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Sympoz|um Kra|owym

Zastosowanie Technik Radioizotopowych

w Przemy ile. Medycynie i Ochronie Środowiska

w dniach 31 II! - 3 IV 1987 r. w Warszawie

organizowanym przez?

Stowarzyszenie Iniynieriw i Techników

Przemysłu Chemicznego

Zarząd Główny NOT w Warszawie

Instytut Chemii i Techniki Jądrowej w Warszawie

Ośrodek Reaktorów i Produkcji Izotopów

Instytutu Energii Atomowej

w Świerku k.Otwocka

Sympozjum Krajowe nt. "Zastosowania Technik Radioizotopowych

w Przemyśle, Medycynie i Ochronie Środowiska"

Czcić I - prezentacja prowadzonych prac.badawczych i rozwojowych;

Czf s"ć II - prezentacja opracowanych metod i urządzeń radioizotopowych do bezpośredniego

wykorzystania w praktyce.

W raporcie zamieszczono referaty wygłoszone w I części Sympozjum. Spośród 57 referatów,

prezentowanych w tej cZcfct, w raporcie podano tylko referaty nadesłane przez autorów oraz

zakwalifikowane do druku.
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PODSUMOWANIE OBRAD SYMPOZJUM

Analizując przebieg dyskusji podczas obrad Sympozjum oraz rozmowy, przy "okrągłym stole",

z udziałem Prezesa PAAdr M . Sowirtskiego, można wysunąć następujące spostrzeżenia i wnlo-

sklt

1 . Sympozjum cieszyło się dużym zainteresowaniem tak ze strony osób zawodowo zajmują-

cych sie techniką jądrową, jak również jej użytkowników. W Sympozjum uczestniczyło około

150 osób, które wygłosiły 75 referatów. Przedstawione prace dotyczyły następujących kierunków

a/ produkcji izotopów, źródeł zamkniętych i preparatów dla medycyny;

b/ zastosowania radioizotopów w medycynie;

c/ zastosowania metod radioizotopowych, przemysłowej aparatury jądrowej i źródeł zamknię-

tych oraz otwartych wt

- kontroU procesów technologicznych,

- bodaniach materiałowych dla potrzeb przemysłu maszynowego i elektronicznego,

- diagnostyce maszyn i urządzeń,

- kontroli stanu instalacji technologicznych i rurociągów,

- ochronie środowiska naturalnego,

- gospodarce wodnej.

2 . Prezentowane prace oraz metody znacznikowe i aparatura jądrowa są stosowane w;

a / medycynie,

b/ przemyśle chemicznym i petrochemicznym,

c / przemyśle materiałów budowlanych,

d / przemyśle motoryzacyjnym Г okrętowym,

e / elektronice,

f / przemyśle budowy maszyn rolniczych,

g / górnictwie i przemyśle wydobywczym,

h/ metalurgii żelaza I metali nieżelaznych,

i / górnictwie,

j / gospodarce wodnej i hydrologii,

k/ochronie naturalnego środowiska człowieka.

3 . Poziom przygotowanych referatów f materiałów był dobry, co niewątpliwi* przyczyni slf

do popularyzacji tachnik radioizotopowych. W czefcl referatów prezentowano również prac*
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wcześniejsze, gdyż od wielu lat nie było w kraju spotkania o takim charakterze. Nasuwa »ię

przy tym wniosek, aby Sympozja takie organizowane były cyklicznie co 3 lata i oby zachowa-

ły charakter forum wymiany informacji nauka-przemysł i medycyna.

4 . Należy zwrócić większą uwagę na temotykę zwiqzonq z rolnictwem i przemysłem spożyw-

czym. Powinno się także podjąć starania o powiększenie liczby osób i zakładów przemysłowych

współpracujących z placówkami naukowymi.

5. Oceniając poziom opracowań krajowych, w porównaniu z opracowaniami zagranicznymi,

stwierdzono, że jest on porównywalny, a wśród krajów RWPG Polska niewątpliwie należy do

czołówki.

6 . Do popularyzacji techniki radioizotopowej w większym stopniu powinny włączyć się wy-

dawnictwa resortowe, t j . PTJ i Nukleonika.

