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OD REDAKCJI

Materiały Krajowego Sympozjum at. "Rozwój 1 zastosowanie metod
Izotopowych w technice" zostały zestawione w szesbiu Raportach
Instytutu Fizyki 1 Techniki Jądrowej Akademii Górniczo-Hutnlczejj
według kolejności wygłaszania,w następujących grupach tematycznych:

1* Hrtody znaczników radioizotopowych w Inżynierii Mterlałowej oraz
w badaniu procesów przemysłowych /Raport XHI 19U/I/

2* Chemia 1 techniki radiacyjne /Raport ZNT 1%/I/

3* Katody analizy radiometrycznej /Raport ZnT 195/1/

4. Metody jądrowe w geologii i hydrogeologii /Raport Ш Г 196/1/

5. Mowę opracowania aparaturowe /Raport ПГГ 197/1/

6. Produkcja radioizotopów 1 metody pomiarowe /Raport ИСГ 198/1/

7. Metody pomiarów» /Raport ZRT 199/1/.

Materiały Sympozjum zostały wydane na podstawie oryginałów
referatów 1 rysunków dostarczonych przez autorów.

Komitet Organizacyjny Sympozjum pragnie podziękować personelowi
Zakładu Graficznego Akademii Górnlczo-Hutniczej» a w szczególności
jej dyrektorowi mgr. Edwardowi Lenartowl za szybkie wydrukowanie
Materiałów Sympozjum. Dziękujemy również paniom Annie Nedzklej
1 Ewie Leśniak oraz dr.lnz» Tadeuszowi Kucowi z Instytutu Fizyki
1 Techniki Jądrowej Akademii Córnlezo-nutniezej za przygotowanie
Materiałów do druku.



EDITORIAL HOTICE

The proceeding» of the Polish Symposium on "Development end
applicetlon of ieotopic methods in engineering end technology" viii
eppeer la the subsequent six Reports of the Institute of Nuclear
Physics and Techniques of the Academy of mining and Metallurgy in
Cracow.
They will be published in the order of their presentation at the
Symposium in the following

1. Methods of radlolaotope tracers in materials technology and in
control of industry processes /fceport INT 194/1/

2* Chemistry and radiation technique /Report 194/1/

3. Methods of radiometrie analysis /Report INT 195/1/

4. Nuclear methods in geology and hydrogeology /beport INT 196/1/

5. New work out of apparatus /heport INT 197/1/

6. Radloisotopes production and methods of measurement /Report BIT
198/1/

7. Method» of measurement /heport INT 199/1/.

The reports will contain original texts and figures as
presented by the authors*

The Organizing Committee would like to express their gratitude
to the staff of the Printing Office of the Academy of Mining and
Metallurgy in particular to Mr* Edward Lenart Director ot the Office
for their efficient performance. Ve would also like to thank Miss
Anna Nedzka, Miss Ewa Lesniak and Dr Tadeusz Kuc for their cooperation
with the Committee and preparation proceedings for printing.
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PRODUKCJA RADIOIZOTOPÓW I METODY POHIAROME



Zbigniew Bazanlak
Ośrodek Reaktorów 1 Produkcji
Izotopów • IEA
Świerk k. Otwocka

DZIAŁALHOSC ORAZ KIERUNKI ROZWOJU OŚRODKA REAKTORÓW X PRODUKCJI IZOTOPÓW

Dziesięć lat, które minęły od ostatniego Sympozjum poświeconego zasto-
sowaniom techniki Jądrowej w gospodarce narodowej,było okresem, w którya
dały się zauważyć istotne zmiany w kierunkach zastosowali techniki Izoto-
powej.

W czasie tym zanotowano dynamiczny rozwój zastosowań Izotopów w
medycynie^ przy stosunkowo mniejszym wzroście zapotrzebowania przemysłu
na źródła promieniotwórcze. Dotyczy to zarówno metod instrumentalnych
stosowanych do kontroli i automatyzacji procesów przemysłowych, jak rów-
nież metod znacznikowych wykorzystywanych do badania procesów i aparatów.

Stwierdzenia te poparte są przede wszystkim anelizą zapotrzebowania
na izotopy i preparaty promieniotwórcze.

Przyjęcie przez jedyny w Polsce zakład produkcji izotopów i związków
znaczonych zasady rozwijania produkcji, na którą w kraju istnieje naj-
większe zapotrzebowanie, zasady, która jest konsekwentnie realizowana
również obecnie, spowodowało taki rozwój asortymentowy, który stanowi
w miarę wierne odbicie zastosowań radioizotopów w naszym kraju. Dotyczy
to oczywiście radioizotopów reaktorowych, brak cyklotronu do produkcji
izotopów promieniotwórczych uniemożliwia pokrycie zapotrzebowania na te
izotopy przez produkcję własną.

Podstawowym urządzeniem do produkrч izotopów przez dłuższy czas był
reaktor EWA,oddany do eksploatacji v 1958 r. Początkowo reaktor ten
miał moc 2 MW i strumień neutronów rzędu 1O1'n/cm2/sec, a po dwukrot-
nej modernizacji osiągnął moc 10 MW i strumień rzędu 1,5 . 10 n/cm2/sec.

V 1960 r. oddano do eksploatacji budynek laboratorium półgorącego, w
którym uruchomiono komory do rutynowej produkcji radioizotopów. Pierwszy-
mi produktami wytwarzanymi w zakładzie były najprostsze związki chemicz-
ne, a więc nieorganiczne preparaty promieniotwórcze. Preparaty te przezna-
czone były głównie dla jednostek badawczych prowadzących prace w różnych
dziedzinach nauki i techniki.

Powstały w 1960 r. zakład technologiczny, po połączeniu się w 1967 r.
z istniejącym wówczas Biurem Dystrybucji Izotopów przekształcił się
w Ośrodek Produkcji i Dystrybucji Izotopów. Ośrodek ten prowadził nie
tylko działalność produkcyjną, ale również 1 handlową. Do jego podsta-



wowych zadań nalelbło zaspoi.- v-e. - p- г-.Jt sosi-vus-viti narodowej na sub-
stancje promieniotwórcze. Ke*iuefc.-wea'tal« prowi-izon* polityk* dostosowywa-
nia profilu produkcji i nadążania za aktualnym zapotrzebowaniem rynku dopro-
wadziła do etanu, w który» Uata wszystkich rodzajów produkowanych wyro-
bów obejmowała ponad 500 pozycji. V «kład tych produktów wchodziło ponad
80 różnych radlonuklidów.

Kolejnym etapem, stwarzającym możliwości dalszego rozwoju produkcji
preparatów promieniotwórczych) były zalany organizacyjna przeprowadzone
w byłym Instytucie Badań Jądrowych 1 powołania, decyzją prezesa Państwo-
wej Agencji Atomistyki, w marcu 1983 r. Ośrodka Reaktorów i Produkcji
Izotopów działającego w ramach Instytutu Cnergli Atomowej.

V skład ORIPI weszły oba polskie reaktory badawcze, EWA 1 MARIA, Ośro-
dek Produkcji i Dystrybucji Izotopów, Zakład Unieszkodliwiania Substancji
Promieniotwórczych 1 część Zakładu Dozymetrii.

Jednostka o strukturze» w której zamyka ale pełny cykl produkcyjny
(począwszy od napromieniania materiałów tarczowych, a skończywszy na
unieszkodliwianiu odpadów promieniotwórczych), teoretycznie ma wszel-
kie dane dla dalszego, niczym nieskrępowanego rozwoju. Himo stworzenia
podstaw organizacyjnych umożliwiających reagowanie na zmieniające się za-
potrzebowanie rynkujZarówno wewnętrznego, jak 1 wzrastających możliwoś-
ci eksportowych, na przeszkodzie dalszemu dynamicznemu wzrostowi produk-
cji stoi jednakże stan techniczny Ośrodka.

Liczne działania w zakresie restytucji bazy produkcyjnej 0R1PI dopro-
wadziły do podjęcia decyzji przez Prezydium Raądu o modernizacji w latach
1985 - 1990 zaplecza produkcji izotopów. Niezależnie od

decyzji centralnych, od momentu utworzenia ORIPI podjęto szereg
działań zmierzających do przystosowania bazy reaktorowej do produkcji
izotopów*

Ze względu na dotychczasowy brak możliwości rozładunku materiałów
tarczowych w trakcie cyklu pracy reaktora MARIA, w zaaadzle cała produk-
cja prowadzana była w reaktorze IWA. Ograniczenia wynikające z maksymal-
nie osiąganej gęstości strumienia neutronów oraz niewielka liczba kana-
łów o korzystnych charakterystykach uniemożliwiają aktywacją wzbogaconych
materiałów tarczowych wykorzystywanych do produkcji preparatów promienio-
twórczych o wysokiej aktywności właściwej, wymaganej przy ich stosowa-
niu w medycynle,np. lrydu-192, iterbu-169» chromu-51, wapnlc-45, cyay-113
1 innych. Zmusiło to b. OPiDI do korzystania v ciągu ostatnich kilku
lat z wysokostrumieniowych reaktorów Buropy Zachodniej. Do roku 1982 opła-
ty za usługi aktywacyjne kształtowały się na poziomie 100 - 180 tys.
dolarów.

V tej sytuacji podstawowym zadaniem było zwiększenie dyspozycyjności
oraz przystosowanie wysokostrumienlowego reaktora MARIA do produkcji
izotopów.
U



Częściowo cel ten zrealizowano w 1C33 г., wydłużając niemal dwukrotnie
roczny wymiar pracy reaktora; w rok później uruchomiono pocztę hydraulicz-
ną, co udostępniło 5 kanałów do produkcji izotopów krótkozyclowych. Ten
stan pozwolił na optymalizację czasu pracy reaktorów, które zaczęto
eksploatować przemiennie)w zależności od potrzeb produkcyjnych. Celem
takiego sposobu pracy była potrzeba zmniejszenia kosztów produkcji izoto-
pów, którą obciążały pełne koszty utrzymania obu reaktorów*

Warto w tym miejscu nadmienić, ze Polska jest cryba jedynym krajem nc
świecie pokrywającym koszty eksploatacji reaktorów produkcją izotopów.

Zmiany przeprowadzone w reaktorze MARIA, a przede wszystkim nowa kon-
figuracja rdzenia, zwiększenia mocy jednostkowej, umożliwiły produkcję
Izotopów o aktywnościach odpowiadających standardom światowym. Pozwoliło
to na zrezygnowanie od 1983 r. całkowicie z usług aktywacyjnych z Innych
krajów.

Przeprowadzeń* zmiany w reaktorach MARIA, jak również 1 EWAjpoprawiły
parametry eksploatacyjne, niemniej nie pozwoliły na rozwiązanie wszystkich
problemów, których bez kompleksowej modernizacji rozwiązać alę nie da.

Aktualnie (w II półroczu 198$ rj>remontowany jest reaktor MARIA, który
po zmianach w najbardziej newralgicznych węzłach technologicznych powi-
nien być w pełni dyspozycyjny od początku 1986 r.

Prowadzona modernizacja ma spełniać dwa podstawowe cele:
- przystosowanie w pełni reaktora do produkcji izotopów,
- stworzenie możliwości realizacji programów pętlowych SBM-SJ i PUKA.
W programie izotopowym przewiduje się w dalszym ciągu prowadzeni*

prac nad optymalizacją warunków napromieniowania, budowę 1 eksploatację
kanałów z ciągłym pomiarem strumienia neutronów oraz przejście przy pro-
dukcji izotopów na sterowanie maszyną cyfrową. Wyniki tych zamierzeń
przyszłościowych^przewidywanych do realizacji w latach 1966 - 90)będą
wdrażane na obu reaktorach, z tym ze po modernizacji reaktora MARIA
przewidywany jest dłuższy (ok. 1 rok) przestój SWY celem przeprowadzenia
remontu modernizacyjnego. Zakłada się, ze pod koniec pięciolatki Instytut
Energii Atomowej będzie dysponował dwoma sprawnymi, zmodernizowanymi i
w pełni przygotowanymi reaktorami do realizacji programów badawczych
oraz produkcyjnych.

Jak wspomniano na wstępie, program produkcyjny kształtowany jest przez
bieżące potrzeby odbiorców. W ostatnich piętnastu latach produkcja roz-
wijała się następujące» (tab. 1).

Dane przedstawione w tabeli 1 obrazują dynamikę nie tylko produkcji,
ale również zapotrzebowania na izotopy i preparaty promieniotwórcze
poszczególnych działów gospodarki narodowej*

Do roku 1960 głównym odbiorcą izotopów był przemysł, obecnie natomiast
bezkonkurencyjna jest medycyna. Pcd hasłem -.inne" - w tabeli przedstawio-
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T a b • 1 a 1

Rozwój produkcji Izotopów w latach 1970 « 85 w ćmach porównywalnych roku 1970 w tys.zł

WyazczafćA-
nlml*

Produkcja
własna
ogół»

w tyat
źródła
przaaysł.

preparaty
aadyozn*

inn»

L a t a

1970

tyt.zł.

21.046,0

11.440,0

5.905,0

3.701,0

%

100

100

100

100

1975
tya.zł.

71.512,0

37.615,0

28.533.0

5.364,0

*

339,8

328,8

483.1

144,9

1980

tys.zł*

139.971,2

52.489,2

77.964,0

9.518,0

*

665

458,8

1.520,1

257,2

1985*

tys.zł. '

160,000,0

56.4«>,0

95.200,0

8,320,0

760,2

493,7

1.611,9

224,84

') szacunek na podstawia wykonania X półrocza.



no takich odbiorców preparatów promieniotwórczych,jak instytuty naukowo»
•badawcze, uczelnie» rolnictwo, wojsko 1 in.

Asortyment produkcji OBiPI obejmuj* źródła za*knltte, źródła otwarte,
preparaty inlekcyjne, roztwory i źródła wzorcowe» zestawy rmdiolmmunolo-
giczne oraz źródła światła.

Pod względem wartości produkowanych izotopów do 1980 r, najważniejszą
pozycję stanowiły zamknięte źródła promieniowania. V źródłach tych Izotop
promieniotwórczy zamknięty jest szczelnie w specjalnej kapsuł* lub trwał*
związany z podłoże* w sposób uniemożliwiający rozprzestrzenianie i skaże-
ni* otoczenia* Odbiorcami tych źródeł jest przemysł* zakłady wytwarzające
aparaturę, budownictwo 1 szereg Innych ważnych dziedzin gospodarczych.
Ważną pozycje wśród omawianych źródeł zamkniętych stanowią źródła prze-
znaczone do badań radiograficznych.

Najczęściej stosowanymi w radiografii izotopami są źródła irydu-192
i lterbu-169, reprezentujące dobry poziom światowy, o czym świadczy fakt,
ze duża ich część eksportowana jest za granicę.

Wysoka jakość źródeł osiągnięta została nie tylko przez właściwe roz-
wiązanie jednostkowych operacji technologicznych, ale także poprzez opty-
malizację warunków napromieniowania nateriału tarczowego.

Drugą ważną pozycją wśród źródeł zamkniętych są izotopy przeznaczone
do różnych rodzajów urządzeń pomiarowych,stosowanych do automatyzacji 1
kontroli procesów przemysłowych. Można tu wymienić takie urządzenia,
jak grubościoaierze, poziomosierze, czujniki dymu, wagi izotopowe i In.
W tej grupie zastosowań podstawowymi radioizotopami używanymi do produkcji
źródeł są: kobelt-60, cez-137, europ-152+15^, stront-90 i pluton-259.

Specyficzne wymagania stawiane produktom radioizotopowym nie są wyłącz-
ną cechą źródeł zamkniętych.

Wysokie parametry osiągają produkty przeznaczone do badań medycz-
nych, a zwłaszcza leki radioizotopowe, które poza czystością radiochemicz-
ną muszą również spełniać szereg wymagań farmakologicznych.

Istotną czynnością technologiczną przy produkcji tych preparatów jest
więc kontrola, która winna gwarantować odpowiednią jakość loku. Zasadni-
czym utrudnieniem jest fakt, ze lek produkowany jest w krótkich seriach
i z reguły charakteryzuje się niedługim okresem ważności,wynikającym z
tendencji stosowania izotopów krótkożyciowych. Dodatkowo sytuację utrudnia
wyjątkowo dynamiczny rozwój zastosowań izotopów w medycynie.

Jeszcze do niedawna w badaniach topograficznych narządów człowieka
najszerzej stosowany był jod-131. Izotop ten charakteryzuje się dużą
łatwością przyłączania do związków chemicznych i jest wydzielany z mate-
riału tarczowego w formie beznośnikowej. Pozwala to na uzyskanie szere-
gu unikalnycti preparatów o wysokiej aktywności właściwej i specyficznych
właściwościach biologicznych.



Interesujący Jest fakt, iż mimo wykonywania obecnie większości badań
«eyatygraficznyob narządów za pomocą technetu-99*, produkcja Jodu-131
nie maleje.

Utyci* do badań scyntygraficznych technetu-99 •
«tało się możliwe dzięki rozwiązaniu szeregu bardzo ważnych problemów
technicznych. Produkowany on jest i przesyłany do odbiorców w formie ge-
neratorów radioizotopowych.

Mówiąc o technecle-99m warto przypoanieć, ze nuklid ten ni» ma
izotopu stabilnego występującego w przyrodzie w stanie naturalnym. Z tego
powodu właściwości chemiczne pierwiastka i wynikające stąd możliwości
uzyskania nowych połączeń chemicznych stanowią problem badawczy, który
rokuje uzyskanie aowycbjzaskakujących zastosowań. Można także oczekiwać
dalszego rozszerzenia zastosowań generatorów w dziedzinach nlemedycznych

Duże zastosowanie, i to nie tylko w medycynie, znajduje generator
indu-113m.

Do zastosować medycznych oba te generatory produkowane są w formie
sterylnej, a ich eksploatacja gwarantuje otrzymanie roztworu nie zawie-
rającego ciał. gorączkotwórczych, o odpowiedniej czystości radionuklido-
wej.

Inną, stosunkowo młodą dziedziną medycznych zastosowań radioizotopów
jest radioimmunologia. V radioimunologii izotopy promieniotwórcze słu-
żą głównie do wykonywania oznaczeń substancji występujących w organizmie
żywym na poziomie bardzo niskich stężeń. Badania takie wykonuje się w
warunkach "in vitro" na materiale pobranym od pacjenta. Dużą zaletą tych
metod Jest szybkość 1 precyzja wykonywanych oznaczeń.

Produkcja zestawów radioimmunologiczaych charakteryzuje się jednym z
najwyższych stopni trudności. Obejmuje ona zagadnienia z zakresu biologii,
biochemii, chemii, technologii chemicznej i radiochemii.

Wdrażanie techniki oznaczeń radiolmmunologicznych do rutynowej dzia-
łalności służb medycznych jest chyba jednym z najbardziej jaskrawych
przykładów ilustrujących w jaki sposób postęp ogólny, interdyscyplinarny,
owocuje korzyścią wymierną i konkretną dla zdrowia człowieka.

Dużym stopniem skomplikowania produkcji otwartych źródeł promieniowania
charakteryzują się organiczne związki znaczone. Syntetyzowane związki
organiczne są najczęściej stosowane w badaniach medycznych do diagnozowa-
nia chorób i monitorowania przebiegu leczenia. Oprócz wspomnianych uprzed-
nio związków, znaczonych jodem-131» technetem i indem, do celów medycznych
stosuje się także związki znaczone chromem-51, Jodem-125 oraz, rządziej,
węglem-14.

