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Analiza fotoaktywacyjna zawartości azotu w próbkach zbożowych. Oba-
danie możliwości analizy za pomocą krajowej aparatury. Wyznaczono
czułość analizy fotoaktywacyjnej zawartości azotu w próbkach symulu-
jących próbki zbożowe. Za pomocą betatronu 1PJ o prądzie ] 4 0,5/iA
przy wybranej energii aktywacji lS MeV określono, że wyznaczanie
azotu z 5 % błędem względnym jest możliwe dla próbki pszenicy o ma-
sie> 200 g. Aktywność pochodzącą od azotu określano poprzez pomiar
spektrometrem koincydencyjnym promieniowania anihilacji pozytonów
pochodzących z przemiany beta.Opracowano metodę wprowadzenia po-
prawki na zakłócającą pomiar obecność pozytonowego promieniowania
potasu. Przeprowadzono w oparciu o uzyskane wyniki doświadczalne
oszacowanie przewidywanych możliwości szybkich analiz z małymi
próbkami zboża przy zastosowaniu w przyszłości urządzeń będących
w budowie w ZDAJ 1PJ - duotronu oraz akceleratora liniowego.

Determination of nitrogen content in corn by photon activation. Sur-
vey of possibilities of routine analjsis with the devices produced in
Poland. The sensitivity of photon activation analysis of the nitrogen
content in samples simulating corn samples was determined. With the
use of betatron with a current J~0.5^iA at a chosen activation
energy 18 MeV, it has been established that determination of nitrogen
content with a relative error 5 % is possible for wheat samples of
mass ~ 200 g. Basing on these experimental results the feasibility
was estimated of fast analyses of small com samples irradiated with
the use of the devices being currently built in our Institute; electron
linear accelerator and duotron.

Гамма—активационный метод анализа содержания натрия в пше-
ницы. Обзор возможности быстрых анализ при помощи акцелерато-
ров сделаных в Польше. Определено чувствительность фотоакти-
вационного анализа содержания натрия в образцах симулирую-
щих образцы пшеницы. При помощи бетатрона ИЯП с током
J ^ 0 , 5 J U L A при энергии активации 18 Кэ определено натрий с 5%
относительной ошибкой для образца с массом> 200 г. Исходя из
этих экспериментальных данных сделано оценки возможности быс-
трых анализ с малыми образцами пшеницы при помощи акцелерато-
ров,которые строятся теперь в нашом !1нституте:линейного аксе-
лератора и дуотрона.
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1. W ST HP

Dostarczenie niezbędnej ilości biolka w pożywieniu ludności świata
jest obecnie ważnym problemem. W Polsce zapewnienie w aktualnej sy-
tuacji gospodarczej dostatecznej ilości białka w pożywieniu nastręcza
również znaczne trudności. Normy fizjologiczne przewidują spożycie
przez człowieka w ciągu doby ca 94- g białka. W naszym kraju spożycie
to wynosiło w 1952 roku tylko 88 g, a w 1983 roku wystąpił spaJek
spożycia. W Polsce trudności, z podażą białka dotyczą głównie białka
pochodzenia zwierzęcego, którego spożycie stanowi od 70% w krajach
rozwiniętych do 20 % w krajach biednych.

Z powodu braku możliwości zwiększenia w naszym kraju podaży
białka pochodzenia zwierzęcego postuluje się dostarczenie większej
ilości białka pochodzenia roślinnego. Można to uzyskać przez wprowa-
dzenie do pożywienia większej ilości, produktów roślinnych bogatych
w białko /groch- fasola, soja/, jak również przez zwiększenie ilości
białka w powszechnie spożywanych produktach zbożowych. Aby zwięk-
szyć zawartość białka w produktach zbożowych, należy wprowadzić do
powszechnej uprawy odmiany bogate w białko. W naszym klimacie wy-
hodowanie takich odmian drogą krzyżówek trwa około siedmiu lat.
Skrócenie tego okresu można uzyskać przez przeniesienie hodowli do
cieplejszego klimatu i zwiększenie częstotliwości zbiorów lub przez
selekcję materiału siewnego we wcześniejszych latach hodowli.