7 . W celu szerszego wykorzystania technik radioizotopowych konieczne jestj

a/ zapewnienie rytmicznej pracy reaktorów;

b/ stworzenie w kraju możliwości znakowania powierzchniowego materiałów i części maszyn;

c / stworzenie w atomistyce laboratorium badafi materiałowych, wyposażonego w implantator,

źródło neutronów oraz aparaturę do klasycznych badań struktury metali i stopów;

d / poprawienie zaopatrzenia w radiometryczną aparaturę, w tym również polową; przygoto-

wanie zestawów aparatury - a nie pojedynczych bloków;

e/ szersze włączenie się zakładów doświadczalnych przy instytutach w wytwarzanie małoseryj-

nej aparatury oraz aparatury technologicznej.

8. W celu poprawienia wyposażenia aparaturowego konieczne jest szersze rozwijanie współ-

pracy międzynarodowej, a zwłaszcza włączanie się w programy MAEA i RWPG. Większą wagę

należy przywiązywać do dwustronnej współpracy między instytutami w kraju i га granicą. J « t to

wymóg wynikający z reformy gospodarczej, gdyż tylko w ten sposób można zapewnić opłacal-

ność produkcji aparatury.

W tych dziedzinach zastosowań technik izotopowych, w których zapotrzebowanie przekracza

możliwofci wykonawcze instytutów, np. diagnostyka urządzeń technologicznych, należy sięgać

do nowych rozwiązań, np. powoływania wspólnych przedsiębiorstw innowacyjnych.
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ZARYS KIERUNKÓW ROZWOJU PRODUKCJI

ZAMKNIĘTYCH ŹRÓDEŁ PROMIENIOTWÓRCZYCH

G . Arszewski, E. Molenda, A. Piasecki

STRESZCZENIE

Opisano przewidywany rozwój produkcji zamkniętych źródeł piomieniotwórczych zarówno

w zakresie doskonalenia wyrobów już produkowanych, jak i planowanego asortymentu nowych

źródeł. Przedstawiono przykład zastąpienia tytanem stali nierdzewnej i aluminium w produko-

wanym gamma-graficznym źródle interbu-169,Sformułowano elernenty piogramu prac prowadzących

do rozpoczęcia produkcji-grupy źródeł stosowanych we fluoiescencji rentgenowskiej wraz z

przeglądem zagadnień materiałowych, związanych z tym programem. Przedstawiono informacje

0 przewidywanym wprowadzeniu do produkcji źródeł kobalti»-60 o wysokich aktywnościach, pr7e

znaczonych dla tele terapii i. zastosowań radiacyjnych.

Okres lat sześćdziesiątych i siedemdziesiątych charakteryzował się szybkim rozwojem zasto-

sowania technik izotopowych w przemyśle, medycynie, nauce i innych dziedzinach gospodarki

narodowej. Pociągnęło to za sobą opracowanie i wdrożenie wielu typów zamknie łych źródeł

promieniotwórczych, otrzymywanych w wyniku aktywacji neutronami we własnych reaktorach

oraz niektórych izotopów z importu.

Cechami charakterystycznymi współczesnego okresu rozwoju tej dziedziny produkcji izotopów

jest doskonalenie i modernizacja wcześniej wdrożonych typów źródeł oraz dość powolny i trudny

proces wprowadzania do programu produkcyjnego nowych ich asortymentów.

Modernizacjo produkowanych źródeł, prowadząca do podwyższenia ich parametrów użytko-

wych, polega zazwyczaj na zwiększaniu aktywności jednostkowej lub efektywności jej wykorzy-

stania, zmniejszeniu wymiarów, poprawie parametrów wytrzymałościowych, zmianie kształtu itp.

Do osiągnięcia tych celów konieczne jest zwykle wprowadzanie nowych materiałów na obudowy

1 okienka źródeł lub zastosowanie innych typów obudowy.

Produkowane od 1974 r. gamma-graficzne źródło Yb o aktywności rzędu setek GBq Л И -

ku C i / miało obudowę ze stali austenitycznej, hermetyzowanej przez spawanie w strumieniu

osłony argonowej. Wewnątrz obudowy umieszczona była zawalcowana na zimno przed aktywacją



20
G . Arszewski, E. Molendo, A . Piosecfci

kapsuła aluminiowa, zawierająca sprasowany, radioaktywny tlenek Herbu. Do podstawowych,

ujemnych cech tego źródło należały* niezbyt wysoki stopień wykorzystania jego aktywności, wy-

nikający z niedużej przenikliwości stali 1H18N9T dla promieniowania gamma Yb /309 keV

i 63 keV/ oraz niska odporność na temperaturę, wynikająca głównie z zastosowania aluminium

na wewnętrzną kapsułę.