Organiczne związki znaczone węglem-14, ftrytem, siarką-35 1 fosforem-32
są doskonałym środkiem śledzenia przebiegu najprzeróżniejszych proce-
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sów, w tym także 1 w układach biologicznych, w których badany związek lub
poszczególna jego części strukturalne uczestniczą.

Duża różnorodność możliwych zastosowań powoduje» te zapotrzebowanie
na te związki aa charakter Jednostkowy.

Wykorzystanie techniki izotopowej w badaniach przemysłowych, medycynie,
procesach biologicznych i podstawowych związane Jest nierozerwalnie z
techniką pomiarową 1 dokładnością wykonywanych oznaczeń.

W badaniach stosowanych pomiary radiometryczne mają najczęściej cha-
rakter względny. Jednakże do kalibracji aparatury, wyznaczania wydajności
detektorów itp. niezbędne jest posiadanie źródeł wzorcowych.

Do produkcji źródeł wzorcowych stosuje się najczystsze materiały ra-
dioaktywne, a pomiary prowadzi się przy użyciu często unikalnych technik
pomiarowychrwykorzystujących najnowsze osiągnięcia metrologii izotopowej.
Wzrost zapotrzebowania na te źródła, po pewnym okresie spadku zaintereso-
wania w latach 1981- 1983/świadczy o tym, ze po pewnym okresie regresu
wzrasta zainteresowanie techniką izotopową, ograniczone zmniejszeniem
środków przeznaczonych przez przemysł na badania naukowe.

Niezwykle ciekawe są możliwości wykorzystania radioizotopowych źródeł
światła.

Ten typ źródeł wykorzystuje zjawisko lumiaescencji, wzbudzane w wyniku
oddziaływania promieniowania jądrowego* Jednym z podstawowych radioizo-
topów stosowanych w tego typu.źródłach jest tryt.

Zaletą tego typu źródeł jest emisja światła,bez żadnych dodatkowych
źródeł zasilania w energię, przez praktycznie nieograniczony okres czasu.
Źródła takie produkowane są dla celów specjalnych, gdzie zastosowanie
zasilanych źródeł światła jest niemożliwe lub nie daje wystarczającej
gwarancji niezawodności stosowania.

Dalszy dynamiczny rozwój ilościowy i asortymentowy w zakresie produk-
cji źródeł zamkniętych 1 preparatów promieniotwórczych jest praktycznie
ograniczony posiadaną bazą techniczną. Niemniej zakłada się, ze wprowa-
dzane zmiany w technologii, (ograniczanie asortymentu do pozycji ekonomicz-
nie opłacalnych) umożliwiąok. 54 - 1OJf wzrost produkcji w skali rocznej.

Dla osiągnięcia tego celu konieczne jest prowadzenie intensywnych prac
badawczych w zakresie napromieniowania materiałów tarczowych, opracowywa-
nia nowych technologii produkcji i kontroli Jakości oraz wdrażanie nowych
metod przerobu odpadów promieniotwórczych..

Działania w zakresie napromieniowania koncentrować elf będą na zagad-
nieniach związanych z optymalizacją warunków oraz poszukiwaniem możliwoś-
ci dalszego zwiększania strumienia neutronów poprzez budowę pułapek be-
rylowych i wodnych. Efektem realizacji tych prac powinno być stworzenie
takich warunków procesu napromieniowania, które w sposób zdecydowany



wpłyną na jakość, a także umożliwią uruchomienie produkcji dotychczas nie
wytwarzanych wyrobów. Dla przykładu,warunki procesu aktywacji limitują
rozpoczęcie produkcji źródeł radiacyjnych do gaamatronów.

W wyniku podjętych działań ORiPI;od 1988 г .będziemy Jedynym krajem w
RVPG,poza ZSRR, produkującym źródła kobaltowe o aktywności całkowitej do
k TBq (10 KCi).

W najbliższym okresie czasu przewiduje się wdrożenie nowych technolo-
gii produkcji Jodu-125 i jodu-131 o zwiększonej aktywności właściwej.

v dalszym etapie zostanie wdrożona technologia oparta na metodzie suchej
destylacji, co umożliwia wyeliminowanie powstawania w procesie produkcyj-
nym kłopotliwych ciekłych odpadów promieniotwórczych.

V roku bieżącym rozpoczęto produkcję nowego typu generatora
o parametrach użytkowo-ekeploatacyjnych zbliżonych do produkowanych przez
przodujące w tej dziedzinie firmy.

V roku 1986 uruchomiona zostanie produkcja nowego generatora 115Sn/11'mIn
Przedsięwzięciem niezwykle trudnym, jednakże koniecznym,jest podjęcie

prac zmierzających do uruchomienia produkcji generatorów technetowych opar-
tym na beznośnikowym molibdenie otrzymywanym z produktów rozszczepienia.
Zadanie to będzie wymagało rozwiązania szeregu problemów, poczynając od
zagadnień związanych z technologią napromieniowania,poprzez przerób na-
świetlonego uranu, a skończywszy na opracowaniu technologii przerobu wy-
sokoaktywnych odpadów promieniotwórczych.

Obecnie w medycynie znajduje zastosowanie około 25 rodzajów zestawów
scyntygraficznych. V ORiPI produkowanych jest aktualnie dziesięć z nich.
W najbliższej pięciolatce zamierza się zwiększyć asortyment produkcji
do około 20, przy czym część z nich będą stanowiły oryginalne opracowa-
nia Ośrodka,nie mające swoich odpowiedników w produkcji zarówno firm
naszego obozu, jak i zachodnich. Przedsięwzięte obecnie kroki powinny w
niedługim okresie czasu umożliwić zwiększenie produkcji tego rodzaju wy-
robów о 20Х oraz zdecydowanie poprawić ich jakość;poprzez wydłużenie okre-
su ważności i zastąpienie zestawów roztworowyoh liofilizowanymi.

V zakresie preparatów diagnostycznych stosowanych "in vitro" aktualny
profil produkcji obejmuje zestawy RIA do oznaczania hormonów drobnocząstecz-
kowych, pollpeptydowych oraz markerów nowotworowych.

V latach 1986 - 1990 przewidywany jest stopniowy wzrost udziału zesta-
wów do oznaczania pochodnych, fragmentów i analogów polipeptydowych. Pod-
jęta zostanie produkcja nowych markerów nowotworowych}przypuszczalnie z
grupy transformujących czynników wzrostowych.

Przewiduje się także produkcję zestawów do oznaczania metabolitów nie-
których leków i czynników narkotycznych oraz do diagnostyki chorób zakaź-
nych.
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W sumie planowany Jest wzrost asortymentowy zestawów RIA do ok. 25 ro-
dzajów.

Kończąc omawianie zamierzeń produkcyjnych w sferze zastosowań medycz-
nych, wspomnieć należy o izotopach cyklotronowych aktualnie nie produkowa-
nych w kraju. Do roku 1990 przewiduje się oddanie do użytku cyklotronu
Compact-50 i uruchomienie produkcji pierwszych izotopów,tj. galu-67 1 ta-
lu- 201 . V latach następnych opracowane zostaną technologie produkcji pre-
paratów medycznych w. w. Izotopów, a także otrzymywane będą inne izotopy
dla medycyny, takie Jaki Jod-123, ind-111, chrom-511 oraz dla celów tech-
nicznych kobalt-56 1 57 oraz fluor-18.

V dziedzinie źródeł do radiografii przemysłowej ORiPZ jest Jednym z
poważniejszych producentów na świeci».

v krótkim okresie czasu możliwe jest uruchomienie produkcji źródeł
tulu-170 hermetyzowanych w tytanie. Zapewniłoby to pełny asortyment źró-
deł do radiografii.

Planuje się również uruchomienie produkcji źródeł kadmi-109 do XFA o
ulepszonych parametrach technicznych. W dalszym etapie uruchomiona zosta-
nie produkcja źródeł promieniowania gamma ameryku-241 oraz źródeł talu-204.
Ponadto, zamierzenia w zakresie rozszerzenia asortymentu produkcji prze-
widują uruchomienie produkcji źródeł sferycznych,w pierwszym etapie iry-
du-192, kobaltu-60 i cezu-137.

Przedstawione pokrótce kierunki rozwoju 0R1PI nie wyczerpują w pełni
programu badawczego oraz planowanych uruchomień w okresie 1985 - 1990.

Wydaje się jednak, że umożliwiają orientację co do przewidywanych kie-
runków zastosowań techniki izotopowej w naszym kraju w okresie najbliż-
szych pięciu lat.
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PARAMETRY EKSPLOATACYJNE MODERNIZOWANEGO GENERATORA
RADIONUKLHU 1 1 3 a I N PRZEZNACZONEGO DO ZASTOSCWAlt

V BADANIACH MEDYCZNYCH Z PRZEMYSŁOWYCH

Autorzy: J. Wiza, К. Drela, R« Szymilewlcz
Ośrodek Reaktorów i Produkcji Izotopów, IEA Świerk

Przedstawiona Jest konstrukcja generatora 1 jego kolumny oraz
wyniki badać parametrów eksploatacyjnych*
Badania prototypowe eksploatacji generatora prowadzone były nieprzer-
wanie przez okres kilku miesięcy na siedmiu prototypach o różnym
stopniu wypełnienia kolumny generatora i różnej aktywności nominalnej
radionuklldu macierzystego % n * Uzyskane wyniki wskazują, te opraco-
wany model generatora charakteryzuje się dobrymi własnościami eluatu
i wygodnymi warunkami eksploatacji.

Podstawą pracy generatorów radlonuklidowych супа-ind jest fakt,
ze długozyciowy radioizotop macierzysty cyna»113 produkuje nieprzerwa-
nie w wyniku samorzutnego rozpadu pochodny radioizotop lnd-ПЗя.

EC /0,393 H»V/
Sn-113 -- — — • > Ш-113т £ »"••'••• ' ' • ) In-113

115d 1,7 h"

Oddzielenie radlonuklidu pochodnego odbywa się szybko 1 wygo»
dnie, z zastosowaniem odpowiednich chemicznych technik rozdzielania.
Z reguły generator zawiera niewielką kolumnę z materiałem jonowymien-
nym [ij , na którym zaabsorbowany jest trwale radlonuklid macierzysty,
Jako materiał jonowymienny stosowany jest silikazel lub tlenek cyrkonu,
a proces oddzielania nazywany jest elucją Aub dojeniem albo wymywanlen
izotopu pochodnego.

]2oś<5 nagromadzonego na generatorze izotopu pochodnego od moaen
tu ostatniej elucji zależy od aktywności cyny-113 znajdującej się na
generatorze, ilości indu-113m pozostałej po ostatniej elucji 1 czasu.
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jaki upłynął od taj operacji. Zeletność tą opisuje równanie»

w którym Ag», * 5 , - aktywmesc- cyay-113 1 imma-ИЭт ma
w momencie estatmiaj e lnc j l , ^ 8n, ^ I a - s tałe rozpad» cymy-113
1 indu-113m.

Wyaajiiiiśi* elwejl ą—retora określena jest zazwyczaj jako odse-
tek aktywności radlomwkJIdu, którą udało alt wyelwewać s generatora.

V warunkach rfimummgi dynamicznej aktywność lmdu-113m 1 akty-
wność cyny aą prawią równa [г] 1 z dobrym przybliżeniem, wydajność
elucji indu-113 тот» być odnoszona do nominalnej aktywności cyny na
generatorze w przeliczeniu aa moment elucji.

Wydajność elucji generatora jest obok czystości radiomuklidowaj
1 czystości chemicznej jednym z najważniejszych parametrów eksploata-
cyjnych generatora.

Ważnym elementem eksploatacyjnym generatora jest takie zależność
wymywanej aktywności od objętości roztworu elucyjnego,tzw. krzywa
elucji.

Łatwość obsługi generatora, wysoka czystość elustu 1 możliwość
otrzymania radioizotopu w dowolnym momencie sprawiają, te generatory
indu, mimo stosunkowo wysokiej ceny, znajdują licznych zwolenników
zarówno w medycynie^ jak 1 pracowniach badawczych procesów przemysłowych.
Są one wygodnym narzędziem we wszelkiego rodzaju pracach nad badaniem
przepływów i przenoszenia materiałów. Krótki czas tycia radioizotopu
indu-113m rnołe być uważany jako zaleta 1 wada. Jest bardzo korzystny
jeżeli chodzi o minimalizację zanieczyszczenia środowiska, w którym
prowadzone są obeerwacje; ale jednocześnie limituje czas wykonywania
tych obserwacji do kilku okresów półrozpadu indu.

W ostatnich latach w CR1PI-IEA opracowano flowe modernizowane
generatory technetu-99 i indu-113m. Aktualnie produkowane generatory
In»113m sprawiają użytkownikowi wiele trudności natury technicznej.
Generator ten składa alf ze szklanej kolumny, wewnątrz której znajduje
się nieorganiczny wymieniacz Jonowy z zaadaorbowaną cyną-113.
Kolumna szklana zamknięta jest z obu stron korkami gumowymi,zakapslo-
wena 1 umieszczona w osłemnym pojemniku ołowianym o grubości 20 mm.
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Do generatora dołączony Jest zestaw elucyjny,na który składa alt:
stolik do ustawienia generatora» statyw metalowy, zastaw wężyków do
uprowartrania eluentu 1 odbioru «luatu.
Przygotowani» ganaratora do pracy wykonuje użytkownik przez odpowie-
dnie połączenie wymienionych elementów.

Proponowany zmodernizowany model generatora /rya.1/ eliminuje
operacje wykonywane u użytkownika do minimum. Generator ten składa alf
z plastykowej kolumny, w której wlot i wylot znajdują alt z Jednej
strony [3] • 04 gory kolumna osłonięta Jeet korkiem ołowlanya,przez
który przeprowadzone są Igły odpowiednio wyprofilowane tak, ze dolne
końce igieł bez trudu można łączyć z butelką zawierającą eluent
1 odbieralnikiem aluatu. Całość umieszczona Jest w plastykowym pojem-
niku zamykanym szczelną pokrywą, która stanowi opakowanie zewnętrzne
generatora.

Cześć doświadczalna

Wykonano partię 7. generatorów,zawierającą różną Ilość wymie-
niacza Jonowego i różną aktywność cyny-113 (tab. ijl

Tabela 1

Oznaczenie
generatora

Hasa wymieniacza

Aktywność
Sn-113/GBoy

A

14,2

7.1
j

В

6.2

3,6

С

3.7

2,0

D

1,8

0.9

i
B.

3,5

1.7

i

r

3.3

1.6

I
G

3.1

*•*

Dla badanych generatorów wyznaczono krzywe elucjl i na tej
podstawie wybrano optymalną objętość frakcji oluowanych w bedanlacb
parametrów eksploatacyjnych. Badania te wykonywana były w «ta-esie
14 tygodni. Generatory eluowano pięcioma porcjami 0,05*! kwasu solnego
0 obj. 3 cm' każda,przez pleć kolejnych dni tygodnia,począwszy od
poniedziałku.

Dla każdej próbki eluetu wykonywano pomiary aktywności lndu-113m
1 obliczano wydajność elucjl. Pocadto,po upływie kilku dni mierzono
zawartość cyny-113 oraz oznaczano zawartość następujących pierwiastków:
Л1, Ba, B, Za, Sl, Mg, Ms, Mi, Pl, Cu, Fe, Zr, Sn, As, Te.
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2 analizy krzywych «łucji generatora wynika, z* zgodnie с ocze-
kiwaniem przy wyższym stopniu załadowania kolumny maksimum eluowanej
aktywności lndu-НЭа ulega przesunięciu w kierunku dalszych porcji*
Krzywa «łucji są wystarczająco ostra 1 stabilna» Mle ulegają ona
istotnym nrtamir w poszczególnych dniach elucjl, jak równl*z ni* zmie-
niają si< Istotni» przez cały I4*tygodnlowy okres eksploatacji gene-
ratora*

V tabeli /II/ praadetawicao uzjrskant wydajności całkowite
badanych generatorów, wydajność* jest iitabllna 1 zgodnie z oczekiwa-
nia* przewytrza wartości wkładana przez nora*.
Szczegółowa «Mllza statystyczna wydajności dla poszczególnych dni
tygodnia wykazuj* istotny, lecz nieznaczny spadek wydajności po dwu*
dniowej przerwie « «łucji*

W tabeli /I/ przedstawiono wyniki pomiarów zawartości cyny-113
w stosunku do aktywności lndu-113m. Badania czystości promieniowania
eluatów nie wykazały obecności innych radlonuklidów oprócz cyny-113.
Stwierdzono* z* przerwa w elucjl nie wpływa istotni* na zawartość
Sn-113 w eluatach. Podczas długotrwałaj eksploatacji generatorów
istnieje korzystna tendencja do dalszego spadku i tak jut bardzo
niskich zawartości cyny w eluataeh. Wartości te są znacznie niższe od
wartości dopuszczalnych przez dokumenty nomatywne. Co do czystości
chemicznej, szczegółową analizę, wyników przeprowadzono wyłącznie dla
pierwiastków, których zawartość przekraczała czułość metody 1 które
nogą mleć wpływ na po*fnlejsze zastosowanie eluatów; zwłaszcza do zasto-
sowań medycznych.

V eluatach stwierdzono obecność śladowych ilości cyrkonu,
cynku, wapnia 1 żelaza»

Cyrkon - zawartość wa wszystkich eluatach poniżaj normy.
Dla generatorów o niższym wypełnieniu zauważalna jest tenden-
cja spadku wymywanego cyrkonu;

Cynk -zawartość śladowa zmienna; przypuszcza sit* ze przyczyną
obecności nieznacznych ilości cynku w eluatach mogą być
korki gumowa, w których związki cynku stosowane są jako jeden
ze składników mieszanki gumowej,
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Wapń - zawartość ilado^b zmienna, przyczyny obecności trudne do
ustalenia»

Żelazo - zawartość ćladowa zmienna ze spadkową tendencją zawartoćcl
w trakcie eksploatacji*

W wyniku przeprowadzonych badań stwierdzono, zet

1. Ctosługa generatorów Jest wygodna.

2. Generatory zachowują sprawność przy długotrwałej eksploatacji.

3. Krzywa elucji oraz wydajność są stabilne.

4. Generatory spełniają wymagania normatywne i mogą być stosowane
zarówno w badaniach medycznych,Jak i przemysłowych.
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3. Drela K., Szymilewiez R., Wiza J.: Badania parametrów technlczno-
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do 5 GBg. Oprać. wew. O-180/0R1PI/84

4. Szymilewiez R. i lnnit Kolumna generatora. Pat. Nr 111684
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Tabela nr I. brednia zawartość ^Sn /KBq/ w eluatach badanych
generatorów w kolejnych tygodniach elucji..

1
Tygodni* i—

| J„

1 1

i 2

L J ...

5

6

7

8

i

10

11

12

średnia

i

'i

i

i

i

A •

8,88*0,59

8,88*0,57

9,00*2,02

6,11*0,83

2,91*0,24

3,74*0,80 S

3,38*0,59

3,35*0,27

2,83*0,46 i
3,41*0,51 I

2,50*0,59

2,30*0,35

4,77*0,77

j
|
i

В !