Miernikiem zawartości białka w produktach roślinnych jest azot.
Potrzebne są więc odpowiednio czułe, dokładne, szybkie i tar.ie metody
oznaczania tego pierwiastka w ziarnie. Przykładowo można podać, że
w ziarnie o zawartości 12-14% białka mamy około 2% azotu. Metoda
analizy winna zapewnić rozróżnienie 1. % białka5*", co odpowiada 0,14%
azotu*". Konieczne jest zatem oznaczenie zawartości azotu w ziarnie
na poziomie 2%* z dokładnością względną lepszą niż °^ • 100 = 7 %.

W Polsce w rolnictwie do oznaczeń azotu w roślinach stosuje się
konwencjonalną niszczącą metodę Kjeldahl'a. W świecie propaguje się
zastosowanie metod jądrowych jako szybkich, nieniszczących i tanich.
W metodach tych głównie wykorzystuje się reakcje jądrowe •./n, 2n/,
/n,!f/, /p,d/, /d, p/, /jf,n/ i /p,oC/.

Źródłem promieniowania potrzebnego do przeprowadzenia wyżej wy-
mienionych reakcji są reaktory jądrowe, generatory neutronów, cyklo-
trony i akceleratory elektronów. Z uwagi na stosunkowo łatwą dostęp-
ność i niski koszt akceleratorów elektronów proponuje się często za-
stosowanie analizy fotoaktywacyjnej.

Ilości wyrażone w % masy ziarna.
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W niniejszym raporcie zrelacjonowano przebieg i wyniki prób ozna-
czania zawartości azotu w próbkach symulujących ziarno pszenicy me-
todą analizy fotoaktywacyjnej, wykorzystując betatron typ B30-S, zbu-
dowany w Zakładzie Doświadczalnym Aparatury Jądrowej Instytutu
Problemów Jądrowych oraz spektrometr złożony z typowych bloków pro-
dukcji Zjednoczonych Zakładów Urządzeń Jądrowych "POLON".

Przeprowadzono dyskusję wyników pod kątem praktycznego zasioso-
wania metody analizy fotoaktywacyjnej do oznaczania azotu w ziarnie.
Oszacowano również spodziewane wyniki jakie można by uzyskać stosu-
jąc jako źródło promieniowania aktywującego akcelerator o znacznie
/200 razy/ większym prądzie akcelerowanym niż betatron tzw. duoiron
lub akcelerator liniowy, których prototypy są obecnie budowane w ZDA]
Instytutu Problemów Jądrowych.

2. METODA ANALIZY FOTOAKTYWACYTNEJ

By wykorzystać reakcje fotojądrowe do oznaczania azotu trzeba znać
skład aktywowanego materiału i charakterystyki reakcji fotojądrowych.
Przeciętną zawartość pierwiastków w ziarnie pszenicy pcdano w tabeli 1
a progi reakcji wraz z półokre«ami rozpadu izotopów powstałych w wv-
niku aktywacji tych pierwiastków, a także maksymalne przekroje czynne
w tabeli 2.

TABELA 1. Przeciętna zawartość pierwiastków w ziarnie pszenicv.

Pierwiastek

С

О

Н

N

Р

К

Са

S

Mg

inne

Zawartość
w % wagowych

AA

AA

9

2

~ 0,5
~ 0,5
~ 0,1

~ 0,2
~ 0,2

~ 0,1
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T ABEL A 2. Charakterystyka reakcji fotojadrowych pierwiastków wystę-
pujących w ziarnie pszenicy przy energii promieniowania
aktywującego nie przekraczającej 20 MeV.