Znane powszechnie korzystne cechy tytanu, z których najważniejsze sqj wysoko wytrzyma-

łość właściwa, odporność na korozję oraz dość mała gęstość, spowodowały, i e w ostatnich lo-

tach niektórzy producenci izotopów zaczęli stosować ten materiał na kapsuły źródeł zamknię-

tych.

Opanowanie obróbki i spawania tytanu w ORiPI doprowadziło w 1986 r. do zastąpienia ty-

tanem - stali i aluminium w obudowach źródeł Yb. Obudowa obecnie produkowanego źród-

ła składa sfę z dwóch kapsuł tytanowych, osobno hermetyzowanych przez spawanie w strumie-
169

niu argonu. Oprócz podwyższenia stopnia wykorzystania aktywności Yb zawartego w źródle

uzyskano znaczne podwyższenie jego odporności na temperaturę i przebicie.

Innym przykładem modernizacji stymulowanej potrzebami użytkownika i ochroną środowiska
238

naturalnego jest udoskonalenie źródła Pu do izotopowej czujki dymu, powszechnie stosowanej

w technice przeciwpożarowej. Część aktywną źródła stanowiło radioaktywne szkliwo nieorgani-

czne, pokrywające aluminiowy korpus. Z uwagi na charakter promieniowania alfa i odporność

warstwy szkliwnej źródła nie posiadają obudowy. Pokrywanie powierzchni aluminium radioaktyw-

nym szkliwem cechowało szereg niedogodności, wynikających głównie z trudności doboru trwa-

łego, niskotopliwego zestawu szkliwnego oraz brak odporności mechanicznej dla układu metal-

-szkło.

Po konsultacjach z producentem izotopowych czujek dymu rozpoczęto prace zmierzające do

wyeliminowania aluminium i znalezienia innego, bardziej odpowiedniego materiału. W wyniku

tych prac walec aluminiowy zastąpiony został walcem z ceramiki steatyłowej o identycznych

wymiarach. Stosując walec ceramiczny można było znacznie obniżyć grubość warstwy szkliw-
238

nej oraz zmnjejszyć ilość wprowadzanego Pu, przy jednoczesnym zachowaniu wymaganych

parametrów źródła. W konsekwencji doprowadziło to do otrzymania źródła o lepszych własnoś-

ciach wytrzymałościowych i większej odporności na działanie czynników zewnętrznych.

W okresie ostatnich lat Zakład Zamkniętych Źródeł Promieniotwórczych ORiPI rozpoczął ba-

dania związane z opracowaniem technologii i rozpoczęciem produkcji grupy źródeł d b zastoso-

wań we fluorescencyjnej analizie rentgenowskiej. Wstępna ocena zapotrzebowania wykazoła,
109

ze najliczniejsze zastosowania w Polsce występują dla źródeł Cd używanych rutynowo przez
241 2*38

przemysł cementowy. Ponadto, zainteresowanie odbiorców dotyczyło źródeł Am i Pu.
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Z punktu widzenia konstrukcji źródeł - życzenia odbiorców obejmowały źródła punktowe,

dyskowe płaskie i pierścieniowe. Te ostatnie również w odmianie charakteryzującej się częścią

aktywną o kształcie wycinka powierzchni bocznej stożka. W wielu przypadkach zgłaszano żą-

dania wyposażenia źródła we wkładki z ciężkich metali /wolfram/, ograniczające promieniowa-

nie wsteczne ze źródła.

