 17

czerwca b.r. Posiedzenie to będzie poprzedzone sympozjum naukowym „Atomistyka w XXI wie-

ku", które odbędzie się 16 czerwca b.r. Uroczystości zakończy 18 czerwca dzień otwarty we

wszystkich Instytutach.



służy do przeprowadzania analiz radioimmunolo-
gicznych (RIA) oraz immunoradiometrycznych
(IRMA) w średniej wielkości laboratorium z wyko-
rzystaniem izotopu 1 2 5I.
Miernik dokonuje równoczesnego pomiaru w 4 ka-
nałach pomiarowych. Pomiar promieniowania I 2 5I
dokonywany jest za pomocą scyntylatorów wnęko-
wych Nal(Tl)

• Pełne oprogramowanie procesu kalibracji i pomiaru próbek nieznanych
• Krzywa kalibracyjna RIA - lin(B/B0) versus log(CONC)
• Krzywa kalibracyjna IRMA - log(B/Bmax) versus log(CONC)
• Automatyczna regulacja wzmocnienia
• Zewnętrzna drukarka sporządza raport kalibracji i analizy próbek

Stanowisko dozymetryczie SD-

przeznaczone jest do szybkiej kontroli oraz wykrywania
powierzchniowych skażeń rąk i obuwia izotopami beta i gamma
promieniotwórczymi, oraz skażenia odzieży izotopami alfa
promieniotwórczymi u osób znajdujących się na terenie objętym
kontrolą dozymetryczną, Przyrząd jest urządzeniem
autonomicznym wyposażonym w mikrokomputer, zasilanym z
sieci 220 V/50Hz.

• Minimalna wykrywalna energia promieniowania
beta 770 keV

• Wydajność detekcji promieniowania beta 12%
• Wykrywanie skażenia 0.1 nCi/cm2

• Powierzchnia sond do kontroli rąk i nóg 150 cm3

• Głosowa i świetlna informacja o wyniku kontroli
• Czas pomiaru skażenia 1 sek
• Programowalny próg zadziałania alarmu



Analizator Fluorescencyjny
AF-30

jest urządzeniem przeznaczonym do analiz pierwiast-
ków cięższych od siarki występujących w próbkach
stałych i ciekłych. Wzbudzone promieniowanie flu-
orescencyjne i rozproszone od próbki jest gromadzone
w 256-kanałowym analizatorze amplitudy i wyświe-
tlane na wyświetlaczu. W widmie można wyróżnić 3
okna pomiarowe. Zliczenia w oknach służą do obli-
czeń koncentracji wybranych pierwiastków np. me-
tali w kąpielach galwanicznych, składu minerałów,
zawartości popiołu w węglu, itp. Po wykonaniu kali-
bracji i zapisaniu współczynników kalibracyjnych

w pamięci, przyrząd pozwala na wykonywanie rutynowych pomiarów nieznanych próbek.

• Stosowane źródła promieniowania: Cd-109, Pu-238, Am-241, Fe-55
9 Detektor promieniowania : licznik proporcjonalny
• Programowalny czas pomiaru: 10 - 300 sek

Miernik

, Miernik przeznaczony jest do pomiaru,
promieniowania gamma izotopu Tc-
99m w postaci ciekłego roztworu, prze-
pływającego cienką stalową umieszczo-
ną we wnęce scyntylatora Nal(Tl).

Równocześnie z pomiarem wynik pomiaru przedstawiany jest na wyświetlaczu miernika w postaci
wykresu w funkcji czasu. Wyniki pomiaru są zapisywane w pamięci miernika i mogą być przesłane
portem szeregowym do zewnętrznego komputera celem archiwizacji wyników i dalszego przetwa-
rzania wyników pomiaru.