Reakcje

12с1*,*)пс

1 6 O ftf,n) 1 5 O

3 8 K ( ^ n l 3 8 K
32 30

Próg
reakcji

MeV

18,7

10,5

15,7

12,3

13,1

19,0

Okres
połowicznego

zaniku

min

20,50

10,00

2,05

2,62

7,70

2,62

Maksymalny
przekrój
czynny

mbarn

10,4

2,8

14,0

17,0

11,2

-

Energia przy
mak symalnym

przekroju
czynnym

MeV

22,8

22,5

21,9

14,0

19,3

-

We wszystkich przypadkach mamy tu do czynienia z przemianą beta
z emisją pozytonu fi+, lub wychwytem elektronu ЕС, со można przykła-
dowo dla azotu zapisać w postaci:

<*:./..A, ,6*400%_ «,

a dla potasu

Każdemu rozpadowi jądra N towarzyszy emisja pozytonu, który
anihilując z elektronem tworzy 2 fotony 511 keV rozchodzące się
w przeciwnych kierunkach. Natomiast rozpad jądra 3 K, który zachodzi
zarówno w drodze emisji Ii* jak i poprzez wychwyt elektronu EC pro-
wadzi do stanu wzbudzonego jądra Зод г *•. które przechodząc do stanu
podstawowego emituje kwant ft- o energii 2167 keV.

Prowadzenie efektywnej analizy aktywacyjnej wymaga optymalnego
doboru następujących parametrów:
- energia promieniowania aktywującego,
- czas aktywacji ,
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- odległość ogniskowa próbki,
- czas chłodzenia,
- sposób pomiaru aktywności wzbudzonej,
- sposób monitorowania strumienia promieniowania aktywującego.

Energię promieniowania aktywującego dobieramy tak, aby maksymalnie
aktywować oznaczany pierwiastek ( I ^ N ) , przy tym możliwie mało akiy-
wując pierwiastki towarzyszące. Z danych zawartych w tabeli 2 wynik.-i.
że przy energii aktywacji EaVf zawartej w przedziale 10,5 Mo\'< li ,^{

К 12,3 MeV aktywuje się w ziarnie tylko azot. Należy się jednak spo-
dziewać, że przy tak niskiej energii aktywacji uzyskana aktywność
będzie bardzo mała, gdyż strumień fotonów, który jest proporcjonalny
do trzeciej potęgi energii przyspieszonych elektronów będzie rnaiy, po-
dobnie jak i przekrój czynny reakcji (}f ,n) azotu. Stosując wieksza
energię aktywacji, np. 18 MeV, aktywuje się wszystkie pierwia.siki za-
warte w ziarnie pszenicy z wyjątkiem węgla. Dobierając odpowiednio
czas chłodzenia próbki, np. 20 minut, można uzyskać zanik aktywności
izotopów tlenu i fosforu, pozostanie jednak aktywność potasu, kiórego
okres półrozpadu jest współmierny z okresem połowicznego zaniku azotu.
Wkład od potasu w aktywność próbki zawierającej azot i potas można
określić korzystając z tegb, że przemiana beta potasu prowadzi do
stanu wzbudzonego w Зод г o energii 2167 keV. Mierząc stosunek aktyw-
ności Ji próbki zawierającej potas do aktywności fotonów с energii
2167 keV można uwzględnić wkład aktywności Jb pochodzącoi od domie-
szki potasu w próbce zawierającej azot i potas.

Dla uzyskania maksymalnej aktywności azotu w próbce czas
winien być równy trzem stałym rozpadu, co wynosi L3 minuty. Jest to
czas zbyt długi z punktu widzenia praktycznego zastosowania tet metody
analizy. W badaniach przyjęto czas aktywacji równy 10 iriinu: . l'/.y skii •<•
się wtedy aktywność równą połowie aktywności nasycenia przv stosun-
kowo krótkim czasie analizy.