7,49*0,92

8,07*1,13 j

5,80*0,44 j

8,79*1,68 j

3,30*0,66

2,92*0,26

2,65*0,16
"i

2,68*0,74 !

2,65*0,39

2,82*0,74

2,04*0,37

1,41*0,33
i

4,22*0,75 S

Generator
С J

7,22*0,58 i

6,69*0,27

6,16*0,34

5,46*0,55

2,99*0,12

3,31*0,60

2,17*0,27

2,35*0,22

1,84*0,39

1,87*0,23

1,05*0,20

1,05*0,13

3,51*0,65

113s^113m I n

D .

4,26*0,11

4,37*0,27

3,21*0,12

3,15*0,11

2,23*0,27

1,74*0,07

1,34*0,17

1,26*0,19

1,23*0,22

1,57*0,37

1,17*0,36

1,18*0,07

E ,

5*37*0,32

6,29*0,73

5,30*0,69

3,52*0,24

2,44*0,46

2,03*0,34

2,13*0,26

j 1,56*0,11

1,37*0,16

1,62*0,08

| 1,26*0,18

j 0,84*0,10

2,23*0,35 S 2,81*0,54

3,

F i

89*0,35

4,00*0,27

3,

3

2

70*0,

70*0,

05*0,

18

52

14

1,53*0,20

1

1

1

1

1

0

2

79*0,

,56*0

,38*0

,81*0

,11*0

,73*0

,27*0

14

29

22

,34

,64

,11

,35

4

4

Ц

3

2

2

1

1

1

1

1

1

i 2

0

,72*0,

,81*0,

,57*0,

,59*0,

,29*0,

,07*0,

,72*0,

,60*0,

,95*0,

i

ie

2 0

25

16

09

22

27 ;

1L.J
30

,80*0,13

,89*0

,09*0

,68*0

64

24 i

.» i



Tabela or I. średnia zawartość Sn /ICBq/ w eluatach badanych

w kolejnych tygodniach eluoji

generatorów

Tygodnie

1

2

3

4

б

7

8

9

10

1 t

i r :

•Irodtrla.

Generator -'Sn/ In

A

8,88i0,59

8,88+0,57

9,00+2,02

6,11+0,S3

2,91+0,24

3,74+0,80

3,33+0,59

3,35+0,27

2,33+0,46

3,41+0,51

2,50+0,59

2,30+0,35

4,77+0,77

В

7,49+0,92

8,07+1,13

5,80+0,44

8,79+1,68

3,30+0,66

2,92+0,26

2,65+0,16

2,68+0,74

2,65+0,39

2,32+0,74

2,04+0,37

1,41+0,33

4,22+0,75

С

7,22+0,58

6,69+0,27

6,16+0,34

5,46+0,55

2,99+0,12

3,31+0,60

2,17+0,27

2,35+0,22

1,84+0,39

1,87+0,23

1,05+0,20

1,05+0,13

3,51+0,65

О

4,26+0,11

4,37+0,27

3,21+0,12

3,15+0,11

2,23+0,27

1,74+0,07

1,34+0,17

1,26+0,19

1,23+0,22

1,57+0,37

1,17+0,36

1,14+0,07

2,23+0,35

Б

5,37+0,32

6,29+0,73

5,30+0,69

3,52+0,24

2,44+0,46

2,03+0,34

2,13+0,26

1,56+0,11

1,37+0,16

1,62+0,08

1,26+0,13

0,04+0,10

2,31+0,54

3,39+0,35

4,00+0,27

3,70+0,18

3,70+0,52

2,05+0,14

1,53+0,20

1,79+0,14

1,56+0,29

1,3s+°,22

1,81+0,34

1,11+0,64

0,73+0,11

2,27+0,35

G

4,72+0,18

4,81+0,20

4,57+0,25

3,59+0,16

2,29+0,09

2,07+0,22

1,72+0,27

1,60+0,19

1,95+0,30

1,30+0,13

1,S9+o,64

1,09+0,24

2,68+0,39



Tabela nr II. Średnie wydajności /w %/ poszczególnych generatorów

w kolejnych tygodniach elucji

Generator 1 1 3 Sn/ 1 1 3 r a In/

„A В
80,0*0,6

84,3*0,5

eo,9*i fo

85,2*0,4

82,3*1.3 i 83.5*0,9 ( 84,4*1,0
L.

- T -

84,2*0,7

87,8*0,8 85,5*1,0 88,3*1,1 S 87,6*1,0
—T"

85,1*0,в

88,3,7*0,8 I
H

3

4

82,9*1.6

81,1*1,5

81,8*2,5 ! 85,6*2,3 83,9*2 Л 82,0*3,0 j 82,3*3,5

82,8*1,5 85,2*2,2 84,1*0,9

85,6*?,'.

82,8*2,9 S 80,2*2,2

1 81,8*0,7 81,5*0,6 84,2*3,9 j 85.4*1,3 ; 85,6*1,6 S 85,4*1,6 86,3*0,8

j 6 ! 80,0*1,7 82,0*2,0 82,5*0,7 j 83,9*1,0 | 82,1*1,2 J 78,9*2,6 76,3*6,8 ;

j 7 82,7*1,6 | 80,4*1,5 j 84,9*0,5 j 83,5*1,0 j 82,8*1,2 79,2*1,6 85,8*0/' '

В

9

10

"~ 1
80,0*0,3 i 82,0*0,4 { 84,1*0,4

81 ,0±0,9

78,4*0,8

83.7*1,1 \ 84,6*0,1 82,9*0,2

82,4*0,5 j 84,3*0,5 82,4*0,6 j 85,2*0,5 79,4*5,7 87,1*1,4
1 ̂ И^Ш ̂ ™ ̂ B^V ̂ v •• <^ ̂ * ̂ и Щ^^^л Ч& ̂ * ̂ ^ ̂ * *^ M^^A *W^ł ̂ Ш • • i^ ̂ fc ^* M ЧЖ ł̂ ł в> 4Й ̂ to .№ ̂ № •• ̂ * йф^в ̂ ^ ̂ B W î P ^ш Л* ̂ ^ ̂ ЯIV ̂ * î № в* ̂ ^ ̂ ^ ̂ ^ Я№ ЯР • • * * tfV <•* • • ̂ * ̂ B> >W •^•K fl№ ̂v ̂ № ̂pr îtf ^и ̂ и ̂ м л

84,5*0,

80,4*0,4 I 78,3*5,5 J 84,0*1,4 | 84,7*1,6 i 79,9*1,0 \ 84,0*1,5 i
_______ ____!_____________..___-___- .._J__ _ ____ _ ____ _ ___j ____ ___ j
- - - - - . - -i-. - - . - - - - . * - _ - - _ _ _ ..-^_--__._ _ _ _ - - __ _ _ - ^ _ - - - - _ _ . - ~ „ ^11 79,1*1,7 80,9*0,3 84,1*1,0 } в2,0*0,6 ! 77,1*4,1 83,4*2,4 i 84,4*0,r.

ил 75,9*3,3 I 74,9*2,7 ! 75,0*3.6

—-i"
i

76,2*3,5 75,8*3,7 74,4*4,2 83,1*2,^

81,0*1,3 | 78,4*1,6 | 80,5*1,9 83,0*4,3 | 83,1*4,3

83,3-0,64 j 82,9-0,9__| 8О,3_*О,7_]__81уЭ_о_67 J. 82»9~°»9

81,1-1,8 в5,1*о,б j



Tube In nr II. Średnie wydajności /w 4'J/ poszczególnych generatorów

w kolejnych, tygodniach elucji

1

2

3
4

5
6
7
S

9
1 0

11

1 2

13

śroclnia

A

80,0+0,6

84,3+0,5
82,9+1,6
01,1+1,5
81,8+0,7
80,0+1,7
82,7+1,6
30,0+0,3
81,0+0,9
78,4+0,8
79,1+1,7
75,9+3,3
81,0+1,3

30,3+0,7

В

80,9+1,0

85,2+0,4-
81,3+2,5
82,8+1,5
81,5+0,6
82,0+2,0
30,4+1,5
82,0+0,4
82,4+0,5
80,4+0,4
80,9+0,3
74,9+2,7
78,4+1,6

81,0+0,67

Generator

С

82,3+1,3

87,8+0,8
85,6+2,3
85,2+2,2
84,2+3,9
02,5+0,7
84,9+0,5
34,1+0,4
84,3+0,5
73,3+5,5
84,1+1,0
75,0+3,6
80,5+1,9

82,9+0,9

1 3 5 П / 1 1 > 1 П /

D

83,5+0,9

85,5+1,0
83,9+2,4
34,1+0,9
85,4+1,3
83,9+1,0
83,5+1,0
83,7+1,1
82,4+0,6

84,0+1,4
82,0+0,6
76,2+3,5
83,0+4,3

83,3+0,64

f

E

84,4+1,0

S8,3+1,1
32,0+3,0

82,0+2,9

85,6+1,6

82,1+1,2

82,8+1,2

84,6+0,1
85,2+0,5
84,7+1,6
77,1+/»,1
75,8+3,7
83,1+4,3

82,9+0,9

F

84,2+0,7

87,6+1,0
02,3+3,5
80,2+2,2
05,4+1,6
78,9+2,6
79,2+1,6
82,9+0,2
79,4+5,7
79,9+1,0
33,4+2,4
74,4+4,2
81,1+1,8

81,4+0,94

a

85,1+0,8

03,7+0,3
85,6+2,4
64,1+1,2 '
66,3+0,8
76,3+6,8 '
85,8+0,9 j
84,5+0,5 J
87,1+1,4 j
84,0+1,3 j
84,4+0,5
83,1+2,4
85,1+0,6

84,6+0,6



Rjr«. 1. Generator 1 1 3Sn/ 1 1 3"ln



TECHNOLOGIA VYTWARZUKIA VZ05C0WTCE ŻHODEŁ J HOZTWBOV

Teresa lerllkowska-Broźdciel

Ośrodek Reaktorów i Produkcji Ir o topów - ISA.
Zakład Metrologii i Analizy Materiałów Promieniotwórczych

Świerk k» Otwocka

Wstęp
Jedną к fora działalności Zakłada Metrologii IEA jest produkcja

wzorcowyoh źródeł 1 roztworów promieniotwórczych. Zarówno źródła.» jak
i roztwory przeznaczone są do sprawdzania i kalibracji różnego rodzaju
aparatury pomiarowej promieniowania jonizującego. Ciągły* celea Zakładu
Metrologii jest produkcja nowych wzorców oraz dbanie o jakość już
opracowanych. Ha jakość wzorców składają się: trwałość oraz możliwie
najwyższa dokładność określenia podstawowego parametru. Parametrem
tym, w zależności od rodzaju wzorca, może być: stężenie promieniotwór-
cze, aktywność całkowita lub też ilość cząstek emitowanych ze śródła
w geometrii 2% lub K% . Problemy te są różne dla roztworów i źródeł
wzorcowych, dlatego potraktowano je oddzielnie*

1. Opracowywanie roztworów wzorcowych
Roztwory wzorcowe doetarczane są w zatopionych ampułkach szklanych.

Dotychczas w OR1PI przygotowywano roztwory wzorcowe dla 36 radionuklidów.
Opracowanie nowego rottworu wzorcowego wiąże ze sobą dwa problemy:
pierwszy - to uzyskanie stabilnego roztworu, w którym izotop promienio-

twórczy jest równomiernie rozłożony w całej jego objętości
/zjawiska negatywne to adsorpcja radlonuklidn na ściankach
naczyń pomiarowych lub wytrącanie/

drugi - to opracowanie bezwzględnej metody pomiaru stężenia promienie-
twórczego, zapewniającej uzyskanie możliwie najwyższej dokładnoś-
ci.

Stabilność roztworu wzorcowego może zapewnić odpowiednio dobrany skład
chemiczny. Aby zapobiec adsorpcji radionuklidu na ściankach opakowań
szklanych, roztwory na ogół przygotowywane są w roztworach kwaśnych
z dodatkiem nośnika - nieaktywnej soli danego radionuklidu. Najczęściej
stosowany jest 0,1 M HG1, zawartość nieaktywnego pierwiastka wynosi
25 щ w 1 ml roztworu.
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Skład ten jednak nie jest uniwersalny I należy go sprawdzać dla
każdego radionuklidu oddzielnie. Ostatnio opracowane roztwory wzor-
cowe to roztwory " Ba, *Ib i ''Se, Typowy skład chemiczny był
dobry jedynie w przypadka 1^2Bu. V przypadka 1 6 9Tb stabilny roztwór
uzyskano dopiero stosując 0,5 M BC1. Roztwory Se , w których
selen występuje w formie anionu /HagSeO^A przygotowywane są w roz-
tworach wodnych z dodatklea nośnika /HagSeOj/ oraz 1S4 formaldehydu
w cela zabezpieczenia przed rozwojem bakterii.

la. Badanie stabilności roztworu wzorcowego
Badanie stabilności wzorcowych roztworów promieniotwórczych

polega na kontroli ich stężenia promieniotwórczego. Wielkość ta
powinna być stała,po uwzględnieniu zalany związanej « okreeem pół-
rozpadu» Kontrola stężenia proztieniotwórczego mote być prowadzona
w sposób dwojaki:
I - użycie bezwzględnych metod i wykonywanie w odstępach czasu pełne-

go poBlaru stężenia promieniotwórczego;
II - wykorzystanie aetod względnych - licznik z kryształem NaJ/Tl/.

Metoda polega na wagowya rozdozowanln badanego roztworu do ampu-
łek. Hastępnie, w odstępach czasowych, po zmierzenia pełnej ampuł-
ki a roztworem,jego część /odważona/ przenoszona jest do drugiej
ampułki 1 ponownie mierzona* Stosunek uzyskanej prędkości zliczeń
do jednostki masy badanego roztworu powinien być taki saa dla
obydwa ampułek. W praktyce bardzo częste wykorzystywane są oba
te sposoby. Kalety dodać, ze ampułki szklane przed umieszczenie»
w nich roztworu wzorcowego są wysycane nieaktywnymi jonami danego
radionuklidu poprzez wygotowanie ich s roztworem nośnikowym.

Stanowi to dodatkowe zabezpieczenie przed adsorpcją radionuklidu na
ściankach naczyń*

1b. Źródła pomiarowe
Jak wspomniano wyżej, każdy roztwór wzorcowy wymaga opracowania

odpowiedniej metody pomiaru jego stężenia promienie twórczego [li.
Roztwory w większości radionoklidów mlsrzone są z użyciem układu ĄfRjm,

koincydencji, ze scyntylatorem ciekłym w kanale beta, lub też w okła-
dzie potrójno-podwójnych koincydencji [2]. Obydwa te okłady wymagają
przygotowywania ćródeł z ożyciem scyntylatora ciekłego. Dla pomiaru
stężenia promieniotwórczego jednego roztworu wzorcowego przygotowywa-
na jest seria ok. 7 źródeł pomiarowych. Rozrzuty między wynikami tych
źródeł dają statystyczny błąd pomiaru roztworu. Praktyka wykazała, że



błąd poalaru Jest sale&ay ou jakceci źródeł poaiarowych. źródła te
muszą być jednorodne. Dla roztworu każdego radionuklidn 1 rodzaju
scyntylatora ciekłego ustalano skład źródeł poaiarowych przygotowy-
wanych w specjalnych-{20 nl)naczynlach szklanych lub polietylenowych.
Opracowano sposób badania jednorodności przygotowanych źródeł;
Polega on na dokładnym określeniu masy źródła rozpuszczonego w scyn-
tylatorze ciekłym /otrzymanej z różnicy mas naczynia z przygotowanym
źródłem i naczynia pustego/, zmierzeniu i przeniesieniu do zważonego
czystego naczynia oraz ponownym pomiarze. Jeśli masy źródeł w seyntyla-
torze ciekłym wynoszą m1 i m2, odpowiednio, a zmierzone aktywności tych
źródeł:A. i Agjto powinna zachodzić równość:

iZ - Ц . A1

V przypadku, gdy równość powyższa nie zachodzi,zmieniany jest skład
źródła pomiarowego /do źródła pomiarowego dodawany jest roztwór nośni-
kowy z wyższą zawartością nośnika, wysycane są ścianki naczyń szklanych/
[3 I . W niektórych przypadkach bardzo pomocne jest zastosowanie czyn-
ników kompleksujących. W przypadku pomiaru ^Yb zastosowano przy przy-
gotowywaniu w scyntylatorze roztwór EDTA. /W naczyniu pomiarowym umiesz-
czano 0,7 ml roztworu EDIA, następnie odważkę roztworu ^Tb i po do-
kładnym wymieszaniu dodawano 10 ml scyntylatora/.
Dla serii 10 źródeł uzyskano bardzo mały błąd statystyczny - 0,24% na
poziomie ufności 999*.

2. Międzynarodowe pomiary porównawcze

Bardzo dobrym sprawdzianem wiarygodności stosowanych metod pomia-
rowych jest udział w międzynarodowych pomiarach porównawczych. Przedmio-
tem porównań są roztwory trudniejszych, z metrologicznego punktu widze-
nia, radionuklidów. Laboratorium będące organizatorem porównania rozsy-
ła próbki tego samego roztworu do różnych laboratoriów, gdzie są mierzo-
ne, a wyniki odsyłane do organizatora. 0R1PI był organizatorem porównań
51Cr 1 1 2 5J w ramach RWPG. Poniższa tabela zawiera prowadzone w ostat-
nich latach porównania, w których braliśiay udział. Za miarę jakości
otrzymywanych wyników przyjęto różnicę uzyskanego przez nas wyniku
od zwykłej średniej 2 wyników uzyskanych praez wszystkie laboratoria.
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Tabela 1. Zestawienie udziału ORiPI w międzynarodowych porównaniach

г—-—
i radio-
• nuklid

Cs-13ł
Hi-63
J-125
Mo-99
Cr-51
Eu-152

rok

1979
1981
1978
1978
1983
1984

-к-
Organizator
porównania

BIPH
BWPG
BWPG
BWPO
HWPC
BWPG

ilość ! Całkowity!
uczestników} błąd post '

24
5
7
7
7
7

0,6%
2,1»
0,4%
1,9*
1,3%
1,2»

-0,3*
-0,6*
-0,06*
+3,0*
+0,3*
+1,2*

Д - окпасха różnicę i
średnią uzyskaną
wartości.

lięday wynikiem uzyskanym przez ORiPI a wartością
przez wszystkie laboratoria w stosunku do tej

Podana tabela wykazuje, ze wyniki pomiarów uzyskiwanych przez nasze
laboratorium nie odbiegają poziomem od wyników uzyskiwanych przez
inne laboratoria* tylko w Jednym przypadku /"Mo/ różnica A przewyż-
sza całkowity błąd pomiaru tego roztworu* Należy zaznaczyć, że w
przypadku Mo porównanie uznano za nieudane, gdyż ogólnie stwier-
dzono bardzo duże rozrzuty między wynikami poszczególnych jego uczest-
ników.