• Pomiar promieniowania w zakresie 60 - 180 keV
• Programowany czas zliczania impulsów XA - 6 sek
• Detektor promieniowania Nal(Tl) (j)45x50 mm, wnęka <j)20x37 mm
• Seria pomiarów zawiera 1024 periodycznych pomiarów
• Zapis w pamięci miernika 20 serii pomiarowych



Instytut Fizyki Jądrowej w Krakowie powstał w roku 1955 dzięki staraniom prof. Henryka

Niewodniczańskiego (1900-1968). Talent, doświadczenie i niezwykła osobowość Profesora

stworzyły wyjątkową w tych czasach atmosferę naukową. Profesor Henryk Niewodniczański mimo

trudności uzyskał akceptację władz na lokalizację w Krakowie, zakupionego w ówczesnym ZSRR,

cyklotronu U-120, który miał stanowić bazę założonego również przez profesora w 1952 r. ośrodka

Fizyki Jądrowej PAN. W 1955 r. z ośrodka PAN utworzył profesor Instytut Fizyki Jądrowej (IFJ),

noszący od 1988 r. jego imię.

Współtwórcą Instytutu w jego obecnym kształcie był prof. Marian Mięsowicz (1907-1992).

Stworzony przez niego zespół fizyki wysokich energii wszedł w 1970 r. w skład IFJ. We wrześniu

2003 roku Instytut został przekształcony w Instytut Fizyki Jądrowej Polskiej Akademii Nauk.

W skład Instytutu wchodzi kilkanaście zakładów naukowych oraz akredytowane laboratoria:

Wzorcowania Przyrządów Dozymetrycznych i Dozymetrii Indywidualnej i Środowiskowej. Rada

Naukowa Instytutu posiada uprawnienia nadawania stopni naukowych doktora i doktora

habilitowanego nauk fizycznych. W instytucie pracuje ok. 450 osób (w tym: 33 profesorów, 25

doktorów habilitowanych, ponad 110 adiunktów). Pięciu profesorów to członkowie Polskiej

Akademii Nauk i Polskiej Akademii Umiejętności. Wielu naukowych pracowników Instytutu

wchodzi w skład polskich i zagranicznych komitetów, rad i towarzystw naukowych, a także jest

recenzentami w zagranicznych krajowych czasopismach naukowych. Prowadzą oni również zajęcia

dydaktyczne w krajowych i zagranicznych uczelniach.

Najważniejsze formy działalności Instytutu:

Eksperymentalne i teoretyczne badania, w dziedzinie:

s fizyki wysokich energii i cząstek elementarnych,
s fizyki struktury jądra i mechanizmu reakcji jądrowych,
^ fizyki fazy skondensowanej (metodami jądrowymi i oddziaływań nadsubtelnych)
s biologii radiacyjnej i środowiskowej, fizyki środowiska, fizyki medycznej, geofizyki,

radiochemii oraz inżynierii materiałowej

s kształcenie młodej kadry naukowej i działalność popularyzatorska

Działalność IFJ owocuje wieloma (kilkaset rocznie) publikacjami w czasopismach

recenzowanych o zasięgu międzynarodowym, jak również licznymi prezentacjami na

konferencjach.



W IFJ PAN działa Międzynarodowe Studium Doktoranckie kształcące około 60 osób. W

ramach akcji popularyzatorskich, co dwa lata organizowany jest Dzień Otwarty, podczas którego

mają miejsce sesje wykładów popularno-naukowych o najnowszych odkryciach i najciekawszych

kierunkach badań. Wtedy otwarte są wszystkie laboratoria Instytutu dla zwiedzających.

W Instytucie prowadzone są badania podstawowe i stosowane w dziedzinie fizyki.

Korzystając z najnowszych technologii i informatyki bada się strukturę materii i własności

oddziaływań fundamentalnych od skali kosmicznej po wnętrza cząstek elementarnych. W

interdystyplinarnych obszarach nauki współpracują w ramach tematyk realizowanych w IFJ PAN

fizycy, chemicy, biolodzy, medycy geolodzy, inżynierowie i nawet ekonomiści.