Wymagania dotyczące materiału na okienka były bardzo zróżnicowane w zależności od licz-

by masowej Z oznaczanego pierwiastka. Najlepszym materiałem do wykonywania okienek źródeł

stosowanych we fluorescencji rentgenowskiej jest beryl /Z = 4/, ponieważ przy stosowaniu róż-

nych energii rodiopierwiastków zawartych w części aktywnej źródła okienko berylowe pozwala

no prawie pełne pokrycie zokresu Z oznaczanych pierwiastków. Mimo znanych powszechnie

trudności, związanych z obróbką i stosowaniem berylu, wynikających z jego własności fizyko-

chemicznych, ORiPI zamierza rozpocząć prace umożliwiające wprowadzenie folie berylowej na

okienka niektórych typów opracowywanych źródeł. Niewielkie zapotrzebowanie, duża różnorod-

ność źródeł do fluorescencji rentgenowskiej, sygnalizowana przez odbiorców, są przyczyną trud-

ności z zapewnieniem ekonomicznej opłacalności uruchomienia tej produkcji.

Aktualny program proc, zmierzających do uruchomienia produkcji źródeł do Fluorescencji

rentgenowskiej, polego na opracowaniu nie stosowanych dotychczas seryjnie typów obudów i

opanowaniu metod hermetyzacj! niezbędnych dla tych źródeł. Ko'ejnym jest opanowanie spawa-

nia cienkich folii aluminiowych i stalowych oraz obróbki berylu.

Notowany obecnie w kroju wzrost zapotrzebowania na źródła pozytonowe spowodował przy-
22

gotowanie i rozpoczęcie produkcji źródeł No w oparciu o import izotopu ze Związku Radzie-

ckiego. Obudowa źródła wykonana jest z aluminium, a Na nanoszony na podłoże platyno-

we. Okienko źródła stanowi folia tytanowa o grubości 6-8 ^m. Hermetyzocjo źródła wykonywa-

na jest poprzez klejenie żywicą epoksydową. Najwyższa aktywność tak wykonywonych źródeł

wynosi około ) GBq.

Na życzenie odbiorców, głównie przemysłowych i nauki, wykonywane sq niekiedy jednost-

kowe zamówienia na źródła niekatalogowe. Typowym przykładem takiej produkcji jest Źródło
ł 4 7 P m , stosowane do pomiarów grubości warstwy luminoforu kineskopów telewizyjnych. Jest to

źródło punktowe o czynnej powierzchni około 0,8 mm i aktywności około 200 MBq. CzęSć

aktywna otrzymywana jest poprzez stabilizację w temperaturze 860°C azotanu prometu-147,zo-

warlego w szkliwie borowo-krzemianowym. Wysoka odporność tego typu radioaktywnego szkliwa

na warunki występujące w eksploatacji źródła pozwala na zaniechanie stosowania okienka i

hermetyzacji źródła.

Spofród planowanych no Iota następne programów, mających na celu wprowadzenie do sprzt-

daźy nowych typów źródeł, na uwagę zasługują dwa.
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- Pierwszy z nich (o przygotowanie produkcji źródeł Co o aktywnosclach powyżej 40 TBq

do zastosowań radiacyjnych i terapii nowotworów. Sformułowane zostały założenia technologicz-

ne i konstrukcyjne. Obecnie równolegle przebiegają prace nad technologią produkcji tych źró-

deł oraz projektowanie komór osłonnych i ich wyposażenia.

- Drugim, ważnym kierunkiem prac jest przygotowanie technologii produkcji sferycznych

źródeł Cs i Ir do terapii nowotworów. Aktualnie prowodzone są prace, koncentrujące

się na metodach otrzymywania części aktywnych tych źródeł i sposobach hermetyzacjl, zapew-

niających kulisty kształt gotowych źródeł.
125

W ostatnim czacie medycyna polska sygnalizuje zapotrzebowanie na zamknięte źródła I,

stosowane w terapii nowotworów mózgu. Źródło produkowane w RC Amersham ma kształt igły,

wykonanej z tytanu, zawierające} stabilizowany na żywicy jonowymiennej I , o aktywnoś-

ci około 1,5 GBq.

Brak dokładnie sprecyzowanego zapotrzebowania nie pozwala w chwili obecnej na wiążące

postanowienia w sprawie rozpoczęcia prac w tej dziedzinie.
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OUTLINE OF THE CURRENT TRENDS AND DE4'ELOPMENrS

OF THE SEALED SOURCES PRODUCTION

Summary

Anticipated development trends in production of encapsulated radioactive sources have been

described, dealing equally with improvement of currently released products as well as planned

assortment of new sources.