3. Wzorcowe źródła zamknięte

Wzorcowe źródła zamknięte stanowią gotową formę wzorców przeznaczo-
nych do wykorzystania w konkretnych układach pomiarowych bez dodatko-
wych operacji. Użycie Ich eliminuje możliwość spowodowania skażeń u
odbiorcy i dlatego cieszą się one większym powodzeniem. V ORiPI produ-
kowane jeet 11 typów wzoroovych źródeł zamkniętych f*J, dodatkowo
ostatnio opracowano źródła dla R1A oraz nowy rodzaj źródeł do
kalibracji spektrometrów gamma.

a/ wzorcowe źródła 1 2 9 J
Źródła te przeznaczone są do kontroli aparatury pomiarowej stosowa-

nej w oznaczeniach radioinaunologicznych. 1 2 9 J pełni w nich rolę sytnu-
latora widma 5J. Energie promieniowania gamma obu tych radionuklidów
sss podobne., a 1 2 9J ma tę prsewagę, ze ma bardzo długi okres pół-
rozpadu /1,7 . 10' lat/. Pozwala to na używanie tych źródeł przez
długi okres czasu,bez uwzględniania poprawki na rozpad.



Źródła przygotowywane są w polipropylenowych fiolkach używanych

w RIA /średnica w dolnej części 0 • 11 ш i wysokość - 49 mm/ w

dwóch wersjach.

- Wersja pierwsza;w której część aktywna, v postaci suchej pozoeta

łości po odparowaniu aktywnego roztworu J, jest szczelnie

zamknięta woskiей pszczelim.

- Wersja druga; w której roztwór aktywny jest odparowywany w wytwo-

rzonej na dnie fiolki foremce z żywicy epoksydowej i następnie

zamknięty dalszą porcją żywicy.

Zarówno w jednym,jak i w drugim przypadku umieszczony na dnie

roztwór °J jest traktowany roztworem wodnym zawierającym 0,15»

PEG-u i 0,001tf Tween'u 20 w celu zapewnienia równomiernego rozło-

żenia części aktywnej po odparowaniu. Ponieważ widma promieniowania
1 2 5 J i 1 2 9 J różnią się /rys. 1/ na skutek występowania w widmie 1 2 5 J

t.zw. "piku sunącyjnego", pełniejszą jego symulację może spowodować

dodanie do J radionuklidu o energii zbliżonej do energii tego piku.

Saki a radionuklidem jest 4 1Am mający linię gamma o energii

60 keV. V źródle zawierającym cąiAm i 3J istotne jest ustalenie

ilościowego stosunku aktywności obydwu składników. Za pomocą

analizatora wielokanałowego; podłączonego do wnękowego kryształu

NaJ/Tl/. zdjęto widma źródeł wszystkich trzech radionuklidówj oddzielnie

licząc pola pod głównymi pikami» Następnie wyliczono stosunek aktywnoś-

ci J do aktywności Am tai > aby był on zgodny ze stosunkiem
124 124

obydwu pól pod pikami w ' ЛТ. Stosunek ten wyniósł 1,08. Widmo J

oraz widmo źródła zawierającego °J i ^'Am pokazano na rys; 2.

Aktywność produkowanych źródeł określana jest metodą względną przy

użyciu licznika scyntylacyjnego z kryształem wnękowym NaJ/Tl/.

Podawana jest zarówno aktywność źródeł,jak i przybliżony ekwiwalent

dla aktywności 1 2 5J.

b/ Źródła do kalibracji spektrometrów gamma

Inny rodzaj źródełjnad którymi prowadzone są prace)to nowy typ

źródeł do kalibracji spektrometrów gamma. Źródła te są alternatywne

do produkowanych dotychczas źródeł w postaci krążków z pleksi.

Przyczyną opracowywania nowych źródeł jest dążenie do uzyskania

możliwie najlepszej dokładności określenia ich aktywności.

Sowę źródła wykonywane są na foliifi^yTenowej. Część aktywna źródła

zaspawana jest między dwoma krążkami z folii i zamknięta dodatkowo

w rozbieralnym pierścieniu z duraluminium.



Wymagania postAwici.* ргяб i i-. ' ani te
a/ część aktywna powinna być wieszczona сc-Etrycznie w stosunku ao

pierścienia,
b/ część aktywna powinna zajmować jak najmniejszą powierzchnię,
c/ błąd określenia aktywności powinien być możliwie najmniejszy.

ad. a/ Centryczność uzyskiwana jest przez odpowiednio skonstruowany
wykrojnik. Źródła wycinane są po ich zaspawanlu między większymi
rozmiarowo płatkami folii. Część aktywna jest widoczna wekutek zabar-
wienia miejsca, w którym nakładana jest aktywność.

ad. b/ Część aktywną źródeł etanowi sucha pozostałość po odparowaniu
kropli odpowiedniego roztworu promieniotwórczego. Stąd też,la bardziej
stężony roztwór i mniejsza jego kropla potrzebna do wykonania źródła,
tym powinno ono być bardziej punktowe. Hie zawsze jest to zgodne
z prawdą. Dla wszystkich wykonywanych źródeł zrobiono- autoradio-
gramy. W przypadka wielu radionuklidów widoczna na kliszy część
aktywna zajmuje znacznie większą powierzchnię niż nakładana kropla
roztworu. Dla takich radionuklidoV / 1 5 2Bu, 1*3Br, 2 O 3Hg/ szukano
odpowiednich czynników strącających. Zastosowanie ich /NaF, Na2CO,,
fiioacetamid odpowiednio/ spowodowało powstanie źródeł dużo bardziej
punktowych.

ad. c/ Punktem wyjściowym do wyliczenia aktywności otrzymanego
wzorcowego źródła jest roztwór wzorcowy. Jeżeli źródło wykonane jest
przez odważenie roztworu o znanym stężeniu promieniotwórczym, to jego
aktywność wynosi m.H. gdzie: и - masa roztworu, К - jego stężenie
promieniotwórcze. Na błąd określenia aktywności takiego źródła
rzutuje w głównej mierze błąd pomiaru stężenia promieniotwórczego
roztworu wzorcowego łącznie с błędem ważenia. Ponieważ otrzymywanie
każdorazowo odpowiedniego roztworu wzorcowego jest bardzo czasochłon-
ne, najczęściej aktywność źródeł określa się metodą względną aa
pomocą licznika scyntylacyjnego z,palcowym" kryształem HaJ/Tl/;
Okład wymaga oddzielnego skalowania dla źródeł poszczególnych
radionuklidoV. W tym celu z roztworów wzorcowych tych radionuklidów
przygotowywane są serie eo najmniej 7 źródeł. Aktywność ich określana
jest na podstawie masy roztworu nałożonej na źródło. Po ustaleniu
warunków pracy układu, źródła są mierzone i obliczana jest wydajność
dla każdego z niob. Arednla wydajność z serii źródeł jest przyjmowana
jako wydajność pomiaru dla źródeł danego radlonuklldu; Błąd systematy-
czny źródeł mierzonych metodą względną jest llesony wg w o n :
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gdzie: \c - współczynnllc Studenta-Fiezera dla poziomu ufności 99>»j
S - średni błąd kwadratowy wydajności źródeł kalibracyjnych;
S1 - całkowity błąd pomiaru roztworu wzorcowego.

Całkowity błąd określenia aktywności źródła składa się z tak poli-
czonego błędu systematycznego oraz błędu statystycznego pomiaru
tego źródła.
Skalowania są co pewien czas powtarzane, co wpływa na znmiejszcale
błędu systematycznego.
Źródła takie przygotowywane ią dla 14 radionuklidów, a ich nominal-
na aktywność wynosi 40 kBq.
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MOŹLIWOSCi FRODOKCJI IZOTOPÓW CYKLOTRONOWYCH
DLA POTRZEB MEDYCYNY NUKLEARNEJ I TECHNIKI

Andrzej Kołaczkowski, Jan Mikulskj

Instytut Fizyki Jądrowej, Kraków

Aleksander F. Novgorodov

Zjednoczony Instytut Badaf. Jądrowych.Dubna,ZSRR

Posługując się metodami radiochemicznymi, a więc chromatografią

jonowymienną, ekstrakcją statyczną i dynamiczną oraz termochromatogra-

fią;opracowano metodyki wydzielania następujących radionuklidów: V-l*8,

Co-57, Ga-67, In-111 i Yb-169, otrzymywanych na cyklotronie U-12O

w Instytucie Fizyki Jądrowej oraz na synchrocyklotronie Laboratorium

Problemów Jądrowych Zjednoczonego Instytutu Badać Jądrowych w Dubnej,

ZSRR, Przedstawiono możliwości produkcji innych izotopów cyklotronowych,

które znajdują lub mogą znaleźć zastosowanie w medycynie nuklearnej

i technice.

Obserwowany w ostatnim dziesięcioleciu szybki, rozwój polskiej

medycyny nuklearnej powoduje wzrastające zapotrzebowanie na neutrono-

deficytowe nuklidy promieniotwórcze, otrzymywane wyłącznie na cyklotro-

nach i potocznie zwane izotopami cyklotronowymi. Z punktu widzenia

medycyny nuklearnej neutronodeficytowe nuklidy, rozpadające się w wyr.i-

ku konserwacji wewnętrznej lub przemiany beta plus, tj. bez emisji

promieniowania cząstkowego, są bardziej pożądane niż neutrononadmiaro-

we nuklidy reaktorowe, rozpadające się z emisją elektronów w przmia-

nie beta minus. Promieniowanie cząstkowe prowadzi bowiem do radiacyj-

nych uszkodzeń narządów wewnętrznych. Inną bardzo pożądaną cechą

neutronodeficytowych nuklidów jest ich beznośnikowość, będąca wyr.ikier

tego, że powstają one w reakcjach jądrowych prowadzących do zmiany

liczby atomowej naświetlanej tarczy. Nie mają tej cechy izotopv

reaktorowe, powstające w reakcjach n,o( • Również specyfiką izotopów

cyklotronowych jest ich względnie krótki okres półrozpadu. ? tych

wszystkich powodów neutronodeficytowe znaczniki promieniotwórcze sa

szeroko stosowane w diagnostyce schorzeń prawie wszystkich r.arzadrV

wewnętrznych.



Różne przyczyny ograniczają asortyment stosowanych nuklidów, na
przykład brak odpowiedniej aparatury pomiarowej i wyposażenia pracowni
medycyny nuklearnej, brak odpowiednio wyszkolonego personelu medycznego
i miejsc dla pacjentów. Nie na ostatnim miejscu na tej liście przyczyn
znajduje się brak krajowej bazy produkcyjnej.

V chwili obecnej istnieje w Polsce tylko jeden czynny cyklotron,
U-120 w Instytucie Fizyki Jądrowej w Krakowie. Na tym urządzeniu podej-
mowane były próby produkcji izotopów medycznych w małej skali, np.
dostarczano próbne partie preparatów: 5 7Co, 6 7Ga, 1 1 1In i 1 б 9УЪ do
Zakładu Medycyny Nuklearnej AM у Łodzi,
nuklidów *• J , a także

Qpis metod otrzymywania tych
C 6 3podano w appendix»ie.

Parametry cyklotronu U-120 nie są jednak wystarczające dla podję-
cia produkcji izotopów na większą skalę. Od paru lat prowadzone są
w Ж Г prace zmierzające do rekonstrukcji tego cyklotronu. W ich wyniku
powstają 2 nowe cyklotrony: AIC-144 Sigma i Alfa. Budowa AIC Sigma
zbliża się obecnie do końca. Parametry cyklotronu A1C-1UU podane są
w tablicy 1.

Tablica 1

Parametry cyklotronu AIC-14A

Przyśpieszane cząstki

protony 1 deuterony

{energia,
KeV

i

e cząstki •

{ alfa } *He J

strumień,

JZ L_.
100 100

60

60

eo

60

Zakończenie generalnego montażu AIC-1A*( Eigna przewidziane jest na
paźdzlernik-listopad br,., uruchomienie wstępr.e, tj. uzyskanie wiązki
wewnętrznej, przewidziane Jest na przełomie lat 1985/86. Niezbędna dla
produkcji izotopów wiązka zewnętrzna może być praktycznie uzyskana me-
todą strippingu już w końcu 1986 r.

Zakłada się, że AIC-144 może być wykorzystywany w produkcji
izotopów do 2. dób tygodniowo. Przy takiir. założeniu produkcja AIC
w sensie ilościowym, wynikającym z porównania parametrów prądowych,
r.cże być większa niż produkcja U-120K v CSRS oraz cyklotronu C-30,
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którego budowę rozpoczęto w Ośrodku Reaktorów i Produkcji Izotopów
Instytutu Energii Atomowej w Świerku. Obecne możliwości produkcyjne
U-120M, do niedawna całkowicie pokrywające zapotrzebowanie CSRS na
podstawowe izotopy cyklotronowe, w związku zewzrostem tego zapotrzebo-
wania oceniane są już jako' niewystarczające.

W sensie jakościowym AIC-144'ma przewyższać znacznie U-12OM

i C-30 pod względem energii przyśpieszanych cząstek. Ma to zasadnicze
1?чznaczenie dla produkcji niektórych izotopów medycznych, np. JJ lub

Tl. Dodatkową przewagą AIC nad C-30 jest możliwość akceleracji

cząstek alfa,której C-30 nie będzie mleć.

Energetyczne i prądowe parametry AIC-IW» predestynują go dc roM
głównego krajowego producenta izotopów cyklotronowych. Niezbędne jest
jednak dostosowanie istniejącej obecnie infrastruktury produkcyjnej
/produkcyjne laboratorium radiochemiczne/ do potencjalnych możliwcćcl
bazowego urządzenia, albowiem zarówno wielkość obecnego laboratorium,
jak i Jego wyposażenie są niewystarczające. Co rozbudowy radicchomi-
cznej bazy produkcyjnej niezbędne są znaczne nakłady inwestycyjne.

Instytut Fizyki Jądrowej stara się o uzyskanie środków na rozbu-

dowę laboratorium produkcyjnego. Jednocześnie poszukuje kontaktów

z krajową medycyną nuklearną w celu określenia najpotrzebniejszego

asortymentu produkcyjnego. Na,podstawie dotychczasowego rozeznania

planuje się produkcję nuklidów podanych w tablicy 2.

Instytut Fizyki Jądrowej uczestniczy również w przygotowaniach

do podjęcia produkcji izotopów cyklotronowych w Zjednoczonym Instytu-

cie Badań Jądrowych w Dubnej, ZSRR, w ramach programu KOBRA .

Program ten jest oparty na wykorzystaniu strumienia protonów o energii

700 MeV, przechodzącego przez tarczę mezonową i kierowanego na hamo-

wnię. Realizacja tego programu w swoich założeniach konstrukcyć • '••" h

jest zbliżona do rozwiązań przyjętych w urządzeniach BLIP /Brookhaven

Łinac Isotope Producer/ i LAMPF /Isotope Froduction Facillityj los

Alamos Meson Physics Facility/. Wg danych, opublikowanych w 19S<+ r.lTJ)

na LAMPF w 1963 r. naświetlono 58 tarcz dla produkcji 15 różnych
pn 77

radionuklidów medycznych, w tyn: Sr /25 dni/, Br /57 godz/,
6 7Cu /58,5 godz/, 6 8Ge /275 dni/, 1 2 3J /13,3 godz/, 8 8V /108,1 dni/,

ЛГ /16 dni/ i Xe /36,A dnia/. Uszeregowanie podane jest eg male-

jącej wielkości produkowanej aktyvrooeci, której Еитазгусэт-.а wielXocc

wyniosła 35 Ci.
Zakłada się, ie izotopy cyklotronowe wyprodukowane w programie

K03RA będą przesyłane do krajów uczestniczących. W programie tym prze-
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Tablica 2

Proponowany prograffl prociukcji na cyklotronie AIC-144

neutronodeficytowych nuklidów, stosowanych w medycynie

nuklearnej.

Nuklidi Nuk Sposób

.»^м——•

57,Co

67,Ga

68,'Ge

97,

111

Ru

In

123,

127,Xe
169^

201Tl

270 dni

3.25 dnia

275 dni

2,9 dnia

2,84 dnia

13,3 godz.

36 dni

31,8 dnia

73 godz.

i i

! 5 5Mn (d,2n) i
i i

i 6 6Zn (d.n)
i i
i i
i |

6 9Ga (p,2n)

^Mo 3He,2n
109Ag(c(,2n) j
1 2 3Sb 3He,3n- i
1 2 7J (P,n) j
I 6 % m (d,2n) j
2 O 3T1 (p,3n) j
2 0 1Pb" 9,4 h j
9Л1 I

Tl

i Zastosowanie diagnostyczne

układ krwiotwórczy,nerwowy
oddechowy,limfatyczny,
ginekologia

krwiotwórczy.moczowy.nerwo-
wy , kostno-stawowy ,okułisty-
ka,oddechowy.pokarmowy,
ginekologia,onkologia

generator Ga/68,3 gin/
stosowanego zamiast 67c a

neurologia, mózg

onkologia,neurologia

neurologia,położnictwo

krążenie, oddechowy

mózg

i kardiologia, onkologia
i

widuje się, że w pierwszej kolejności podjęta zostanie produkcja L J
następujących nuklidów: 6 7 G a /77,9 godz./, 1 1 1 I n /67,4 godz./, 1 2 3 J
/13,3 godz./ i 1 б 7 Т ш /9,6 dnia/. Preparaty 1 2 3 J i 1 6 7 T m były dostarcza-
ne z Dubnej do Zakładu Medycyny Nuklearnej Akademii Medycznej w Dreźniet

gdzie przeszły wymagane badania atestacyjne i zostały dopuszczone do
zastosowań klinicznych, W dalszej kolejności w programie KOBRA przewi-
duje się produkcję:54Mn /303 dni/, 5 1Cr /27,8 dnia/, 6 5 Z n /2^5 dni/,
1 0 9 C d A 5 3 dni/, 8 5 S r /64 dni/ i ̂  /108,1 dnia/. Możliwa jest również
produkcja 9 7 R u /2,9 dnia/ z tarczy AgCl '-9-' , w którym domieszka 1 0 3 R u
nie przekracza 0,396. W dużej skali mogą być także otrzymywane z niobu
metalicznego *• -" następujące generatory:
8 7 Y /80 godz/, 8 7 n lSr /2,8 godz./, 8 2 S r /25 dni/- 8 2Rb /1,3 min/, 7 2Se

/8,5 dnia/- 7 2As /26 godz./.
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W ramach współpracy Zakładu Fizykochemii .Jądrowej IFJ z Labora-
torium Problemów Jądrowych ZIBJ w DubneJ przewiduje się naświetlanie
tarcz na fazotronie LAF i wspólną produkcję unikalnych radionuklidów,
których otrzymywanie nie jest możliwe na akceleratorach RWFGjW szcze-
gólności wyżej podanych generatorów.

Dodatek

Metody otrzymywania izotopów cyklotronowych, opracowane i stoso-

wane w Zakładzie Fizykochemii Jądrowej Instytutu Fizyki Jądrowej

w Krakowie.

Tarczę 4 mg MnO_ naświetlano cząstkami alfa o energii 28 KeV.