Przy aktywacji próbek korzystnie jest stosować mało odległości
ogniskowe, gdyż gęstość promieniowania aktywującego jest odwrotnie
proporcjonalna do kwadratu odległości od ogniska. Z drugiej strony
gęstość ta maleje gwałtownie w miarę oddalania się od osi wiązki. \'.ч
rys. l podano typowy rozkład kątowy wiązki promieniowania X dla
energii 18 MeV. Przyjmując, że gęstość promieniowania w próbce
o średnicy 5 cm może zawierać się w przedziale od 1 do 0,5 otrzymuie
się odległość ogniskową ca 25 cm.

Strumień promieniowania aktywującego zmienia się zwykle w czasi-*
pracy akceleratora. By uwzględnić wpływ wahań strumienia na aktyw-
ność badanych próbek stosuje się monitorowanie strumienia za nomoc
monitorów w postaci blaszki miedzianej o określonej grubości i o
średnicy takiej jak badana próbka. Wybór miedzi jako monitora sinnvio-
nia w przypadku azotu jest szczególnie korzystny. gdvż progi roakc.ii

Odległość od źródła promieniowania.
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R y s . l . Rozkład kątowy gąstości promieniowania hamowania
wzglądem osi symetrii wiązki padających elektronów.

Badania nad analizą aktywacyjną ziarna dogodnie jest prowadzić na
próbkach symulowanych wobec znacznych trudności otrzymania próbek
ziarna o znanej z dużą dokładnością zawartości azotu i potasu. Próbki
symulowano powinny mieć skład pierwiastkowy zbliżony do ziarna
/tabela 1/, Można jednak prowadzić badania na próbkach, w których ni o
występuje węgiel jeżeli siosowana enorgia aktywacji nio przekracza
18 MeV /jest niższa oó progu akiyw,-ic|i węgla/, można również w próbce
symulowanej pominąć fosfor gdy czas chłodzenia jest znacznie większy od
okresu pól rozpadu fosforu, gdyż jego zawartość w ziarnie jest zniko.no
mala.

Badania przeprowadzono na próbkach w postaci pasivlek kwasu boro-
wego zawierających a/.ol o<l 0,1 do 2 g na pastylkę w postaci azotanu
amonu i pastylek zawierających poi as w postaci siarczanu potasu rów-
nież o zawartości od 0,1 <lo 1 g na pasiylkc. Pastylki ważąco zawszo
10 g o średnicy jO nim 01 iv.vniVwano pr/.e/ sprasowanie w tvin samvm
nac,:\nku i jednakowym naciskiem. Tak sporządzone próbki zawierai.i tlen
od (4) do 7rf"'j, czyli wiocei niż w ziarnie .'L~'i/.

Węgiel do aklywiicji przygotowano \\ podobny sposób w postaci pa^tv-
lek /. era Ci 1 u .
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3. APARATURA

Jako źródło promieniowania aktywującego wykorzystano akcelerator
elektronów - betatron typ B-30S skonstruowany i zbudowany w Zakła-
dzie Doświadczalnym Aparatury Jądrowej Instytutu Problemów Jądrowych
/ZDAJ IPJ/. Betatron ten produkuje wiązkę elektronów o energii rcguLo-
wanej w przedziale od 6 do 30 MeV z dokładnością i 50 keV. Nastawiona
wartość energii jest stabilizowana również z taką dokładnością. Natęże-
nie prądu akcelerowanego w tym betatronie jest mniejsze od 0,5 uA.
W wyniku hamowania przyspieszonych elektronov na platynowej tarczy
otrzymuje się wiązkę promieniowania hamowania o widmie ciągłym . ki ero -
go granica krótkofalowa odpowiada energii zahamowanych elektronów.
Promieniowaniem tym aktywowano badane próbki.

Do pomiaru aktywności Jb badanych próbek zastosowano spekiromotr
koincydencyjny mierzący promieniowanie anihilacyjne, złożony /. dwóch
sond scyntylacyjnych z kryształami NaJ: jeden o wymiarach 3"x3",
drugi &"xĄ", dwóch analizatorów jednokanałowych typ 1201 POLON
i układu koincydencyjnego Uniwersał Coincidence Unit typ 1^02 POLON!.
Impulsy wyjściowe z układu koincydencyjnego rejestrowano przelicznikiem.
Celem zmniejszenia tła, sondy spektrometru koincydencyjnego były umiesz-
czone w osłonie z ołowiu o grubości 10 cm. Średnie tło nie przekrac/.nlo
10 impulsów koincydencyjnych na minutę.