An example of replacement of stainless steel and aluminium by titanium in a If -radiograp-

hy source Yb-169 has been described. Elements of a project on starting the production of sour-

ces for X-Ray fluorescence have been discussed, together with a thorough review of material

problems connected with the profect.

Also some information on planned introduction of high activity Co-60 sources for therapy

and radiation applications has been given.

Г. Д р н е в с к и , Э . Н о л е й д а , А. Пясэцки

НАПРАВЛЕНИЯ РАЗВИТИЯ ПРОИЗВОДСТВА ЗАКРЫТЫХ РАДИОИСТОЧНИКОВ

РЕЗЮМЕ

Представлено предусматриваемое развитие производства закрытых источников, как в облас-
ти совершенствования уже изготовливаемшс так и в области планируемых новых разработок.
Приведен пример замещения титаном нержавеющей стали и аллвминия в гамма-графическом
источнике 1 6 9ть, Начерчено программу работ, необходимых для начала производства набора
источников для рентгеновской флюоресценпии, а также сделан обзор проблем связанных с ма-
териалами для этих источников. Представлены информации об предусматриваемом производстве
источников 6 0 0 о больших активностей, предназначенных для гамма-терапии и радиационных
применений.



ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ ИНСТИТУТА ПО ИССЛЕДОВАНИЮ, ПРОИЗВОДСТВУ

И ПРИМЕНЕНИИ РАДИОИЗОТОПОВ В ПРАГЕ И ДВАДЦАТЬ ЛЕТ КТО СОТРУДНИЧЕСТВА

С ИНСТИТУТОМ ЯДЕРНОЙ ХИМИИ И ТЕХНИКИ В ВАРШАВЕ

В ОБЛАСТИ ПРИМЕНЕНИЯ РАДИОНУКЛИДННХ МЕТОДОВ

Б. Фрпдрях

Институт по исследования, производству и применение радиоизотопов,
Прага, ЧССР

PE3DUE
В статье рассмотрено программу научном и производственной деятельности Института,

который в своем почти 70-летней история всегда играл больиуг хозяйственную я научную
роль в Чехословакии. Деятельность Института связана с разработкой и производством
замкнутых изотопных источников, радиоактивных изотопов, медицинских препаратов, а так-
же с применением радиоизотопных методов, нейтронного актявационного анализа и радиа-
ционной техники в народном хозяйстве. Особенно подробно оговорены те исследования
и применения, которые являются результатом сотрудничества с польскими Институтами,
насчитывающего ухе 20 лет.

Институт по исследованию, производству я применению радиоизотопов бал основан уже
в 1919 году как Государственный радиологический институт. Создание Института било
в связи с открытием радия мадам Кюри из яхимэвекой урановой смоляной руды, е произ-
водством этого алемекта я развитием чехословацкой радиологии. С самого начала до на-
стоящего времени является типичной чертой института сочетание теории с практикой
и свяп с другими областями народного хозяйства. Институт решает теоретически я экс-
периментально научно-исследовательские проблеме, а рваулыатн использует для своей
производственной я сервисной деятельности. С самого начала институт исполнял ром
испытательного центра для измерения радиоактивности радиевых препаратов к проводил
измерения иояиэируюмего излучения для потребностей яхимовских рудников. Одновременно
институт выполнял роль информацонного центра по использованию радиологических методов
в медицине Й в прокялеяянх областях.

В настоящее время является институт неотделимой частью чехословацкой научно-иссле-
довательской баз» хак хозяйственная организация в форме исследомтельско-производ-



26 &.Фридрих

ственной единицы. Его задачей является разработка и производство радиоактивных пре-
паратов, прежде всего меченых соединений, диагностических "ия витро" наборов, эакри-
тых источников излучения и эталонов. Кроне того также использование радионуклидов
и ионизируюцего излучения в различных областях, а также дистрибуция и техническое
обслуживание в области изотопной продукции.

Предметом этой конференции ЯВЛЯЕТСЯ радиовуклидные источники и методы использо-
вания излучения в промышленности, медицине и окружающей среде. Во всех этих областях
нав институт работает и поэтому позвольте пне привести несколько иьфорыаций о его
будущем направлении раямве, затем я перейду к использованию радионуклилных методов.