W naświetlonej tarczy stwierdzono obecność następujących produktów

reakcji jądrowych: ||кп (o( ,n)||co T^^-71,3 dnia, ||мп (d,2n) |^Co

Twjs 270 dni, 25 W n (oC .ot nj | ĘMn T.^ - 303 dni. Naświetloną tarcze

rozpuszczano w 10M HC1, a następnie odparowywano do sucha na podkładce

teflonowej. Suchą pozostałość po odparowaniu rozpuszczono w roztworze

1 HC1 w 80% acetonie i nanoszono na kolumnę jednowymienną Dowex

50x8 o grubości ziarn 20-30 ̂um. Wymiary kolumny 0,3x7 cm. Tym sanyia roz-

tworem Ю М НС1 wymywano z kolumny %in + Mn.

6 ? G a f2]

Tarczę z naturalnego cynku w postaci metalicznej naświetlano

deuteronami o energii 12,3 MeV. W produktach maświetlania stwierdzono

oprócz Ga-67 domieszki Ca-66 /T 1У 2»9,А5 godz/ oraz Zn-65 Ii^i^2hb dni/.

Naświetloną tarczę rozpuszczano w Ю М НС1 /1ml na 1 mg Zn/j następnie

stężenie kwasu doprowadzano do 7 M i ekstrahowano równą ilością 0,1K

okataetylotetronami-dopiroforsforamem - /OETAPF/ w chloroformie.

Współczynnik podziału galu w tych warunkach wynosi 1,23*10 . Fazy

ograniczone łączono i przemywano 7M HC1 dla usunięcia śladów cynku.

Heekstrahowano Ga-67 przez powtarzalne przemywanie fazy organicznej

równymi objętościami 0,01K HC1. Wydajność procesu ekstrakcji 99,^,

wydajność końcowego produktu po reekstrakcji 88#, czas operacji od

momentu rozpuszczenia tarczy 3 godz. Chlorek galu po oczyszczeniu

przeprowadzano w cytrynian,dodając 5# roztwór cytrynianu sodu erzy

pH=5,5-6,5. Roztwór cytrynianu sączono przez bakteriologiczny filtr

"Millipore" 0,22 urn i sterylizowane 12G°C.



Tarczę ze srebra naturalnego, w postaci metalicznej, naświetlano
cząstkami alfa o energii 28 HeV. Masa tarczy wahała się w granicach
5-10 g. W naświetlonej tarczy stwierdzono obecność następujących
produktów: 1 $ A g (dtfn)

 1 ^ I n T i / 2-66 min,
 1 ^ g <ot.2n) 1<*In T 1 / 2 -

- <f,3 godz, 1$Agfa,n) 12|ln Т 1 / 2 - И»,4 m,
 1^Ag^,2n) 1£Jln Т 1 / 2«

2,81 dnia.
Ind wydzielano z tarczy metodą termochromatograficzną pod ciśnieniem
ok. 6 Pa, w temp. ok. 1315 K,w strumieniu gazu nośnego HC1+H2O. <Ś3tosu-
nek ciśnień parcjalnych HCl/h^0»10/i). Aparatura: kwarcowa. W tych wa-
runkach wydzielano 9&i indu. Ulatniało się również ok. 0,3% masy tarczy,
które osadzało się na ściankach aparatury,poza strefą adsorbcji indu.
Ind • zmywał się ze ścianek aparatury 0,05 N HC1 w ciągu 5 min, ilościo-
wo. Czas wydzielania w granicach 0,5-1 godz.-

Tarczę tulową w postaci Т ш2°з naświetlano deuteronami o energii
12,3 № V . V naświetlanej tarczy stwierdzono obecność następujących
produktów reakcji jądrowych: 1||rm /d,2n/1^Yb, 1||тт /d,p/ 1^m

T 1 / 2-13A dni,
 1||гю /d,t/1||rin T 1^ 2« 85 dni. Naświetloną tarczę roz-

puszczano w HC1, następnie roztwór sorbowano na kolumnie jonowymiennej
Dowex 50x12 o grubości ziarn 500 mesh. Yb wymywano z kolvmny
O.156M mleczanem amonu przy pH*i»,62 i temperaturze 87°C. Eluat odparo-
wywane do sucha ze stężonym kwasem solnym, następnie dodawano 3%
roztwór cytrynianu sodu przy pH-5,5-6,5.

Tarczę z tytanu naturalnego;w postaci T102,naświetlano deutero-
nami o energii 12,3 MeV. Po naświetlaniu w materiale tarczowym stwier-
dzono obecność, 4 SV powstałego w reakcji ^fti ( d ^ n ) ^ огаг 4 6Sc po-p g j ^f ^
wstałego w reakcji g^Ti (dtf) 2^Sc. Tarczę rozpuszczano w stężonym HF
z dodatkiem H 2O 2 i następnie odparowywano kilkakrotnie z HCIO^ i doda-
wano 3K H 20 2 celem uzyskania kompleksowego połączenie nadchloranu
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tytanylu z nadtlenkiem wodoru. Obecność H2<>2 pozwala utrzymać wanad na
stopniu utlenienia +5. Wanad wydzielano na kciuranie jonowymiennej
wypełnionej żywicą Dowex 50Wx8 przez eluowanie 0,03M HCIO^ z dodatkiem
206 H'2O2 W stosunku objętościowym 1:4. W badaniach wstępnych stwierdzono,
że w zakresie stężeń od 0,03K do 1M HCIO^ ze wzrostem stężenia kwasu
rośnie szybkość wymywania tytanu, natomiast dla wanadu występuje zjawi-
sko odwrotne, tzn. szybkość jego wymywania rośnie ze spadkiem stężenia.
Nie zauważono wpływu zawartości H 20 2 w eluacie na szybkość wymywania
tytanu, podczas gdy dla wanadu wpływ ten jest bardzo znaczny, co powo-
duje, że eluent bogatszy w HgOg daje lepsze rozdzielenie. W wybranych
warunkach, wydzielania wanad wymywa się z kolumny jako pierwszy, prakty-
cznie ilościowo, natomiast Sc całkowicie zatrzymuje się na kolumnie.

74
Radionuklid As otrzymywano naświetlając tarczę germanową w po-

staci O 0 2 deuteronami o energii 12,3 MeV. w czasie naświetlania zacho-
dzi podstawowa reakcja Ce (d,n) As, przy czym powstają produkty ubo-

71 7? 76
czne, tj. As, As i As z mniejszymi półokresami rozpadu. Naświetlo-
ną tarczę rozpuszczano w wodzie królewskiej, roztwór odparowywano do
sucha, pozostałość rozpuszczano w 7M HC1, a następnie odsorbowano na
kolumnie jonowymiennej Dowex 1x8. Radionuklid As wymywano z kolumny
7M HC1 - w tych warunkach zanieczyszczenia materiału tarczowego pozo-
stają zaadsorbowane w kolumnie.
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BEZWZGLĘDNI ЮМ2АВ AKTYWNOŚCI CZISTtCV. EMITERÓW БЕ1Л ±.Ь:';,ПК1.л-'

SCYHTYIńCYJKYH Z Ci:-:Ki.Y?-i SCYHTCUTOREK

Krzysztof Poehwalski, Ryszard Broda, Tomasz Radoszewski

Ośrodek Reaktorów 1 Produkcji Izotopów
Instytut Energii Atomowej

05-400 Świerk

1. Wstęp

Powszechnie stosowane aparaty do pomiaru aktywności emiterów
v ciekłym scyntylatorze wyposażone są w detektor o dwu fotopowielaczaeh
z układem koincydencyjnym eliminującym duże i mało stabilne tło termicz-
ne. Ilość i widmo amplitudowe impulsów koincydencyjnych detektora nie
zawierają jednak informacji wystarczającej do określenia iloóci rozpaiov.
w źródle. Dla jej otrzymania trzeba się posłużyć źródłem wzorcowym.

Zastosowanie trzech zamiast dwóch fotopowielaczy w detektorze pozwala
na uzyskanie wielu sygnałów koincydencyjnych o różnych wydajnościach
zliczania. W przypadku detektora idealnego, o lOOJś wydajności, zliczanie
Impulsów każdego z możliwych rodzajów koincydencji da w wyniku liczbę
rozpadów w źródle. W przypadku niższej wydajności, zliczenia te będą się
między sobą różniły. Najbardziej różniące się, najkorzystniejsze w prakty-
ce, są koincydencje potrójne i suma koincydencji podwójnych. Wynik pomia-
ru źródła, składający się z dwóch zliczeń różnego rodząju,niesie również
informację o aktualnej wydajności detektora, zawartą w stosunku tych
zliczeń. Pozwala ona na obliczenie liczby rozpadów w źródle.

W pracy niniejszej opisano potrójny detektor i bezwzględną metodę
wyznaczania stężenia promieniotwórczego roztworów nuklidów beta promie-
niotwórczych przy pomocy ekstrapolacji [ij . Podstawy metody oraz licz-
bowe wyniki pomiarów uzasadniono teoretycznie £2] . Przytoczono rezulta-
ty pomiarów roztworów wzorcowych *Ni, *C oraz Co.

2» Aparatura i metoda

Zestaw pomiarowy (rys. 1) składa się % detektora z zasilaczami wyso-
kiego napięcia oraz bloku elektronicznego zrealizowanego w systemie CAMAC,
połączonego z minikomputerem MERA-60.

Potrójny detektor scyntylacyjny złożony jest z trzech głowic,zmontowa-
nych wokół standardowego naczynia pomiarowego.
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Bye. 1 Zeatav poalarovy XDX.

Iapnley eoyntylacy^ne są przekazywane ж tzsecb fotopowielaoBy jako
trzy oddzielne sygnały do układu koincydencji, którego zasadę działa-
nia ilustruje rys. 2. V systemie bramek "I" oraz "ИШ" lapnlay są
sortowane w ten sposób, te aa dwóob wyjęciach systemu pojawiają się
dwa różne sygnały koincydencyjne;
Z pierwszego wyjścia otrzyauje się Ij Impulsów koincydencji potrój-
nych fimpulsy Т), a z drugiego - H^ impulsów sumy nlezaleznycb koin-
cydencji podwójnych, wliczając w to potrójne (impulsy D ) .

Jeżeli przyjąć >Q za liczbę rozpadów w źródle w jednostce czasu,
to wydajności zliczania są
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AfK'CA.

Wydajności t e saleftą o« wielm
ccyimlkoV, aą caw jedaak a*
eobą powląsas». lea atoemek

okaanje elf. oiytaeaaya a les*
nlkiea wydajności detektor*.
Stoaimak taa ( d x ) ap*2aia

0<K<4
d d

<<
1 <Ц»у do 1,fdy
dattktoxa dąfty do 100»t.

Bury sllocatf

Rye. 2 Zasada dalaZanl
kolaoydencjl.

вааЗаа tf (l) 1 >р(к)
dąsy do 1.

*T

1 Ich atoauaek I j pray
wprowadaanya etonmlowo do
detektora doćatkowya gaese-
ni« tworaą ftmkoje dośwlad-

runkcje te wlany dąsyć do I . , gdy K

3* Podatawr taoratrcana.
Oblioctnie wydajnoeol 8f 1 £^ oxas caaaadaieala akatxapolaoJi wyni-

ków pomiarów w funkcji etoeunku t da aię wylconać teoretyc«nie; anali-
procea praetwarwmia enargii esąatkl bata w acyntylatoree na
alektryoany*

Wydajność rejeetraoji rospadn bata o energii makayaalnej B

B a z

obliosono jako atoanaek oałek anaxgii widaa danego rodsaju lapnladv'
acyatylaojl do enargetycraego wldaa bata з(в)

gdsla P g oanaeaa pzawdopodoblanatwa sacejeetxowanla scyntylacji
wywołanej prsaa oeąetkę beta o energii X .

Wydajność prooeaa tzanaforaaoji «nergli w deiektorsa ( t*w» figure
of aerit) aatna prsedatawlć « poatael

[fotoelaktxon6w/keTl



gdzie f oznacza рг&'"£от»4«М->-.•••- -i "-'">Ui f o 'nlł l/& * «katody,
a «^prawdopodobieństwo еаХвЛ •fv-.oe'1 >M -aw, с pyli wydajność kwanto-
wą fotokatody.

Jeżeli cząstka bete o energii В wytworzy w acyntylatorze В foto-
nów, to można oczekiwać, że do fotokatody dotrze

fotonów. Zakładająe, że fotosy te opisywane są rozkładem dwumianowym b
z parametrami Я i | , na prawdopodobieństwo Pj otrzymuje się zalet-

Gdy na trzy fotokatody pada dokładnie a^, a2, a, fotonów
(a. • a 2 • a- • а К to prawdopodobieństwo rejestracji tej ecyntylacji
wynosi

Przyjęto, że Miieja fotoelektronów w fotopowielaczn jest opisywana
rozkładem dwumianowym z parametrami: a - liczba padających fotonów
i £ey - wydajność kwantowa fotokatody. Przyjęto następnie, że każdy
fotoelektron jest rejestrowany! i obliczono prawdopodobieństwo p
pojawienia się impulsu aa wyjścia fotopowielacza

Prawdopodobieństwa te obliczone dla trzech fotopowielaczy składają si^
na prawdopodobieństwo powstania impulsu

X — Рч рг рз
 dla *"Poleów I i

X = ^91+р1рЗ+Р^~2р,р1^ dla impulsów D

Obliczone £r i Ąj w funkcji i dla %, 1*C, 6 5B1 przedstawiono na
rysunku 3. Widać, że £ r i ą, osiągają wartość 1 dla E » 1, skąd wynika,
że ekstrapolacja funkcji Hj,(l) i H D ( K ) przy K-»1 prowadzi do otrzy-
mania wartości No. '
Pomiary powyższych nuklidów wykazały, że doświadczalne wartości tych
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funkcji nie różnią eię. ci teort tyc ioj eh o *ięc«j niz +0,5*.
Dowodzi to pełnej przydatności metody do bezwzględnych pomiarów
aktywności emlterov betai

Bye. 3 Wydajności ą.1 £„ w fnnteji Z - dla 14C

4. Opia zestawu pomiarowego.
4*1* Detektor.

Przekrój detektora pokazany jest na rye. 4. Składa ale. on z
komory pomiarowej i trzech głowie (г) a fotopowielaozami, wmontowanych
symetrycznie w altminlowy blok komory (i) wokół naczynia pomiarowego
(з) z powietrzem w roli światłowodu. Transport naczynia do i z komory
pomiarowej odbywa aie. sa pomocą podajnika (5) znontowanego w dolnej
części detektora. Blok komory z głowicami umieszczony jest w oełonie
z ołowiu (б) . W górnej części osłony znajduje aię 12 otworów (7)słu-
żących do przechowywania naczyń pomiarowych ze źródłami. Cylindrycz-
na osłona ewiatłoazczelna (8) z dwoma otworami na ręce operatora chro-
nionymi światłoszczelnymi rękawami (э)ъ tkaniny umazliwia zmianę źródła
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naraieala fotokatod Xstepewielsssy м świett» sewoe.trsne.

4 Pnekxtf j dttaktoxa SDK
świetlna (ii) ao*« być о р ш к м и ы w pr*««trstó

•lędsy вможух&ш С?) • fotolcfttoduii. Ilość )•} swojćw, «najdujących
•ic aa dxods* światła, ao** być salenlana sa poaoeą ••ełumlnm (10J;
W pres«ntowan«j werajl sestawu pr*eełona ta nie jest oiywaoa.
4.2. Rejestracja scyntylacji.

Tmpalmj я trseeb. głowie detektora pnesyłane są do okładu
koincydencyjnego SDX, który prsekasoje do rejestracji iapolsy » r

i I D ora» lapnlsy legarowe osasu ływegOj s autoaatyexnie dokonaną
poprawką na esas aartwj. Są ons rejestrowane w binarnych llcsnl-
kaoh typu 401, a esas diosanla wysnaosany prwi cegar typu 730
1 nośnik nastawny typu 420 A (rj».i).

Gassenie wprowadsan* jest do detektora sa pewooą defo^allsacji stm-
aienia fotoelektronów padających na plerwsse dynody fotopowielacsy.
Osiągane jest te prses obńisanle potenejału elektrod skupiających
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fotopowielaczy względem pierwszych dynod. Wykonywane jest to za
pomocą zasilacza wysokiego napięcia typu 1904 P,atorowanego cyfrowo
poprzez rejestr wyjściowy typu 350. Wszystkie te bloki połączone są
poprzez magistralę i sterownik СЛМ&.С typu 106 Л к minikomputerem
MEHA-60, za pomocą którego wykonywane są operacje zliczania, obliczeń
i edycji wyników pomiarów.

5. Pomiary

Pomiar rostworu polega na wykonaniu pomiaru ezeregu źródeł.

Pomiar każdego źródła sprowadza się do uzyskania serii par zliczeń
NT1» HDi' p r E y c°raz większych gaszeniach. Po obliczeniu К^Кзд/Ввд

otrzymuj* się doświadczalną funkcję N D ( K ) . Zakładając liniowość tej

funkcji i ekstrapolując ją do Z - 1 otrzymuje się N^ - HQ.

Po wprowadzeniu do minikomputera parametrów początkowych (i.in.
masa źródła, czas zliczania, liczba punktów) odbywa się automatycznie
pomiar i obliczanie wyników, które otrzymuje się dla każdego źródła
w formie wydruku tabeli stężenia promieniotwórczego dla poszczegól-
nych punktów z ich błędami, wykreeu ekstrapolacji oraz wartości
ekstrapolowanej. Na zakończenie podawany jest wynik ostateczny^będą-
cy średnią z wyników wszystkich źródeł, Zmiany źródeł w detektorze
dokonuje się ręcznie.

6. Błąd systematyczny metody
Jest to błąd wynikający z przybliżenia funkcji Кр(к) funkcją

liniową. Przy pomiarach z wydajnością maksymalną nie mniejszą od 9O3t
nie przekracza on -1$. Teoretycznie obliczono dla dwóch nuklidów
poprawki redukujące ten błąd do ok. +O,2?f.
Przy pomiarach nuklidów o małej energii maksymalnej, gdy wydajność
maksymalna jest znacznie mniejsza od 90# niekorzystny stosunek zakre-
sów mierzonych do ekstrapolowanych wartości К zwiększa błąd metody.
V skrajnym przypadku trytu zakres zmian I wykracza poza granice
możliwości liniowej aproksymacji

7. Wyniki pomiarów
Wykonano pomiary trzech roztworów wzorcowych Hi, *C i Co.

Tabela I podaje zakres ekstrapolacji dla każdego z nuklidów. Solna
granica X była dobierana dla osiągnięcia jak największego zakresu
zmian przy maksimum liniowości.



Tabela I. Zakres ekstrapolacji

j 0,56 - 0,70 i
i i

• 0,74 - 0,92

317,9

Wyniki pomiarów zebrane są w tabeli II. Są one zgodne w granicach
błędów z danymi atestowanymi. V przypadka
obliczona poprawka.

60,Co nie «ostała jeszcze

Tabela II. Wyniki pomiarów roztworów wzorcowych

Błąd (It) \
syst. {całkow.