Linię 2l67 keV rejestrowano za pomocą wielokanałowego analizatora
amplitudy, do którego doprowadzono sygnał z sondy o większym kryszinle
ze spektrometru koincydencyjnego.

W czasie pomiarów kontrolowano czułość spektrometrów wzorcowymi
źródłami 22Na i ^

4. POMIARY

Wyznaczenie skali energetycznej regulatora energii betatronu

Wyznaczenia dokonano drogą określenia nastawień potencjometru
wieloobrotowego regulatora energii betatronu, odpowiadających energiom
progowym reakcji /jf,n/ następujących pierwiastków: miedzi, azotu, po-
tasu, węgla. Średnie z pięciu pomiarów naniesiono na wykresie, a nas-
tępnie połączono linią prostą wyznaczoną metodą najmniejszych kwadra-
tów. Konstrukcja regulatora energii promieniowania betatronu zapewnia
proporcjonalność energii do nastawienia potencjometru wieloobrotowego.

Na rys.2 podano charakterystykę regulacji regulatora energii
betatronu.



e

20

•19

a

IS

ft

43

42

#

У
о.ем

B C u

>

4» 140 160 480 200 220 Я0 2Ć

я / ««№
"С

Г

Ъ 2во зов зю Działki helipata
regulatora energii

Rys.2. Charakterystyka regulacji regulatora energii betatronu 330-S.

Wyznać zer те krzywych wzbudzenia azotu, potasu i węgla

Celem doboru energii aktywacji przy analizie azotu wyznaczono
krzywe wzbudzenia azotu, potasu i węgla. Aktywowano jednocześnie
próbki azotu, potasu i węgla umieszczone na osi wiązki w specjalnej
kasecie jedną za drugą w określonej kolejności promieniowanie'm beta-
tronu przy różnych energiach w przedziale 9 do 23 MeV . Czas aktywacji
wynosił 10 minut. Czas chłodzenia dla azotu 15 minut, dla potasu 18 mi-
nut, dla węgla 20 minut. Mierzono dawkę promieniowania aktywującego
za pomocą komory jonizacyjnej dawkomierzem VA] l8A.

Na rys.3 przedstawiono zależność względnej aktywności właściwej
próbek (liczba impulsóv//gram • dawka) w funkcji energii promieniowania
ak ty w u j ąc e go.
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Rys.3. Zależność względnej aktywności właściwej próbek azotu,
potasu i węgla od energii promieniowania aktywującego
— — — skala lewa, skala prawa.

Wykres wykonano dla aktywności przeliczonych na stały czas chło-
dzenia równy 20 minut.

Z otrzymanych krzywych wynika, że dla energii mniejszej od
12,3 MeV /próg aktywacji fosforu/ otrzymuje się znikomo małe aktyw-
ności właściwe azotu. Dla energii mniejszej od 15,7 MeV /próg akty-
wacji tlenu/ aktywności właściwe azotu są również mate, co uniemożli-
wia praktycznie zastosowanie energii w tym zakresie do analizy foto-
aktywacyjnej azotu. Można wykorzystać do tego celu energię It? MeV ,
nieco niższą od progu aktywacji węgla. Energię tę przyjęto przy dal-
szych badaniach.

Wyznaczanie zawartości azotu w próbkach azotanu amonu oraz potasu
w próbkach siarczanu potasu sprasowanych z kwasem borowym

Aktywowano próbki azotowe oraz potasowe o zawartości 1,0; 0,5
i 0,1 grama w obecności monitora miedzianego przez 10 minut, następ-
nie mierzono aktywność tych próbek przez 1 minutę po czasie chłodze-
nia 20 minut. Obliczono średnie liczby zliczeń z pięciu pomiarów
dla każdej próbki, średnie standardowe odchylenie i maksymalny błąd
względny. Wyniki zestawiono w tabeli 3.
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TABELA 3. Wyniki prób oznaczania azotu i potasu w próbkach с różnej
zawartości.