В области меченнх соединений предполагается в ближг'.Р.аее время проводить дальнейшие
исследования методов подготовки новых биологических соединений из группы компонентов
нуклеиновых кислот, сахаридов, пептидов, аминокислот, стероидов и антибиотиков, ме-
ченннх углеродом и тритиеи. Длл обеспечения потребностей фундаментальных ' ̂следова-
ний, генной инженерии, молекулярной биологии и медициня будут исследования направле-
ны на подготовку меченых соединений с высшей молекулярной массой и достаточной биоло-
гической активностью. Будут развиваться и другие области, которне будут реагировать
на потребности развития науки и техники в мире, на развитие чехословацкой высохоспе-
цяальной химии и биологии, биотехнологяческих программ и на решение проблем в области
экологии и охраны здоровья населения.

Введением радиоиммуноаналиэа была создана новая область диагностики в медицине и ве-
теринарии. Эти методы ОТЛИЧАЮТСЯ высокой чувствительностью и избирательностью при ана-
лизе биологических материалов. Эти методы широко применяются не только в медицинских
и биологических исследованиях, но нашли свое место и в практической клинической диа-
гностике. В настоящее время поставляется для чехословацких и заграничных потребителей
9 типов диагностических наборов и запланировано вводить в производство ежегодно при-
близительно 3 яоввх набора, прежде всего для использования в кардиоваскулярной и диа-
бетической программах. В этой области предполагается также включение института в между-
народную программу "цивилиэационнне заболевания", которая реиается под защитой Между-
народной организации здравоохранения.

В прошлое время был в нашем институте разработан целый ряд технологий подготовки
различных типов закрытых источников излучения. Также и в будущем будут изготовляться
плоскостные иоточникя излучения альфа на базе америця для язвещатвлей пожарной сигна-
лизации и элиминации электростатического заряда (в сотрудничестве с ИДИ), азотопик
нейтронные источники (прежде всего с 2Ц1

кт , который предлагается уже о Советского
Союза, что выразительно понизит девизные расходы на производство нейтронных источни-
ков с выспей активностью) и ниэкоэяергетические источники излучения гамма и заново
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разработанные медицинские источники с *
3 7
Ог . Производство довольно широкого ассор-

тимента «талонов будет в ближайшее время расширяться в соответствии с развитием атом-
яоН энергетики в ЧССР равный образом как и для охраны окрукаюией средн.

Это било несколько слов о тех областях, где результаты научно-исследовательских

работ реалиэируются в собственном производстве. Кроие того ваш институт обеспечива-

ет в рамках ЧССР некоторое важные технические службы. Это центральное разпределеяяе

радиоактивных веществ, государственный евоэ радиоактивных отходов с низко! активно-

стью и государственная служба персональной доэнметря для учреждений, работавшие

с ионизирующим излучением (17 тысяч работников исследуется институтом).

В научно-исследовательской деятельности институт решает ряд задач в области ис-

пользования источников излучения, в области аналитической химии, метрологии и использо-

вания радионуклидных методов, включая радиоиндккаторяне методы и радиационные технике,
в различных отраслях назгего народного хозяйства. Надо отметить, что целый ряд работ

в области использования радионуклидннх методов был осуществлен в кооперации с польски-

ми специалистами. Здесь я бы хотел обратить вайе Бниь^яие на двадцатилетнее сотрудни-

чество, это конечно знаменательная Головкина, между Институтом по исследование, про-

изводству и применению радиоизотопов - Прага и бывиии Институтом ядерных исследования,

теперь Институтом ядерной химии и техники.

Первые контакты были направлены на общее решение некоторых проблем при введении

в эксплуатацию нефтепровода Лружба на чехословацкой и польской территории. Был разра-

ботан и на практике проверен метод для исследования очистительного фильтра в трубо-

проводе, и кроме того такге метод определения яегерметичностей продуктоводов различ-

ного диаметра.

Болшая группа общих работ в последующее время основывалась на методических и при-

кладных исследованиях авторадиографии и сосредоточивалась главным обраэоы на полукодк-

чественяое и количественное излучение химической однородности. Авторадиография исполь-

зовалась для полупроводниковых материалов, металлов, катализаторов, оптоэлектроняых

монокристаллов и кроме того в экспертизных работах.