U w a g i

nie poprawione SDK
poprawione TDK

atest NBS, 1968

^ poprawione TDt
poprawione IDX

atest HBS, 1969

nie poprawione TDK

I atest

8. Zakończenie
Metoda TDK z wykorzystaniem ekstrapolacji liniowej okazuje się

szybką i wygodną w użyciu do pomiarów bezwzględnych aktywności
emiterów beta, zwłaszcza czystych. Istnieje jednak potrzeba zgroma-
dzenia obliczeń wydajności większej liczby nuklidów, celem oblicze-
nia dla nich poprawek. Jest wielce prawdopodobne, że dane te pozwolą
sprecyzować sposób ekstrapolacji nieliniowej)co znacznie poprawiło-
by dokładność metody TDZ dla nuklidów o niskiej energii maksymalnej
beta, w tym również trytu.
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Uk£ad i jaetof'. at. aowią bardzo dobrą base do prac Bad atauaardy-
zacją dwunuklldowych układów łańcuchowych oraz do nuklidów ж wychwy-
tem elektronu. Prace te są kontynuowane.
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A. Zastawny, В. Rabsztyn
Politechnika Śląska,
Instytut Fizyki, Gliwice

PODWÓJNY GAZOWY LICZNIK OSTRZOWY DO POMIARÓW MISKICH
RADIOAKTYWNOŚCI STAŁYCH EMITERÓW BETA, PIEHWSZB POMIARY

Wstęp

Pracoa nad specjalny* detektor** przyświecał zamiar skonstruowania
prostego 1 niezawodnego w eksploatacji, przystosowanego do długoczaso-
wych pomiarów, detektora nisk ch radioaktywności stałych emiterów beta
o niskim tle i 100* wydajności detekcji. Chciano nim mierzyć zanieczysz-
czeni» radioaktywne materiałów stosowanych do budowy detektorów z niski*
tłem oraz prowadzić pomiary poznawcze długozyciowych emiterów beta.

Licznik i stanowisko pomiarowe

Wybór padł na licznik gazowy, w który* mierzona próbka znajduje się w
objętości czynnej detektora,a anoda w kształcie igły ogranicza objętość
czynną,co prowadzi do zmniejszenia tła. Geometria detektora jest pokaza-
na na rys. 1. Okrągła,płaska próbka lub folia,na którą naniesiony jest

point source

^sample plate

cathode

anode need/e

Rys. 1. Geometria podwójnego licznika
ostrzowego. 2r a - 0,25 mm, 2r v » 19 mm,
d » 9 m m , l - 7 m m K

mierzony preparat, umieszczona jest między dwoma licznikami ostrzowymi.
Właściwy kształt i g i e ł anodowych i proporcje geometryczne były przedmiotem
długotrwałych prób. Igły mają k s z t a ł t walca o kul iście ukształtowanym czubku.
Odległość d czubka igły od powierzchni próbki winna Syć w przybliżeniu

6".



równa, połowie .4rertrJ.v, :'.'K • j "»c: -.- a,.--.} •-<•. ;..ка. Miedaj.ana katoda,
stalowa igia i miedziany pierśc-o-, os-.owy igły, mocowane w korpusie tef-
lonowym,stanowią jeden licznik. Liczniki są łączone razem gwintowanym pier-
ścieniem łączącym. Wysokie napięcie ujemnej polaryzacji jest podawane na
katodę. Podwójny licznik,o wymiarach zewnętrznych: długość - 50 mm, śred-
nica - 40 mm,jest umieszczony w pozycji pionowej wewnęce kielichowego
licznika GM typu 18518(firmy Philipsaj spełniającego rolę osłony aktywnej.
Całość jest otoczona 5-em miedzi i ołowiem o grubości od 6,5 do 15 cm.

Gazem roboczym jest powszechnie stosowany w kraju propan-butan. Pod
ciśnieniem o Ok. 300 Pa wyższym od atmosferycznego przepływa przez licz-
niki z szybkością około 0,25 cm3/min. Impulsy z liczników, dyskryminowa-
ne na poziomie 1 mV,są rejestrowane oddzielnie z górnego i dolnego
licznika,a także we wspólnej koincydencji, w antykoincydencji 1 koincydencji
z osłoną aktywną, razem w 6 kanałach.

Charakterystyki liczników

14Pomiary wydajności detekcji dokonano za pomocą źródła С о wymiarach
0,24x0,4 mm^, emitującego około 18 cząstek na minutę, przemieszczanego
po powierzchni próbki, a pokazanego schematycznie na rys. 1, w odległości
x od środka. Na rys. 2 pokazana jest szybkość zliczeń netto od owego

[cpm]

78. .

" ~ ^ * *~Vft»«J
':- • • . °'5 К Ш
i2 ЗА 3.6 ЗЛ Ł0

Rys. 2. Szybkość zliczeń od punktowego źródła 1 4C w funkcji napięcia,
dla dwu położeń źródła

źródła, umieszczonego w środku (x - 0) i w odległości % - 5 mm od środka
próbki w funkcji napięcia V L na liczniku. Bardzo długie, poziome plateau
zliczeń pozwala przyjmować 100* wydajność w tych warunkach. Na rys. 3
przedstawiona jest charakterystyka szybkości zliczeń, od połażenia dla
trzech różnych napięć na liczniku. Prezentowane wyniki dowodzą, że wydaj-
ność detekcji próbek o średnicy do 10 an jest 100*. Średnia wydajność
dla próbki o średnicy 2rk wynosi około 75*. Przy napięciu na liczniku
V, - 4000 V tła licznika górnego i dolnego są równe,odpowiednio,0,045 i
0,065 cpm.

«2



76

12

в
i.

О

[cpm]
1 *- -*.

• 4.0
о Д8

Rys. 3 . Szybkość zliczeń od punkto-
wego źródła ЛЦС w funkcji położenia
źródła dla trzech napięć
V, . ( 2 r k . 18 mm)

2 i 6 8

Aby wyjaśnić reżim pracy liczników,wykonano badania doświadczalne i
teoretyczne wzmocnienia gazowego licznika. Mierzono widmo amplitudowe li-
nii К manganu i aluminium;inicjowane przez promieniowanie Izotopu "Fe
przechodzące przez cienką folię aluminiową. Z uwagi na geometrię anody
i katody należy oczekiwać złych własności spektrometrycznych licznika *
istotnie, rejestrowane linie К miały kształt szerokich asymetrycznych

pików o szerokości połówkowej około 70#. Jednakże piki te były łatwo
i jednoznacznie rozróżnialne. Z położeń pików oraz przyjętych wartości
pracy jonizacji -26 eV i pojemności wejściowej licznika - 10 pF wyznacza-
no wartości współczynnika wzmocnienia gazowego (WWG) dla różnych napięć
V L na liczniku (pokazane na rys. *».).

<>Ł62/fc 162
k^O.007

error

ftys. 4 . Zależność WG od napięcia . Kółka puste i pełne-wyniki pomiarów
l i n i i К manganu i aluminium, l i n i a ciągła - zależność wg wzoru (2) , krzy-
żyki aproksymowane l in ią przerywaną - wyliczenia iteracyjne wg wzoru (2)
z uwzględnieniem (3)



Do rozważań teoretycznych uzasadnione Jest przyjąć, że natężenie Б
pola elektrycznego w pobliżu czubka igły anodowej zależy od odległości
г do środka krzywizny czubka Igły Jak 1/rc, przy czym stała с zawiera
się między wartościami 1 i 2,odpowiadającymi w analizowanej sytuacji
geometriom granicznym:cylindrycznej i kulistej. Przyjmując dalsze, mniej
istotne założenia, ze przyjęta zależność opisuje pole w całej objętości
oraz r£" 1> r*"1 mamy « * » » 3

V V
E(r) - (c-1) r*"1 — oraz E(rJ - (c-1) Jt (1)

fi a

Korzystając z metody wypracowanej w teorii jonizacji lawinowej w liczni-
kach cylindrycznych £i,2j,otrzymuje się na wartość M WWG wzór

w którym d jest pierwszym współczynnikiem jonizacji Townsenda, r Ł - od-
ległością,przy której rozpoczyna się lawinowa jonizacja gazu, p - ciśnie-
niem gazu zredukowanym do 0°C, S • E/p - zredukowanym natężeniem pola
elektrycznego, wartości Sft i S^ odpowiadają położeniom r a i r^.
Do wyliczeń wg wzoru (2) skorzystano z danych Heylena £3j na wartości
o(/p propanu i butanu. Niepewność co do składu procentowego propanu-
-butanu nie jest istotna,ponieważ wartości <X/p obu gazów mało różnią
się od siebie^а także ponieważ celem oszacowań teoretycznych jest przecie
wszystkim zgodność jakościowa z wynikami pomiarów. Można więc do wyliczeń
brać wartości uśrednione, w proporcji stosownej do przewidywanego składu
mieszaniny. Wyznaczona w ten sposób zależność M od V^ przedstawiona
jest na rys. I* linią ciągłą. Wartość stałej c, dobranej metodą kolejnych
prób, nie jest krytyczna w przedziale +• 0,01.

W zakresie napięć V^ , dla których ciąg wartości doświadczalnych odchy-
la się od krzywej teoretycznej.! WWG rośnie coraz wolniej,w funkcji napię-
cia ilorazy amplitud pików Mn i Al są coraz mniejsze od ilorazu energii
tych linii. Dowodzi to reżimu ograniczonej proporcjonalności. Za przyczynę
tego zjawiska uznaje się wpływ ładunku lokalnego w lawinie. W przybliżonej
analizie tego efektu należy uwzględnić trzy okoliczności: (1) - linie
pola elektrycznego silnie skupiają lawinę w kierunku środka krzywizny
czubka igły anodowej, (JJ) - w procesie lawinowej jonizacji, kreowane
jony dodatnie nie zdążają przemieścić się, (tli) - 1/oc jest średnim prze-
mieszczeniem elektronu w kierunku radialnyra do kolejnej jonizacji. Dlate-
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go pole elektryczne od ładunku dodatniego lawiny, zmniejszające pole,w
którym lawina dalej rozwija się, można przybliżyć nodelvm pola od ładunku
punktowego w odległości 1/1, tzn.

Sef(r) - S(r) -
к . . M(r)

(3)

Tutaj S e f jest efektywnym zredukowanym natężeniem pola elektrycznego,
Q o . M - ładunkiem jonów dodatnich lawiny, Q Q - ładunkiem jonizacji pier-
wotnej, M -aktualną wartością WWG w miejscu r, oC - aktualną wartością
pierwszego współczynnika jonizacji Townsenda w miejscu г, к - stałą mniej-
szą od 1, uwzględniającą, że tylko część jonów dodatnich jest na froncie
lawiny. Wyniki iteracyjnych wyliczeń wg wzoru (г) z uwzględnieniem (3),
dla Q o - 86 .10" 'C,odpowiadającego Jonizacji pierwotnej fotonów linii
К aluminium,są przedstawione na rys. 4. Wartość stałej k, dobranej me-
todą kolejnych prób,nie jest krytyczna w przedziale ł-0,002. Skuteczność
analizy teoretycznej przy uwzględnieniu wzoru (3) usprawiedliwia zapre-
zentowanie na rys. 5 przewidywań teoretycznych w innej zależności, lepiej
obrazującej reżim pracy detektora.

10

10

10

1'd

UfVJ

221e

и М
2A 2£ 28 3D 3£ 38 AD

Rys. 5. Teoretycznie przewidywana zależność (linie ciągłe) amplitudy im-
pulsów z licznika od napięcia dla trzech wartości Q Q wyrażonych w elektro-
nach. Pierwsze dwie wartości odpowiadają jonizacjom fotonów linii К man-
ganu i aluminium. Punkty doświadczalne są te same co na rys. h. Załamania
krzywych pokazane strzałkami odpowiadają sytuacjom, gdy lawinowa joniza-
cja jest przerwana przed dojściem do powierzchni anody tzn. 5nf(ra/ jest
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bliskie zeru. Przy V L « 4000 V jonizacja lawinowa urywa się w odległoś-
ciach 144, 140 1 130 >im,odpowiednio dla Q o równych 222, 5* 11 elektro-
nów, podczas gdy ra • 125 ЛШ.

Pierwsze pomiary

Przy pomiarach radioaktywności powierzchniowej różnego rodzaju ołowiu,
stosowanego w Laboratorium С-14 w Gliwicach do osłon materiałowych,stwier-
dzono, że powierzchnia zeskrobana wykazuje niższą radioaktywność A(t),
która z czasem rośnie do wartości ustalonej A. Wyniki pomiarów tego efek-
tu pokazane na rys. 6 sugerują zależność

A(t) - A - ДА-

w której f* 33.5 dnia oraz,dla badanego ołowiu,A » 2,6 cpm/cm ,
A A > 1,2 cpm/cm . Nie stwierdzono wpływu rodzaju środowiska,w którym
przechowywano próbkę,na obserwowany efekt. Zauważone zmiany radioaktyw-
ności są zgodne z wcześniejszym doniesieniem Wójcickiego £4] o wzroście

12

W

A-A (t) fam /cm1?

t(d)
10 20 30 40 50

Rys. 6. Zmiany radioaktywności (w skali półlogarytmicznej) od czasu prze-
skrobanej próbki ołowiu z kształtek produkcji POLON (1982)

po 40 dniach radioaktywności przeskrobanego młodego ołowiu w stosunku
do pierwszego pomiaru. Wzrost radioaktywności Wójciekl przypisał polono-
wi - 210.
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Pomiary powierłi ог-i weo raaAciKtyvnoeci oiowiu i miedzi ъ у
że powierzchnie poddana nawet słaoemi mechanicznemu działaniu,
np. potarcia czy skrobania, wykazuje wzbudzoną aktywność,objawiającą się
w zliczaniu dodatkowych impulsów o względnie dużej intensywności, maleją-
cej w czasie. Wyniki pomiarów takiej aktywności w funkcji czasu są pokaza-
ne na rys. 7. W przypadku miedzi stwierdza się potęgowy zanik aktywności

100

ю

1

am

At [cp/nj

ł

•

oCu(p)
*Cu(w)
xPb

łVV4
t >?s*

to vr

. Szybkość zliczeń wzbudzonej aktywności w funkcji czasu powierzchni
potartej papierem ściernym (p) lub watą (w) i ołowiu przeskrobane-miedzi potartej papier*

go nożem

w funkcji czasu,z wykładnikiem potęgi -1,25,e w przypadku ołowiu występu-
je druga «kładowi», z wykładnilciem -0,65. Pomiary wykonywano w temperaturze
pokojowej. Przetrzymywanie próbki przez kilka minut w podwyższonej tempe-
raturze (100 - 150°) liiiwiduje wzbudzoną aktywność. Efekt należy
jako niestyaulowaną egzoemisję elektronów £5j,która nie Jest mierzalna
konwencjonalnymi technikami badań egzoemisji stymulowanej.

Poważnym sprawdzianem detektora był pomiar półokresu rozpadu Rb. Do
pomiarów użyto azotan,rubidu produkcji Hercka. Próbki preparowano w posta-
ci osadu soli RbNO,,po odparow&niu z wodnego roztworu,na folii aluminiowej
o grubości 2,9 mg/cm2. Tło folii wynosiło. 0,117 + 0,007 cpm. V oddzielnych
pomiarach wyznaczono efekt zwrotnego rozproszenia cząstek beta na b%.
Ważniejsze dane próbek i wyników pomiarów są zebrane w tab. 1.
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T a b e l a 1

Dane o próbkach i zmierzone aktywności w pomiarach pół okresu rozpadu
rubidu - 87

к

И
480,85*0,3

U>7,11+0,2

407,11+0.2

893,51+0,5

1695,8*1

3286,4*1,8

И

E-eJ
(+0,1)

109,80

84,52

159,54

89,95

132,43

83,11

S

H
(+2)

96,2

50,3
77,0

82.7

86,7

84,7

5>-*/s-kM/s

[ug/cm2]

61,2*1.5

68,5+3

84,3*2.2

97,2*1,4

259,0+6

322,5+8

A

W
0,829+0,02

0,515+0,015

0,952+0,02

1,187+0,02

3,176+0,05

3,757+0,03

*/•

|ćpm/mg]

15,70+0,38

14,98+0,44

14,66+0,31
1ft.77+0,40

14,14*0,25

13,76+0,15

k- stężenie roztworu, N - masa roztworu odparowanego na folii, S - powierz-
chnia osadu na folii, 9 - gęstość powierzchniowa osadu (próbki), m - ma-
sa RbNO, próbki, * - zmierzona aktywność poprawiona na efekt rozprosze-
nia zwrotnego i czasy martwe elektroniki. A/m aktywność właściwa próbki.

Półokres rozpadu wyznaczano z zależności

T In2 p.N /A4"1

2 "mol
(5)

w icWreJ: p - jest ułamkiem izotopu 87 w naturalnym rubldzie, N - stalą
Avogeiro, Mm o l - masa molowa RbNO ,̂ czynnik 2 wynika z geometrii 29Г
pomiaru, bo wykonywano go w wersji z pojedynczym licznikiem. Otrzymane
wartości pół okresu rozpadu w funkcji gęstości powierzchniowej próbek są
przedstawione na rys. 8. Wartość ekstrapolowana, poprawiona na skład
ilościowy związku deklarowany przez producenta, równa (4,85+0,1) x 1 0 1 0

lat,Jest w dobrej zgodzie z wartością zalecaną 4,88 x 1 0 1 0 la t i ostat-
nimi pomiarami [ 6 , 73 •
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Rys. 8. Wartości półokresu rozpadu 8 7Rb wg danych z tab. 1
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Andrzej Chyllński, Xomasz Badoszewski

Ośrodek Reaktorów i Produkcji Izotopów - IBS.
Zakład Metrologii 1 Analizy Materiałów Promieniotwórczych

Świerk k. Otwocka

Streazczenie

Przedstawiono system detekcji oparty na scyntylatorze ciekłym
z dwoma fotopowielaczaml i dwóch'kryształach HaJ/Tl/, zaopatrzony
w diafragmę pozwalającą na zmianę wydajności kanału detekcyjnego
ze scyntylatorem ciekłym. Taki system detekcji wraz z aparaturą
САИ4С pozwala zastosować ekstrapolacyjną aetodę dwustopniowej
koincydencji do bezwzględnych pomiarów stężeć promieniotwórczych.

Przedstawiono podstawy teoretyczne takiej aevody i zastosowanie
jej do pomiarów aktywności nuklidów, emiterów^-У, Бс-f, oraz moż-
liwość zastosowania technik traserów do t^zw. czystych emiterówfl
i Ec /bez emisji V/. Określono dokładność i precyzję ponlarów stężeć
promieniotwórczych omawianą metodą. Błąd całkowity stężenia promie-
niotwórczego, aa poziomie ufności 0,99,dla większości mierzonych
nuklidów nie przekracza 1%.

1. Watep
Stosowanie radioizotopów wymaga wzorcowych źródeł promieniotwór-

czych, służących przede wszystkim do skalowania układów detekcyjnych.
Wytwarzanie wzorców promieniotwórczych oparte jest na bezwzględnych
metodach pomiarów stężeć promieniotwórczych i tworzonych dla tych
metod systemach detekcyjnych,składających się z głowic detekcyjnych
i urządzeń elektronicznych. Poniżej przedstawiamy system detekcyjny
składający się ze scyntylatora ciekłego, zaopatrzonego w dwa fotopo-
vielacze pracujące w koincydencji oraz w dwa kryształy NaJ, które
ze ecyntylatorem ciekłym tworzą tor drugiego stopnia koincydencji.
Przedstawiona metoda koincydencyjna z zastosowaniem ekstrapolacji
pozwala na bezwzględny pomiar aktywności z wysoką precyzją i dokład-
nością, a ponadto pozwala uniknąć kłopotliwych i obniżających dokła-
dność pomiaru czynników korekcyjnych wynikających z czułości
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detektor* fe na kwanty guat ora» ze złożoności schematów
rozpadu większości nuklidów. Dla zwiękezenia dokładności poniaru
stosowano równolegle ekstrapolacyjną metodę koincydencji i anty»
koincydencji dl* wyznaczania ilości rozpadów v mierzony* iródle
promieniotwórczym.