Zawartość
w próbce

g

1,0
0,5
0 , 1

1,0
0,5
0 , 1

średnia
liczba

zliczeń
H

a z o t

465
246

45

p o t a s

225
103

16

Średnie
standardowe
odchylenie

&

14,0
9 , 3

13
9
4

Maksymalny błąd
względny

. 100 „
5c

6,02
7,56

18,22

12
17
50

Z uzyskanych wyników dla azotu widać, że z wymaganą dla praktyki
dokładnością można oznaczać zawartość ca 1 gram azotu, co odpowiada
próbce ziarna o masie ca 50 gramów. Dokładność oznaczania potasu jest
dwa razy gorsza, głównie z racji mniejszej liczby zliczeń koincydencji.

Uwzględnienie poprawki na pozytorową aktywność pochodząca od potasu
zawartego w próbce

W zastosowanej metodzie pomiaru aktywności poprzez rejestrację par
fotonów anihilacyjnych spotykamy się przy zastosowanej energii aktywacji
18 MeV z fotonami anihilacyjnymi, pochodzącymi i zrówno od azotu jak
i od potasu. Aby wyodrębnić te ostatnie korzystamy z tego, że przemiana
beta potasu prowadzi do stanu wzbudzonego w Зодг о energii 2167 keV.
Mierzy s ię zatem natężenie linii 2167 keV oraz określa stosunek jej na-
tężenia do natężenia fotonów anihilacyjnych w czystej próbce potasowej.

Aktywowano próbki potasu o zawartości 2,0; 1,0 i 0,5 grama przez
10 minut, a następnie mierzono aktywność tych próbek w piku 2167 keV
po czasie chłodzenia 2 minuty oraz aktywność fi? tych samych próbek
po 20 minutach od zakończenia aktywacji. Wyniki pomiarów dla 12 próbek
przedstawiono w tabeli L. W tabeli tej podano również stosunek aktyw-
ności właściwej fi mierzonej po 20 minutach od zakończenia aktywacji
do aktywacji właściwej w piku 2167 keV mierzonej po 2 minutach. Wynosi
on (0,630+0,07) .
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T ABEL А 4. Wyniki wyznaczania stosunku aktywności f£ do aktywności V
w piku 21б7 keV dla potasu.

a
Średnia

aktywność
właściwa.&*

imp/gram

154

. ь
Średnia

aktywność
właściwa
piku 2167 keV
imp/gram

264

с
a/b

X

0,63

Średnie
standardowe
odchylenie

С

0,07

e
Maksymalny błąd

wzqlodnv

22

Maksymalny błąd względny wyznaczenia tego stosunku wynosi 22% 1 jest
spowodowany głównie bardzo dużym tłem występującym przy pomiarze
piku 2167 keV.

Oznaczenie azotu w próbce zawierającej azot i potas

Aktywowano próbki zawierające 4 gramy azotu i 1 gram potasu razem
z monitorem miedzianym przez 10 minut. Taka zawartość azotu i potasu
odpowiada próbce zboża o masie ca 200 gramów. 'Następnie mierzono ak-
tywność potasu w piku 2167 keV po 2 minutach oraz aktywność _/8+ po
20 minutach od zakończenia aktywacji. Wyznaczono aktywność właściwa
Ji azotu w próbce odejmując od aktywności całkowitej aktywność potasu.
Wyniki pomiarów dla 6 próbek zestawiono w tabeli 5. Wkład od potasu
do aktywności £* azotu i potasu w ziarnie wynosi ok. 10%.

TABELA 5. Wyniki prób oznaczania azotu w próbce zawierającej azot
i potas.