для потребностей полупроводниковой техники были разработаны методы определения плос-

костной однородности добавок в полупроводниковый кремний при комплексном определения

диффузионных профилей галлия, золота, фосфора и мышьяка в сочетании с нейтронным акти-
вацяояным анализом. Разрабатываемые методы проверялись в параллельных тестированиях

в обоих институтах. Полученные результаты после того послужили для определения абсо-

лютных концентраций принесен в кремнии у стандартов, применяемых на полупроводником*

практике при использовании электрических диагностических методик.

В райках долголетнего сотрудничества был заключен договор о тон, что разработкой
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"трековой" авторамографяи для опредвлекяя распределеяяя вора • кремнии яе будем зами-
наться в ИИГО1Р, но используется опыт и поиошь польском стороян.

Одной из интересных аппликаций авторадиографии бияо исследование миграции мелочного
пронотора кальция в железной катализаторе для сиитеза аммиака* Этот промотор я его ми-
грация в зависимости от условий реакции выразительно влияет яа каталитическую актнв»
ность железного катализатора. Авторадиографическяе исследования ловвояяяя колячеотвея-
Ro выразить соотношение между миграцией кальция я каталястической активностью. Пря
«той работе был также использован лолукэличественный метод обработки авторадиограмм
и именно техника применяемая в ИИППР* основанная иа использования спепиальяих эмуль-
СНЙ Agfacontour Professional.

По случал необходимо сказать несколько слов об обита работах, именно а области об-
работки авторадиограйи, где кроме выиоуказаняоК фотографической техники используются
обработка выводе данных яэ денситометра с помощью вычислительной маяиян. В качеств!
примера можно привести обработку авторадиогранм распределеяяя слоя золота как диффу-
зионного источника для введения добавок золота в кремнии в случае сложных плоскостных
структур, или однородность контактных поверхностей никеля яа кремниевых пластяякаж
с микроэлектроническями системами.

Метод количественной авторадиографии был также разработан для изучении электрохими-
ческих процессов с точки зрения гидродинамики в электролизерах я пря тестировании эффек-
тивности гальванической ванны.

Мы разработали комплектную методику для излучения гидродинамических условий в элек-
тролизерах различных видов и внутренней конструкции, включая процессы в области катода
и на катоде. При использовании модельного электролита с злектроактивним 1 I O e A g яам уда-
лось получить важные информации для оптимизации конструкции электрохимических топливных
элементов*

Математическим обобщением и экспериментальной проверкой бел получен способ для яэлу«
чения образования диффузионного двойного электрического слоя»

Для целей гальваностегии золота по отяовеяяв к его применению э электргтехнической
промышленности было необходимо разработать метод, позволявший тестирование гальваничес-
ких ванн различного состава я их рабочих условий для получения тонких я очен* топях
слоев яз чистого золота я золотых сплавов.

Для втой целя была выбрана ячейка Хюлла, предоставляющая вовможяое» в течение одяо-
го эксперимента изучать вирой И диапазон плотностей тока. Также в этом случав ясиольэо-
валась количественная авторадиография для тестирования ваяя. Пмучояям сведеяяя яовво*
ляля проверить разработанную яамя обяую математическу» модель втой яопмтатьяо! В М Е -
трохимяческой ячейки*
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Авторадиогряфия использовалась также для экспертиз. Здесь необходимо лазать на заим-
ствование из ИЯИ к дальнеймей разработке радиоиндикаторных методов для проявления ла-
тентных дактилоскопических узоров для потребностей криминалистической экспертном. Ме-
тод, основанный на авторадиографическом изображении раэлределения *'*4lg в узорах паль-
цев, предоставляет возможность получения информация в случае таких материалов, где
классические порошковые методы теряет силу, например лнавит<ЖАТ. Это касается особен-
но кожи, дерматина и пластмасс.

В экспертиэяой деятельности был также испытан способ для повыяеяял выразительности
поблеквих фотографий, где особенно в следствие долговременного действия атмосферы ис-
чезает заметное нэобракевие. Целеустремленно выбранной активацией в ядерном реахторе
эактввируется на Фотографическом изображении серебро. С помощью авторадмографяи после
этого станет его расположение видимым. Для интереса мокло также привестя несколько яе-
привичный способ при реставрации исторически денных предметов. Дело касалось драгспея-
ностей высокой исторической цене - это были предметы, изготовленные иэ серебряного ли-
ста, который был когда то раньие амальгаыяо позолочен. После находа бнлч эти драгоцен-
ности неправильно выбранным способом консервирования - носки гальваническим золочеииеи
повреждены. Этот новый гальванический слой золота необходимо было устранить с минималь-
ным повреждением амальгамного золота* Мн предложили и проверили способ изотопного об-
мена 2O:3Hg с последующей авторадиографической детекцией.