2* System datakoil
Przez system detekcji będziemy rozomieć «kład detektorów,

zwany głowicą detekcyjną)zapewniającą możliwość stosowania koin-
cydencji i amtykoinęydenojia vxai i aparaturą elektronicsaą.

2.1* ezowlea detekcyjna
Głowica detekcyjna przedstawiona na 17a* 1 «kładą aie. «e eeyn-

tylatora ciekłego «uwierającego roetwfir proBieniotwórczy i dwóch
kryestałów SaJ/Tl/ o wynlaraob 1 3/4 z 2" . Scyntylatox ciekły
jest "widslaay" pzses dwa fotopowlelaose pracujące w koincydencji
i tworsące dalej kanał llcsaoy^^V,^.. Swa kryształy MaJ/Tl/
s eonatoraB iapoladv są pocsątkiea kanału gaoaa*

Używanie aoyntylatora. ciekłego jako detektora оС,уВ,Х,е^ pozwala
""f 1"^ problemów eajaoatoaor cji i aosor cji w iródle, w przeciwień-
stwie np. do licealków proporcjonalnych se stałya irddłea na cien-
kiej folii.

Xorxyicl płynące a Mustoeowania dwóch fotopowielaesy dla aeynty-
latora ciekłego, działających w koincydencji^ to zmniejszenie tła
i wyeliminowanie rejestracji iapnlsów wtórnych w tyn kanale, co
w konsekwencji daje eoillwoai poaiarn atostmkowo małych stezeć
proniealo twórczych.
Dla. zwiększenia wydajności kanał* gamma zaopatrzono głowicę detek-
cyjną w dwa kryształy laJ, s których impulsy aą sumowane.
Układ detekcyjny wyposażony jest również w diafragmę sprężynową,
pozwalającą na zmianę wydajności olekłego seyatylatora, a tym
samym stosowanie ekstrapolacji do 100* wydajności detektora.
Głowica detekcyjna osłonięta jest ołowiem 1 szczelnie zamknięta
przed światłem zewnętrznym.
Sypy fotopowielacsy są tak doteane, aby cały układ detekcyjny
mógł sprawnie pracować w temperaturze pokojowej.
Układ detekcyjny został wykonany w Instytucie Energii Atomowej
wg własnych nałożeń.
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I Hxty&ko л sa/ntylotorm oeMijm-zraf/a

4. РтЛвтктои
i Uttmf onfroqmj sprężyno*/
t РтШтк naaifiko ггШа
% Hedomim аяфчдтч sprtżynwo
Ł noqaa/mk наспрккя au/ntijtatortm аеМ^т
f

y. i
Układ dedekcyjny ze scynTylatorem ciekłym i kryształom

NaJ (TL) dla pomiarów w dwustopniowej koincydencji

7.4



2.2. Aparatura elektroniczna
Soheaat ideowy aparatury al«fe£ranlesa*j jest przedstawiony

aa rys. 2.

W- wzmoeruoct
Л - analizator
7" - uktad czasu martrtego
К - uktad koincydencji

Г"ф~1 - К 2

Rg$. Z óchemał biokorty uktodu pomiarowego dwustopniowej koincydencji
ze scynłylałorem ciekłym н kanale /3

Tory lapuleów yS4 y?2 prowadeą przex waaacniacse^analisatory aaplittt-
dy i podawane są na blok koincydencji; a .następnie na blok czasu
oartwego. V t«a sposób powstaje kanał beta, którego wyjście stano-
wią iepulsy koineydencyjne$/?j, 1жрв1ву я detektorów f - HaJ/Tl/ -
prseebodxa przeć waaoniaoee, analisatory aaplitndy, eoaator i blok
csaau aartwegOj tworząc kanał gama. Iapolsy z kanałn beta i kanału
gaaoa podawane są na drucą koincydencję i antykolncydencję. Ba wyjściu
układa elektronicznego rejestruje»? więc: Ilość zliczeń kanału beta,
ilość «Новей kanału ganma, ilość «liczeń koincydencji i ilość zliczeń
antykoincydencji. Dane wyjściowe z układu elektronicznego przechodzą
do alnikumputera MERA-6O, który dokonuje obliczeń wg formuł omówio-
-nych w następnym rozdziale.
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Zestaw electronic ŁJ s zbudowany jesc w r.y#teale САИДС.
Minikomputer MERA-60 steruje również aparaturą CAMAC,dokonując zmiany
wydajności,koniecznej w koincydencyjnej metodzie ekstrapolacyjnej.
Programy sterowania i opracowania danych dla minikomputera MERA-60
opracowali R.Broda i A.Glże.

3. Metoda pomiarów stężeń promieniotwórczych

Do bezwzględnych pomiarów aktywności nuklidów
stosowana jest metoda koincydencji)uznana obecnie za najbardziej
dokładną.
Jeśli oznaczymy
Ro - częstość rozpadu w źródle promieniotwórczym,
H1 - częstość zliczeii w kanale o c / ^ X , ^ w ciekłym seyntylatorze,
Hf - częstość zliczeń w kanale gamma,
Ho - częstość zliczeń w kanale koincydencji [N, —
ВД£ - częstość zliczeń w kanale antykoincydencji;

£, - wydajność kanału об, Д х ; е л ,
£T - wydajność kanału gamma,
ŝ  - czułość scyntylatora ciekłego na oddziaływanie w nim

promieniowania gamma /konwersja wewnętrzna, efekt Comptona/
oraz złożoność schematu rozpadu /różnica wydajności E, dla
różnych gałęzi schematu rozpadu/j

to dla odpowiednich kanałów detekcyjnych możemy napisać

]
Nc = N e6.

Z zależności 1, 2, 3, 4 otrzymujemy dla metody koincydencji

0 Nc

oraz dla metody antykoincydencji
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Wszystkie częstości (Iloiid są poprawione ze względu aa czas martwy,
koincydencje przypadkowt t tło.
Jeśli oznaczys;

«.^JCEL-f; ft)

to X jest czynnikiem korekcyjnym wynikającym z oddziaływania
promleniowmia gamma w detektorze przeznaczonym do rejestracji
о&,уЗ,Х,€д.огаж же względu na złożoność schematu rozpadu.

Przez zastosowanie metody ekstrapolacyjnej można uniknąć problemu
vyznaozania czynnika К w formułach 9 1 6 ponlewai dla £, « 1
wielkość-^-r O.
Zmieniając wydajność £| możemy otrzymać prostą w funkcji -£?*" '
a następnie ekstrapolować ją do £, - 1, a wtedy - ^ ^ będzie
prawdziwą liczbą rozpadów w £rodle, a nachylenie prostej będzie
miarą "f (tangens kąta nachylenia « f).

Jeśli określimy, te

to korzystając с danych na wyjściu układu elektronie enego
i ekstrapolacji do £., • 1 motemy określić Bo.

Bys. 3 ilustruje krzywą ekstrapolacyjną dla Co;a rys. 4 dla
mleezanisy 6oCo + ^"S. Porównanie tych dwóch krzywych pokazuje,
ze nachylenie krzywej.czyli *fj zawiera w sobie również różnice Sf

dla ^Co i 3 % Cp-stb*u«ek aktywnoid ^PcLo^C* * łnictle).

Stwarza to możliwość rozszerzenia ekstrapolacyjnej metody koincy-
dencji na t.zw. czyste emitery beta i ВС /bez emisji gamma/ poprzez
technikę traserów. Scyatylator ciekły pozwala na pomiar aktywności
trasera /emitera beta-gaama;np. Co/, a następnie dodania czystego
emitera beta /np. 3 2P/ 1 wykonanie pomiaru aktywności źródła
sumarycznego Co + "p. Odjęcie aktywności trasera od źródła suma-
rycznego daje aktywność "czystego" emitera |Yj;|f J.
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poalaro»:
Przedstawiony powyżc; sjatssa ieŁ ко;. 1ду, łącznie г omówioną

aetodą pomiarową, zastosowano do pomiarów aktywności nuklidów,
których wzorce aktywności aą wytwarzane w Ośrodku Reaktorów
i Produkcji Izotopów Instytutu Energii Atomowej w Świerku /vide
katalog produktów OfilPI/.

Metodę poniaru i system detekcyjny zweryfikowano w międzynarodo-
wych porównaniach aktywności 5 1Cr 1983 r. i 152Bu,1984 r.
Dla " e r różnioa naszego wynika od średniej ośmiu laboratoriów в 7
krajów europejskich wyniosła O,3#, a dla 1 5 2Bu - 1,2#.
Tabela 1 przedstawia osiągnięte przez nas wyniki dla ostatnio mierzo-
nych nuklidów, wraz z błędami na poziomie ufności 0,99» Podany w tabeli
błąd jest sumą błędu systematycznego i błędu przypadkowego.

Tabela 1

i 5«md £; J
i
i
« • - •

•20:
1

aax

5*Hn
I 6 0 O o

i 1 4 *Pr
•131,
! 1 2 9 J

! 192
46.
85'

Ir i
'Sc
'Sr

0,915

0,958
0,816
0,668
0,932
0,926
0,393

I 0,229
I 0,048
• 0,047

i 0,234

| 0,031
! 0,193
[0,174
| 0,047
( 0,037
| 0,055
1

кВо/к
koincyd. jantykoincyd.

238,5
241,7
650,6

495,9

526,9
84,1

525,9
392,8
739,8

240,6
240,9
650,1

496,0

525,6
84,0

526,9
393,2
740,5
763,0

j ' B ł ą d

i X

0,53
' 0,98

0,48

0,23

0,51
0,40
0,25
0,21
0,35
0,52

; Ko-Anty
i *
i 0,80

0,33
0,08

0,02

0,25
0,12
0,19
0,10
0,09

-

__j __JL _ .

Siasenls pramieniotwórcz» określono na podstawi* 8-12 źródeł
pomiarowych*
V pomiarach powyższych nuklidów stosowano następujące parametry
aparaturowa:
- czas eartwy kanałów 8 usek ,
- czas rozdzielczy I koincydencji 1 jiaek j
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- czas rozdzielczy II koine^eeaeji 2~i~
- Ъгавка antykoincydencji 14

Zmianę wydajności S, eeyntylatora ciekłego realizowano ą
wysokiego naplęola({X/t). W kanałach gamma zliczono impulsy w oknie
analizatora zawierającym fotopik, w kanałach beta zliczono impul-
sy w zakresie całkowym, в dyskryminacją zapewniającą wycięcie
szumów wzmacniacza.
Używany scyntylator ciekły wykonano na bazie toluen-triton 2:1
0 składzie 4 g/l PPO + 0,08 g/l bie MSB. Objętość scyatylatora
10 ml. Masy źródeł promieniotwórczych zawarte były w granicach
0,04 - 0,20' g. Haczyńka zawierające ecyntylator ze źródłem promie-
niotwórczym wykonane są z niekopotaeowego szkła.

Wnioski
Przedstawiony system detekcyjny, aparatura elektroniczna sterowa-

na minikomputerem MEEA-60 orać metoda pomiaru zapewniają szybki
1 automatyczny pomiar stężenia promieniotwórczego z wysoką precyzją
i dokładnością. Pomiar jest ściśle bezwzględny, ponieważ do formuł
obliczeniowych nie wchodzą dane ze skalowania.

Równoległość stosowania koincydencji i antykoincydencji zwiększa
precyzję określenia aktywności.

Hatomiast sama antykoiacydencyjna metoda służy do pomiarów nukli-
fiów z opóźnioną emisją gamma /np., *Sr/.

Błąd całkowity stężenia promieniotwórczego, na poziomie ufności
0,99;nie przekracza w zasadzie 1# dla nuklidów tC-f,JS-V, EC-V,
natomiast aktywność czystych emiterów EC iyS wyznaczana techniką
traserów jest obarczona stosunkowo dużym błędem;przekraczającym
nawet 2%. Dlatego wydaje się bardziej odpowiednia dla tych nuklidów
metoda ekstrapolacji stosunku potrójnych do podwójnych koincydencji}

t.zw. metoda ШЖ [V] (У) .
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WTKDBZISTiHIB ХВСШПЕХ CIEKŁTCH SCIHCTLATOBOW 00 РОМЕдШ

HISKICH iETTiHOSCI ZHaCZBIIDl М И Д Ы

Maciej Badwan, Swa Mykoweka, Aleksandra Przybylaka

PolitecJtmika Poznańska, Instytut Technologii Budo*? Uaazyn
ul. Piotrowo 5, 60-965 Poznań

Stosowanie metody atomów znaczonych w badaniach procesów
metalurgicznych wysnaga opanowania umiejętności pobierania
reprezentatywnych próbek z dużych isae materiału oraz pomiaru ich
aktywności. Odpowiednie pobranie i przygotowanie próbki produktu,
który ma być przedmiotem badań,jest podstawą uzyskania właściwych
wyników i prawidłowych wniosków. Główne wytyczne postępowania
podczas pobierania próbek zostały ujęte przez Polski Komitet
normalizacyjny w normach uwzględniających zróżnicowanie materiału
poddawanego obróbce. Vormy PH/H-04OO7, FH/H-04006, FH/H-WOOO
podają sposób przygotowywania próbek pomiarowych z matrycy żelaznej,
a-aorma EH/H-04-702 я matrycy miedzianej i stopów miedzi /należy
uwglednić zmiany uaieezczone w biuletynie FSB i H z 19?1r./.
Przedmiotea погщу Н1/Н-04О06 są sposoby pobierania i przygotowywania
próbek do badań z półwyrobów i wyrobów stalowych oraz odlewów
staliwnych, norm; РН/Н-ЧЖЮ? z żeliwa. Z uzyskanej średniej próby
laboratoryjnej tylko cześć przeznacza się do pomiaru aktywności
badanego materiału, pozostałą zaś część zachowuje się, aby umożli-
wić powtórzenie pomiaru. Z uwagi na tendencje do zmniejszanie
aktywności nuklidów promieniotwórczych stosowanych w prowadzonych
pracach, poszukuje się odpowiednich technik pomiarowychjzapewniają-
cych pomiar bardzo niskich aktywności* Przyjęto definiować fi]
niską aktywność w następujący sposób :

Średnia z pomiarów natężenia promieniowania w danych warunkach
musi być większa od średniej z pomiarów tła dokonanych я tych
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samych warunkach o wartość., uwsglęćnisjącą błąd standardowy
różnicy dwóca średnica oraz założony poziom istotności

gdzie }, , I4 ц wariancjami ubioru pomiarów natężenia promienio-
wania i tła o liczebnościacn odpowiednio **< i n^ f przj czym
•4 i n*^30 * Zakres «ierronycb aktywności warunkaje próbka ponia-
rowa, а я<я<«трд mierzalną «ktymońć deterainu^e csułoeć detekcji
urządzeń pomiarowy cb..

TV

- oajonieJSM Biersalna aktywność,

- aktywność preparatu wsorcowego,
_ częstość sliceeń od preparatu wsorcowego,
- poziom ufności 1
- częstość xliczei tła,

te - сжав pomiaru próbki4
i„ - czas posiaru tła.

Zwiększenie czułości aparatury pooiarowej uzyskuje się poprzez
podwyższenie jej wydajności i ainimalizację biegu własnego.
Z reguły, poza wyborem typu zestawu detekcyjnego, użytkownik może
tylko w niewielkin stopniu wpływać na wydajność poaiaru /np. poprzez
preparatykę próbki pomiarowej/. Dlatego do pomiarów aałycb aktywnoś-
ci należy stosować detektory, które umożliwiają pomiar w geometrii
zbliżonej do 4-T, możliwie w większej liczbie, pracujące w układzie
koincydencji^dostosowane do danego rodzaju promieniowania.
Zmniejszenie biegu własnego uzyskuje się poprzez pracę w antykoin-
cydencji z licznikiem osłonnya lub przez chłodzenie fotopowielaczy
elektronowycn.



^i bet .
Do pomiaru tćgo promieniowania stosuje się urządzenia wykorzystu-
jące licsuilci gazcwe lub scyntylacyjne. V grupie liczników
scyntylacyjnych szczególną uwagę zwracają układy liczące ze
scyntylatorami ciekłymi, zalecane zwłaszcza przy pomiarach aktywnoś-
ci niskoenergetycanych emiterów promieniowania beta. Ciekłe
scyntylatory umożliwiają ponadto wprowadzenie preparatu promie-
niotwórczego do wnętrza scyntylatora. Spektrometr scyntylacyjny
ŁS 1OOC szwajcarskiej firmy Beckman wyposażony jest w dwa
fotopowielacze elektronowe pracujące w koincydencji, a umieszczony
między nłnri ciekły scyntylator otoczony jest ekranem skierowującym
światło na bialkaliczne fotokatody. Zapewniono w ten sposób
«ysoką wydajność pomiaru, przy jednoczesnym niskim biegu własnym
urządzenia ~ 9 imp/min . Literatura tylko w nielicznych
przypadkach analizuje możliwości pomiaru aktywności próbek metalicz-
nych przy użyciu metody ciekłych scyntylatorów. Kierując się istnie-
jącym zapotrzebowaniem opracowano szereg technik pozwalających
na wykorzystanie metody ciekłych scyntylatorów do badań metalurgicz-
nych.

Opracowano techniki wydzielania fosforu, siarki, żelaza, srebra,
arseau, antymonu, cyny, cynku, bizmutu i chromy wraz z ich znacznika-
mi radioaktywnymi P-32, S-35i Fe-59, Ag-11O, is-76, Sb-124, Sn-121 +
+ Бп-113 + Sn-117, Zn-65, Bi-21O, Cr-51,ze stopów.miedzi, molibdenu,
wolframu, siarki, arsenu, niklu, chromu, manganu, kobaltu^wraz
ze znacznikami Uo-99, f-185, S-35, is-76, Hi-63» Cr-51, Mn-54,
Co-60jZe stopów żelaza oraz cyny, antymonu i bizmutu w obecności
Sn-113» Sb-124, Bi-210,ae stopu łożyskowego i podano warunki ich
pomiaru w ciekłych scyntylatorach. Techniki opracowano,stosując
następujący schemat postępowania t

1. Z dużej masy materiału /stopy, produkty badanego procesu/
pobierano reprezentatywną próbkę;

2. Podaną naważkę próbki rozpuszczano w kwasach nieorganicznych;
3. Zawarty w fazie wodnej promieniotwórczy znacznik materiału

tompleksowano odpowiednim odczynnikiem organicznym, a następnie
przeprowadzano na drodze ekstrakcji do toulenu, który stanowi
rozpuszczalnik acyntylatora;



4. Uzyskaną fazę organiczną zawierającą radionuklid uprowadzano

w odpowiednim stosunku do roztworu scyntylacyjnego o pożądanym

stężeniu luminoforów;

5. Saczyńko pomiarowe zawierające próbkę pomiarową umieszczono

miedz; dwoma fotopowielaczami pracującymi w układzie koincydencji,

6. ̂ iereono aktywność radionuklidu • ściśle określonym zakresie

energetycznym widma promieniowania ЪеЪа radionuklidu.