Od dziesięciu lat uczestniczymy w Programach Ramowych Unii Europejskiej. Działalność

naukowa Instytutu związana z wykorzystaniem metod fizyki do badań nad zdrowiem

ograniczeniem zagrożeń środowiskowych skupiona jest w Centrum Doskonałości ADREM

Współpraca międzynarodowa

Współczesne badania wymagają laboratoriów wyposażonych w unikalne, niekiedy ogromne i

czasami bardzo kosztowne urządzenia, których wybudowanie i eksploatacja może przekraczać

możliwości finansowe jednego kraju. Dlatego też oprócz licznych kontaktów z ośrodkami

krajowymi podjęta jest od szeregu lat współpraca z bardzo prestiżowymi Instytucjami na całym

świecie.

/ Europejskim Ośrodkiem Badań Jądrowych CERN w Genewie

/ Zjednoczonym Instytutem Badań Jądrowych w Dubnej (Rosja)

/ Niemieckimi Instytutami: DESY w Hamburgu, KfK w JDlich, GSI w Darmstadt,

uniwersytetami w MOnster i w Konstancji

^ Grupą francuskich instytutów IN2P3

J Amerykańskimi laboratoriami narodowymi w Argonne i Brookhaven

J włoskimi laboratoriami w Legnaro, Mediolanie i Grań Sasso

s japońskim ośrodkiem KEK w Tsukubie

/ oraz z innymi partnerami z 26 krajów

Podobnie jak Instytut Chemii i Techniki Jądrowej rozpoczęły się w Instytucie Fizyki Jądrowej

PAN przygotowania obchodów 50-tej rocznicy powołania Instytutu w Krakowie. Został powołany

Komitet Honorowy obchodów Jubileuszu, w skład którego weszli: Metropolita Krakowski,

Prezydent Miasta Krakowa, Wojewoda i Marszałek Województwa Małopolskiego, Prezes PAA,

Prezes PAN, Rektorzy Krakowskich Uczelni. Uroczystości będą miały miejsce w IFJ PAN

17.10.2005 roku.



Centrum Doskonałości
Centre of Excellence

in Advanced Methods ofPhysics for Human Hcalt
and Reduction of Environmental Hazards

dziahjscyn pr/>'
ytucie Fizyki Jądrowej im. Henryka Niewodniczaiiski

Serdecznie gratulują odniesionych sukcesów
tworzeniu Europejskiej Przestrzeni Budciwczi

Prof. Mkliit Klobtt

Laboratorium Wzorcowania Przyrządów Dozymetrycznych
Instytutu Fizyki Jądrowej PAN

Laboratorium wzorcuje radiometry stosowane w ochronie radiologicznej w zakresie:
S mierników promieniowania gamma,
S mierników skażeń promieniotwórczych powierzchni,

Posiadamy akredytacje Polskiego Centrum Akredytacji.

Nasz adres: Laboratorium Wzorcowania Przyrządów Dozymetrycznych Instytut Fizyki Jądrowej
Polskiej Akademii Nauk, ul. Radzikowskiego 152, 31-342 Kraków

Telefon: (+48 12) 662-84-86; Tel. kom.: (+48) 692-771-875; Fax: (+48 12) 662-80-66
http://wzorcowanie.ifj.edu.pl



LABIS - Laboratorium Dozymetrii Indywidualnej!
Środowiskowej w Instytucie Fizyki Jądrowej PAN

Laboratorium akredytowane w Polskim Centrum Akredytacji (Nr AP 049). Świadczymy

usługi pomiaru dawek od promieniowania gamma, rtg i neutronów jedną z najnowocześniejszych

metod - wykorzystując dawkomierze termoluminescencyjne.

Wykonujemy badania w zakresie:

S kontroli dawek indywidualnych na cały ciało i ręce (kategoria A i B narażenia pracownika),
S kontroli dawek środowiskowych.

Kontrola dawek odbywa się poprzez:

S dawkomierze indywidualne na całe ciało, typu DI-86 i DI-02,
S dawkomierze pierścionkowe typu PI-01, do pomiaru dawek dłoni,
S dawkomierze środowiskowe, typu DS.,
^ dawkomierze ALBEDO (neutrony).