Aktywność
fipotasu
i azotu

imp

1923

Aktywność
potasu
w piku
2167 keV

imp

312

Udział
potasu
w ak-
tywnoś-

ci/f
próbki

imp

202

Aktywność
f? azotu
w próbce

imp

1738

Aktywność
właściwa
p azotu
w próbce
X

imp/gram

435

Średnie
odchy-
lenie
stan-
dardo-

we
6"

10

Maksy-nalny
błąd względ-

ny

100

4 , 6

/wartości średnie/.
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5. WNIOSKI

Metoda analizy fotoaktywacyjnej za pomocą krajowego zestawu apa-
ratury złożonego z betatronu B30-S produkcji ZDAJ 1PJ i spektrometru
produkcji firmy POLON pozwala na wyznaczenie azotu w ilości ca
1 gram w obecności tlenu /ca 6 gramów/ z błędem względnym 6 %.
W przypadku 0,1 grama azotu błąd ten wynosi 18 %. '

Oznaczając azot metodą analizy fotoaktywacyjnej w obecności potasu
i tlenu uzyskano błąd względny 4-, 6 % dla próbek zawierających 4- gramy
azotu, 1 gram potasu i ok. 31 gramów tlenu. Taka zawartość azotu
i potasu odpowiada próbce ziarna pszenicy o masie około 200 gramów.

Analiza zawartości azotu w tak dużych próbkach /200 g/ może mieć
sens praktyczny w przypadku konieczności oznaczenia zawartości azotu
w dużych masach ziarna. Duża masa próbki przyczynia się do zwiększe-
nia reprezentatywności analiz. Analiza fotoaktywacyjna jest metodą
nieniszczącą. Pozwala zatem na wielokrotne oznaczenie zawartości w tej
samej próbce, co jest szczególnie ważne w przypadku sporów o wyniki
analiz. Czas trwania analizy nie jest zbyt długi /ca 35 minut/. Przepus-
towość linii analitycznej złożonej z betatronu B30-S i trzech kompletów
spektrometrów ocenić można na ca. 140 analiz w ciągu 8 godzin, przyj-
mując, że jednocześnie aktywowane będą 3 próbki. Jednoczesna aktywa-
cja 3 próbek umieszczonych jedna za drugą jest możliwa ze względu na
znaczną przenikliwość promieniowania aktywującego.

Zastosowanie akceleratora tzw. duotronu, którego prototyp jest
obecnie budowany w ZDAJ IPJ, o energii 20 MeV i znacznie większym
prądzie akcelerowanym niż betatron, np. 100fiA, umożliwia znacznie
rozszerzenie zakresu zastosowania analizy fotoaktywacyjnej do oznacza-
ma azotu w ziarnie.

Konstrukcja tego akceleratora pozwala również na znaczne zbliżenie
aktywowanych próbek do antykatody, co można wykorzystać w przypadku
próbek o małej masie i wymiarach. Zmniejszając odległości ogniskowe
do 5 cm /z 25 cm/ uzyskuje się 25 razy większą gęstość strumienia pro-
mieniowania aktywującego. Można zatem stosując takie same czasy akty-
wacji, chłodzenia i pomiarów jak w relacjonowanych próbkach zmniej-
szyć masę badanej próbki 200-25 = 5 • ЮЗ razy uzyskując podobne
liczby zliczeń i dokładność pomiarów, czyli można analizować
próbki o masie -=|2.1O~3 = 40- 10"^ grama. Możliwa jest więc analiza
zawartości azotu w pojedynczych ziarnach. Zastosowanie duotronu umoż-
liwia również skrócenie czasu aktywacji oznaczanych prób. W przypadku
próbek o masie np. 1 gijma i czasie aktywacji 1 minuta przy niezmie-
nionych warunkach pomiaru można uzyskać aktywność próbek ca 3 razy
większą niż w przypadku stosowania betatronu jako źródła promieniowa-
nia aktywującego. Można zatem uzyskać zwiększenie dokładności oznaczeń
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przy przepustowości linii analitycznej około 50 prób na godzinę /przy
aktywacji pojedynczych prób/.