Uwagę skoncentrowano na doborze odpowiednich czynników, koniecznych
do przeprowadzenia danego pierwiastka i jego radionuklidu do fazy

organicznej, w sposób nie wpływający na obniżenie wydajności

pomiaru. Szukano związku chemicznego dającego kompleks bezbarwny

lub o bardzo słabym zabarwieniu^całkowicie rozpuszczający się

• eketrabencie. Aby ograniczyć ilość wprowadzonych do ciekłego
scyntylatora składników, stosowano ekstrahent będący jego bazą.

Zestaw związków kompleksującychtekstrahent, a także osiągniętą

wydajność pomiaru ukazuje tabela I.

Metodykę wydzielania Fe-59 + Fe-55 ze stali przygotowano i zweryfikow*

nojuwzględniając wpływ matrycy na wydajność pomiaru w ciekłych scya-

tylatorach [2] , celem zbadania zużycia elementów pomp wtryskowych

wysokoprężnych silników spalinowych. Według opracowanej metodyki

można łatwo wyznaczyć masy produktów zużycia,rzędu 10 kg.

Stwierdzono, iż podczas ekstrakcji żelaza do próbki aktywnej

przedostaje się woda wraz z roztworzonymi w niej solami metali lta,

Ni, Co, Cu, Pe, Cr. Procentowy udział poszczególnych jonów metali

uzależniony jest od składu stopu. Ustalono, które jony metali

i w jakim stopniu obniżają wydajność pomiaru. Bo mieszaniny scyntyla-

cyjnej wprowadzano kolejno poszczególne metale /w postaci chlorków/

wraz z 0,05 ml /5*40 ar/ wody oraz 1 ml /1*10 ar/ metanolu.

Mierzono aktywność tak zmienionej próbki pomiarowej, a następnie

obliczono wydajność pomiaru,uzależnioną od gaszenia scyntylacji

przez roztwory o różnym stężeniu jonów tych metali. Wyniki pomiarów

ukazuje tabela II. inalizując je i porównując ze współczynnikiem

wydajności pomiaru 0,05 ml /5-10"8 m^ / wody, stwierdzono znaczne

gaszenie scyntylacji poprzet Pe i Cr, zwłaszcza w zakresie większych
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stężeń. Hie zauważono znaczącego wpływu obecno ci uwodnionych
jooov» Co, Hi, Ha i Cu na obniżenie wydajności pomiaru do stężeń
7*10 ' g*dm •• Większe stężenia jonów zmniejszają wydajność pomiaru
w sposób istotny (rys. 1b
Badania możliwości ukonstytuowania struktury martenzytycznej
warstwy wierzchniej stali perlitycznej poprzeć dyfuzję Vi
zrealizowano wykorzystując również technikę ciekłych scyntylatorów.
Jako metodę badawczą zastosowano znakowanie niklu przy użyciu radio
izotopu Ni-63. Ucyfikano możliwość dokładnej analizy rozkładu stężenia
tego izotopu w warstwie wierzchniej wzdłuż całej drogi dyfuzji.
Pomiaru głębokości dyfuzji niklu w warstwie wierzchniej próbki
dokonano metodą analizy warstwowe ĵ  polegającej na pomiarze aktywności
niklu w zdjętych warstwach próbki. Ilość niklu zawartego w badanych
prA>'4ach nie przekraczała 10""°kg. Szczegółowy sposób postępowania
podano w publikacji [3j •

Ostatnio prowadzone są prace nad ustaleniem kinetyki rafinacji
stali i żeliwa z siarki i fosforu w procesie indukcyjno-plazmowyai.
Proces ten polega na roztopieniu wsadu w tyglowym piecu indukcyjnym
i dogrzewaniu żużla za pomocą palnika plazmowego. Próbki pobierane
są pxzez zasysanie ciekłego metalu do rurki kwarcowej. Analizie
radiometrycznej poddaje się wiórki z rozklepanej stali lub pokru-
szonego żeliwa. Pomiaru dokonuje się przy użyciu ciekłego scyntyla-
tora; wprowadzając do niego ra34eizoia>p~-meto3q ekstrakcji) wg opisa-
nej techniki lub w postaci prosr,ku;tworząc ze -scyntylatora żel
scyntylacyjny. Scyatylator żelowy, na bazie stosowanego do pomiarów
scyntylatora : toluen + EPO + POPOP,opracowany został w Instytucie
Chemii Podstawowej Politechniki Poznańskiej. Ze względu na dużą
ile.*? wypełniacza i środków żelujących scyntylator umożliwia
utrzymanie stałej geometrii pomiaru próbek nierozpuszczalnych
w toulenie i próbek wykazujących własności powierzchniowo czynne.
Scyntylator ten dla próbek zawierających izotop siarki i fosforu
zapewnia wydajność pomiaru 90% do 93%. Obecność 50% wody w żelu
obniża tę wydajność do 70$ [ft].
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Tabela I - Uzyskana ва pomocą licznika scyatylacyjnego LS 1OOC
Beckman wydajność pobiaru dla opracowanych technik
wydzielania radioizotopów s matryc

Tabela II- Wpływ stężenia niektórych jonów metali * «odzie aa
•ydajaość pomiaru aktyaności radioizotopu żelaza Pe-59

rys. 1 - Wpływ pierwiastków metalicznych na wydajność posiaru
izotopu
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Tabela I. Uzyskana za pomocą licznika scyntylacyjnego LS 100C Beckman wydajność pomiaru

dla opracowanych technik wydzielania radioizotopów z metryc.

i— *"T"
Rodzaj
stopu

stop

miedzi

Pierwiastek
i jego radioizotop

Związek
kompleksu;) ący

Ekstrahent

fosfor, P-32

żelazo, Fe-59

arsen, Ae-76

antymon,Sb-124

i

metyloizobutyloketon

trój-n-oktyloamina

ksantogenian potasu

ksantogenian potasu

toluen

toluen

toluen

toluen

Osiągnięta
wydajność /
licznika xf%

86

85
76
85

stop
żelaza

molibden, Mo-99

wolfram, W-185

nikiel, N1-63.

trój-n-oktyloamina

trój-n-butylofosforan

dwumetyloglioksym

toluen

toluen

toluen

95 xx/

94 xx/

80

Г
I stop
i łożyskowy

antymon, Sb-124

cyna, Sn-113

ksantogenian potasu

kwas dwu/2-etylo-

heksylo/ fosforowy

toluen

toluen

x/ w przyrządzie LS-100C Beckman

xx/ wydajność ekstrakcji względem redisolv'u
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II. Wpływ stężenia niektórych jonów metali w wodzie na wydajność

pomiaru aktywności radioizotopu żelaza Fe-59.

| Stężenia
i j onów

1 _ 7 -•*,

| 2 10 'g dm ->

j 0,0

j 0,2

| 1,2

! ?>'

i 5i5

i

j -5,0

L-_————-
Mn

84,6

83,5

83,5

83,4

83,5

83,1

L

Wydajność pomiaru / % /

po wprowadzeniu uwodnionych jonów
™~~~~m""'™—:—i

Ni

_

84,6

84,0

83,7

83,6

83,4

83,2

Co

84,6

84,2

84,2

84,1

84,1

84,0

1

Cu J Fe J Cr j
. «___« ! -' - •

84,6

84,2

84,1

83,7

8?,8

82,3

84,6

83,7

82,7

79,7

78,2
i

7?,7
I
|

|

84,6 i

83,3 j

82,9 j

80,3 j

79,2 j

74,0 j

. i



'А. со

2J5 Э£ 7 ЗД-
stężenie jonów 12Ю gdmJ)

Rys.1. Wpływ pierwiastków metalicznych na wydajność
ротюги izotopu żelaza Fe-59

90



SASl'030WAfijLB H2TCD ANIHILACYJJirCH DO OKRSŚIASIA STOPNIA
ZDEFEKTOWANIA STALI

С.Rybka - Zakład Fizyki Politechniki Lubelskiej
Lublin, ul. Dąbrowskiego 13

I.Goworek, J.ffawryszczuk, W.Górniak - Zakład fizyki Jądrowej
Uniwersytetu M. Curie-Skłodowskiej
Lublin, ul. Plac M.Curie-Skłodowskiej 1

1, M e t o d y d o ś w i a d c z a l n e

Głównymi metodami doświadczalnymi stosowanymi w badaniach zjawiska
anlhilacji pozytonów są;
a/ metoda badania korelacji kierunkowych kwantów anihilacyjnych,
b/ pomiar średnich czasów życia pozytonów anihilujących w ośrodku,
ad a/ - W układzie, w którym pęd pary elektron - pozyton jest równy

zero, zgodnie z zasadą zachowania energii i pędu, anihilacja
dwukwantowa zacnodzi z emisją kwantów (każdy o energii ni с )
rozbiegających eię pod kątem 180 . Jeżeli pęd pary elektron -

- pozyton nie jest równy zero,to wystąpi pewien rozkład kątowy
/rye. 1/.

Iz

Rys, 1. Kierunki emisji kwantów powstałych w wyniku anihilacji
pary elektron - pozyton o pędzi* P.

Poaiewat pęd pary F jeat dużo mniejszy od mec to:

mcmc
Kwanty emitowane będą w kierunkach tworzących kątTT+ ?z/mec }

gdzie P_ jest składową pędu pary elektron - pozyton w kierunku
poprzecznym do kierunku emisji jednego z kwantów gamma. Rozkład;.
kątowe zdejmuje się,rejestrując koincydencje kwantów anihilacji
dwufotonowej /511 keV/ przy pomocy dwóch detektorów; jednego
nieruchomego i drugiego, którego położenie kątowe możne zmienia;
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Widmo pędów anihilująeyclfc par można odtworzyć także na podstawie
rozmycia dopplerowekiego linii 5 It keV anihilacji dwukwaatowej.
Składowa podłużna pędu anihilującej pary elektron - pozyton powo-
duje przesunięcie dopplerowskie energii kwantów anihilacyjnyeh.
Wielkość przesunięcia А Б wynosi £tl.

Gdy energia pary jest. równa 10 eT,to przesuniecie energetyczne
linii gamma wynosi" 1,5 keT.

ad b/ - Czasy życia pozytonów w ośrodku mierzy sie,stosując jako źródło
pozytonów izotop 2 2Жь, który prawie równocześnie z emisją pozyto-
nu (tj.po ezasie ^1<0 ps) emituje kwant gamma o energii 1280 ke7.
Hiersy alf odetep caasa aiedzy emisją kwant» 1280 keT e. momentem
uihilacjl sygnalizowanym przez kwanty o energii 51 * keT.

2. O d d * . i a ł y w a . a i « p o z y t o a ó w s
В'в t a l a m i

Pozytony o energii л. i, HeT po wniknięciu do metalu szybko tri
swoją energie.Czas termalizacjl ssocowany jest na 3 10 a do 10"
Zakładając, że pęd pozyton» w momencie anihilacji w metalu w tempera-
turze pokojowej jest b. mały i prawdopodobieństwo anihilacji nie zale-
ży od pędu elektronu,moina uważać, że krzywa rozkładu koincydencji
daje rozkład pędów samych elektronów. Rozkład H/P^/ ma kształt parabo-
liczny (w przypadku elektronów swobodnych w metalach) , w którym pun-
kty przecięcia ж osią poaioaą określają pęd graniczny elektronów,
fak jest tylko w przypadku kilku metali.Ogólnie sądzi się , ie i pros-
tym przypadka rozkład kątowy anihilacji dwufotonowej jest kombinacją
2. składowych: składowej wąskiej (parabolicznej) , pochodzącej od ani-
hilccjl pozytonów z elektronami przewodnictwami składowej szerokiej
(gaussowskiej), . pochodzącej od anihilacji pozytonów z elektronami

rdzeni Jonowych . (rys.2).

Rys. 2. Hoekład kątowy anihilacji
dwufotonowej jako suma skła-
dowej parabolicznej i gaus-
sowskiej
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Pozytony po wniknięciu do metalu mogą tworzyć wyraźnie rozróżnial-
ne stany, które powstają podczas termalizacji pozytonów,a następnie
mogą trwać lub przechodzić w inne stany w czasie poprzedzającym ani-
hilację £i]. Dla każdego materiału liczba i różnorodność etanów pozy-
tonowych zależy w znacznym stopniu od defektów strukturalnych, wszel-
kiego rodzaju obszarów porowatych lub innych centrów,pozwalających na
wytworzenie określonych stanów poaytonowych.

3. E k s p e r y m e n t

Próbki ze stali 2H13 po obróbce mechanicznej wygrzewano w tem-
peraturze 923 S i trawiono elektrolitycznie,a następnie wytwarzano
w nich defekty poprsez wodorowanie, hartowanie, kuleczkowanie i rozcią-
ganie.

Próbki wodorowano podczas polaryzacji katodowej prądem elektry-
cznym o gęstości 500 A/m , w 0,5 normalnym roztworze H2SO>,z dodatkiem
AagO,. Następnie zdejmowano rozkłady kątowe anihilacji dwukwantowej
dla próbki niewodorowanej i dla próbek o różnym czasie wodorowania.
2 rozkładów kątowych wyznaczano parametr S,zdefiniowany jako iloraz
pola powierzchni pod częścią centralną rozkładu kątowego I pola po-
wierzchni odpowiadającego składowej szerokiej / e

z ^ 7,5 mrad/ rozkła-
du pędowego anihilacji dwukwantowej.

Zależność parametru S od czasu wodorowania próbek: wygrzewanej
i hartowanej) przedstawia rys. 3.

3 I § 11 12 tlh]

Eys. 3. Parametr S w funkcji csasu wocorovrania
o - próbka wygrzewana i wodorowana,
• - próbka hartowana i wodorowana

93



Informasje о m.~-X?dc<.:: • •?.. -a?. • -.. Г.-sjjr. defektów w poszcze-
gólnych obszarach prcShfet można stosunkowo ъкуЪко ofcrsymsc.modyfikując
geometrię układu do pojnlaru rozkładów kątowych acihilacii dwukwanto-
wej. W tym celu ustawiamy obydwa detektory w jednej osi,wraz a próbką.
Zespół szczelin wycina element powierzchni próbki, a którego wybiega-
ją kwanty gamma rejestrowane -przez detektory. Przesuwając próbkę pros-
topadle do linii łączącej detektory,wprowadzamy poszczególne fragmen-
ty próbki w "pole pomiarowe". Wyniki dla próbki wyżarzanej,a następnie
wodorowanej na długości 6 nim przedstawia туе. 4.

7900

7700
7500
7300

N,'cc

•l-M

0 2 6 б 10 12 14 16 18 20 22 2k y [ m n , ]

fiys. 4. Zmiana szybkości zliczania koincydencji dla próbki wodo-
rowanej na długości б mm w funkcji położenia próbki
między szczelinami

Parametr S dla obszaru wodorowemego próbki S * 0,200 - 0,001,

a dla pozostałej części-próbki S * 0}12Ъ* ęfiW

20C0

1900

1800

1700

1600

cc

ł-H-
~Ъ 2* I 6 6 10 12 14 16 18 20yDmO

Rys. 5. Zmiana szybkości zliczania koincydencji dla próbki
kulećskowanej i nlekuleczkowanej
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Ла rys. 5 i ó jrŁddetawioiio vyuiki. ^„ла&г J* szybkości zliczania
koincydencji w zależności od położenia dla próbki kuleczkowanej /do
połowy długości - dla kuleczkowanej części S = 0,166 - 0,001, dla czę-
ści nie kuleczkowanej S ж 0,228 - 0,001/ i próbki hartowanej na dłu-
gości ~ 1 0 mm /dla części hartowanej S ~ 0,197/.

840Q

8200.

8000

7800J

Ncc

0 2 4 6 8 10 12 U 16 18 20 22 y [ m m ]

Rys. 6* Zmiana szybkości zliczania koincydencji dla próbki
hartowanej na długości <•* 10 mm w funkcji położenia
próbki między szczelinami

W wyniku deformacji plastycznej tworzą aię defekty liniowe
i punktowe, które są odpowiedzialne za pułapkowanie pozytonów.
Gęstość defektów może być określona na podstawie pomiaru średniego
czasu życia pozytonów do momentu anihilacji £4,5,6} .

Przy pomiarach czasów życia pozytonów źródło pozytonów umie-
szczone było między dwiema próbkami. Widmo czasowe rozkładano na dwie
składowe ekeponencjalne i tło. W metodzie tej nie rozdzielano składo-
wej t0- 120 ps od składowej "П1=170 ps. Pierwsza z nich odpowiada ani-
hilacji pozytonów z obszarów pozbawionych defektów, druga - anihilacji
pozytonów z obszarów dyslokacji [7j.

W doświadczeniu obydwie składowe widziane były jako jedna
- średnia Г ̂ . Wydłużenie sicT-j świadczy o tym, że zmniejsza się
udział anihilacji z pozytonami swobodnymi,a rośnie udział z pozyto-
nami spułapkowanyml w dyslokacjach. Składowa Tg o wartości ~ 400 ps
i względnym natężeniu ~ 10£ najprawdopodobniej związana jest z defek-
tami typu granic ziaren C?3.

Wyniki pomiarów przedstawiono w tabeli
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chrakteryetyka próbki

wyżarzana

hartowana

wodorowana do nasyo*-
nia /S minia./

kulecEkowana

wydłuzoct o 14*

hartowana i naatępnle
wodorowana 28 gods.

T, [P»J

0,119*0,001

0,144*0,001

0,147*0,001

0,160*0,002

0,154*0,001

0,150*0,001

0,384*0,011

0,372*0,016

0,40ii0,090

0,384*0,016

0,415*0,011

0,418*0,016

1,1*1

90,04*0,50

89,73*0,90

88,74*0,49

88,27*1,12

90,74*0,49

91,77*0,58

9,5*0,47

9,76*0,86

10,85*0,46

11,34*1,07

8,90*0,46

7,82io,55

4. W n i o s k i

Wyniki pomiarów korelacji kierunkowych kwantów powstałych w wy-
niku anihilacjl pozytonów w «tali pozwalają na wyciągniecie nactfpują-
cych wniosków:
1. Wytworzenie defektów strukturalnych w atali,zarówno poprzez wodoro-

wanie elektrolityczne, hartowaaiejJak i deformacje plastyczne /ku-
leczkowanie, rozciąganie/, wpływa wyraźnie na kształt rozkładów ką-
towych promieniowania pochodzącego z anihilacji dwukwantowej.

2. Wartość parametru S dla próbek wodorowanych /uprzednio wygrzewa-
nych/ zmienia się od 0,200 do 0,228. Brak pomiarów określających
bezwzględną zawartość wodoru w próbce nie pozwala,by szczegółowiej
zinterpretować otrzyaane wyniki.

3. tlierząc prędkość zliczeń koincydencji kwantów anihilecyjnych można
określić nakroakopową niejednorodność rozmieszczenia defektów
w próbce.

4. Wzrost wartości składowej o czasie iycia t^ w pomiarach średnich
czasów tycia pozytonów anihilujących w stali, w której wytworzono
defekty,świadczy o zwiększonym udziale anihilacji pozytonów spułap-
kowanych w defektach struktury krystalicznej.
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