-" > 'V

Dawkomierze DI-86 i DI-02 Dawkomierz pierścionkowy PI-01 , , . , „ n

środowiskowy DS
W badaniu wykorzystuje się zjawisko termoluminescencji, które polega na emisji światła

przy podgrzewaniu detektorów uprzednio naświetlonych promieniowaniem jonizującym.
Detektory odczytuje się w specjalistycznych automatycznych urządzeniach zwanych
czytnikami TL.

Zalety metody TLD:

S szeroki zakres mierzonych dawek (od 30 îSv do kilku Sv),
S niskie koszty usługi,
S możliwość wielokrotnego użycia dawkomierzy,
S szybkość odczytu,
S dokładność na poziomie kilku procent,
J zakres energii fotonów 15 keV -J- 3 MeV (rtg i gamma),
S odczyty w cyklu kwartalnym,
J wyniki do 3 tygodni po odczycie,
S płatność tylko za wykorzystane dawkomierze,
J dawkomierze są opisane numerem, imieniem i nazwiskiem.

Szczegółowe informacje dotyczące metody pomiaru, cennik oraz formularze zamówień
znajdują się na stronie internetowej http://dawki.iij.edu.pi.



POLON-ALFA
Aparatura dozymetryczna POLON-ALFA

Przegląd oferty

POLON-ALFA dosimetry instruments
Offer review

POLON-ALFA Sp. z o.o. w Bydgoszczy jest największym polskim producentem aparatury
do pomiaru promieniowania jonizującego i systemów sygnalizacji pożarowej. Bardzo wysoki
poziom techniczny, szeroko rozwinięta sieć dystrybucyjna i natychmiastowy dostęp do serwisu,
sprawiają, że wyroby ze znakiem firmowym POLON-ALFA są najczęściej kupowanymi urządzeniami
tego typu w Polsce.

Aparatura dozymetryczna, przeznaczona jest do różnych zastosowań, w zależności od potrzeb
użytkowników. Wśród wyrobów można znaleźć urządzenia do ochrony osobistej, ręczne monitory,
pozwalające na wykrycie i lokalizację materiałów promieniotwórczych i rozszczepialnych, profesjonalne
urządzenia, wykorzystywane w wojsku oraz aparaturę uniwersalną, znajdująca zastosowanie zarówno do
codziennej pracy (również w „terenie") jak i w specjalistycznych laboratoriach.

Gama urządzeń jest następująca:
• ochrona osobista:

dawkomierz osobisty PM-1203M,
• urządzenia przenośne, wykrywacze:

monitor promieniowania gamma PM-1401M,
monitor promieniowania gamma i neutronowy PM-1401GN,
wykrywacz kontrabandy PM-1703T,

• radiometry:
- radiometr DPO,

radiometr uniwersalny RUM-1,
- radiometr RKP-2,

radiometr kieszonkowy RK-100,
sondy:

licznikowe,
scyntylacyjnc,
neutronowa.

Głównymi odbiorcami aparatury dozymetrycznej, produkowanej przez POLON-ALFA sąm.in.:
Straż Graniczna,

- Służby celne RP,
Wojsko Polskie,
Policja,
Straż Pożarna,
Instytucje naukowo-badawcze,
Inspektorzy ochrony radiologicznej,
Służba zdrowia,
Inni.

Wysoka jakość stosowanych komponentów pozwala na tworzenie urządzeń, spełniających bardzo
rygorystyczne wymagania użytkowników. ^Precyzja montażu oraz przyjęta technologia produkcji
powoduje, że urządzenia dozymetryczne POLC^N-ALFA bezawaryjnie pracują przez wiele lat.

ZAKŁAD URZĄDZEŃ DOZYMETRYCZNYCH „POLON-ALFA" Sp. z o.o.
\ ul Glinki 155, 85-861 Bydgoszcz,

tel. (052)-36-39-51 1; fax (052)-36-39-204;
e-mail: polonalfa@polon-alfa.com.pl;

http ://www.polon-alfa.pl