W przypadku posiadania akceleratora liniowego o energii 12 McY
i prądzie akcelerowanym ok. 100 JUA, który również jest opracowywany
w ZDAJ IPJ, można rozważyć aktywację próbek promieniowaniem o takiej
energii celem oznaczania azotu. Aktywacja przy tak niskiej energii jest
szczególnie korzystna, gdyż aktywuje się tylko azot. Gęstość strumienia
promieniowania aktywującego będzie wtedy 200 . (--Ц-)5 -25 = 1,5- 10^
razy większa od gęstości uzyskiwanej przy betatronie, natomiast aktyw-
ność próbki aktywowanej będzie około 20 razy większa. P r z y oszacowa-
niu przyjęto, że gęstość strumienia promieniowania jest proporcjonalna
do 3 potęgi energii, jak również, że w przypadku akceleratora liniowego
o energii 12 MeV można zmniejszyć do 5 cm odległość ogniskową oraz,
że prąd akcelerowany w akceleratorze liniowym jest 200 razy większy
niż prąd akcelerowany w betatronie. Uwzględniono również na podstawie
krzywych wzbudzenia, że aktywność azotu przy tym samym prądzie akce-
lerowanym i energii 12 MeV będzie ca 60 razy mniejsza niż aktywność
przy energii 18 MeV. Stosując energię aktywacji 12 MeV unikamy akty-
wacji tlenu, fosforu i potasu, można więc zmniejszyć znacznie czas
chłodzenia, np. do 5 minut i z tej racji uzyskać aktywność zwiększoną
trzykrotnie, czyli w sumie 60 razy większą niż w przypadku betatronu.
Można wtedy analizować próbki o masie 200/60—3 gramów lub o masie
większej, skracając odpowiednio czas aktywacji. W tabeli 6 podano mini-
malne masy próbki pszenicy, w których można oznaczać zawartość azotu
z dokładnością względną nie gorszą od 5 %, stosując jako źródło promie -
niowania aktywującego betatronu 30 MeV, duotron 20 MeV lub akcelera-
tor liniowy 12 MeV. Podano również liczby prób, które można oznaczać
w ciągu godziny.

Przedstawione wyniki prób oraz dokonane na ich podstawie oszaco-
wania pozwalają wnioskować, że w oparciu o metodę analizy fotoaktywa-
cyjnej stosując istniejący /betatron/ lub opracowywane w ZDAJ IPJ akce-
leratory /duotron lub akcelerator liniowy/ i krajową aparaturę spektro-
metryczną można zbudować w ZDAJ IPJ linię analityczną dc analizy pro-
duktów roślinnych na zawartość azotu. Przepustowość takiej linii w przy-
padku zastosowania np. duotronu może wynosić kilkaset prób na 8-go-
dzinną zmianę. Można przy tym za jej pomocą analizować zarówno próby
o masie kilku gramów jak i pojedyncze ziarna.



TABELA 6. Minimalna masa próbki pszenicy, w której można oznaczać azot z maksymalnym
błędem względnym 5% oraz przepustowość linii analitycznej z betatronem, duo-
tronem i akceleratorem liniowym.

Źródło promieniowania
aktywującego

Energia
aktywacji

MeV

Czas
aktywacji

min.

Minimalna
masa pszenicy

gramy

Przepustowość
linii analitycz,

prób/godz.

Uwagi

Betatron 30 MeV,
J = 0,5/uA f = 25 cm

Duotron 20 MeV,

I = 100 fiA. f = 5 cm

Akcelerator liniowy 12 MeV

] = 100 /iA f = 5 cm

18

18

18

12

12

10

10
1

10
1

200

4 • 10"3

400 • 10"3

3

30

18

18

60

18

60

Przy równo-
czesnej
aktywacji
3 próbek.

OJ
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