Метод нейтронного активационного анализа был разработан ч модифицирован не только
для целей полупроводниковой техники, яо также я для излучения добавок нефункциональных
примесей в монокристаллах для оптозлектрояикн.

Внимание в этом направлении уделялось итриттоаляниниевык гранатам с добавками неоди-
ма я рубинам с добавками хрома. В случае гранатов необходимо было проверить возникнове-
ние сегрегации неодина в зависимости от условий внрапивания этого монокристалла для ла-
зерной техники. Польская сторона исследовала радиальное и аксиальное распределение нео-
дима авторадиографически с использованием индикаторной техники мочением 1 4 7на , нала
лаборатория проверяла возможность постактивационного периода, т.е. оптимизацию условии
активации, времени охлаждения и экспозиции авторадиографии. Обе техники били после это-
го проверены при тестировании производственных технологий выращивания монокристалле»
в ЧССР и ПНР. Нейтронный активационный анализ используется в настоящее время для иссле-
дования чистоты в производстве высококачественных кристаллов - окиси висмутгермаяяя для
дозиметрии»

В рамках сотрудничества развивается также область соэдаияя програмиого обеспечения
измерительной и вычислительной" базы, используемой в нейтронном активациоииом анализе.

В качестве примера можно привестя сравнение методик инструментального аяалнэа оч#яь
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малых проб с массой меньше чем 0,1 мг. Сравнение проводилось в образцах из картины Ру-
бенса, которая била в ЧССР анализирована в рамках набора исторических картин.

Метод активапнонного анализа использовался в этом случае как вспомогательный метод
для искусствоведов и реставраторов.

В рамках сотрудничества по использование радионуклидянх методов в промышленности
полупроводников бил разработан метод добавки в полупроводниковый кремний с помомгв иеЯ-
тропного превращения. Речь идет о кремнии с гомогенно распределенным фосфором с концея-
трацией 10 атомов.си , который является основным материалом для ряда полупроводнико-
вых изделий. Фосфор образуется в кремнии вследствие ядерной реакции ^Чз1(г1Л) » i — 3 ? Р
/стабильный/. Методика ухе используется в обоих странах в промышленном масятабе.

До сих пор я занимался радиоаналитическими методами. Другим важным направлением со-
трудничества - это разработка методик и способов интерпретации при использовании откры-
тых радионуклидов в качестве ралиоиндияаторов.

Кроме продуктоводов, как уже было сказано выше, внимание сосредоточилось на хими-
ческую инженерию. ОСНОВНОЙ направление работ состояло в разработке метода возиушения
воздействия и сигнала, кап диагностического метода при оптимизации эксплуатации хими-
ческих аппаратур или комплектных технологических линий. И в этой области были сов-
местно разработаны некоторые вычислительные программы, которые были проверены в техно-
логических процессах.

Большой областьп совместного использования радиоиндикатбрпых методов является вод-
ное хозяйство. В виду необходимости разработки методик для проверки правильного хода
крупных станций очистки сточных вод предпочитается кооперация. Чехословацкая сторона
занималась прежде всего промышленными станциями очистки, польская сторона городскими
станциями. Разработанные методики проверялись в совместных экспериментах в ЧССР и ПНР.
В экспериментах принимали участие целые выездные группы специалистов с собственной
измерительной техникой.

Эта форма проверки методик особенно выгодна в том, что она позволяет получить с вы-
соким применением измерительной техники большое количество экспериментальных данных.

Кооперация в водном хозяйстве не ограничилась только станциами очистки, по сосредо-
точилась также на разработку методов продольного и поперечного распределения отходных
веществ в водотоках.

Наше участие в польской программе ипдикаторпого исследования движения осадков на
морском побережье мотивировано возможность» получения методик для изучения динамики
заиливания некоторых типов плотинных водохранилищ.

В настоящее время общий интерес сотрудничества находится • области питьевой воды.
Это проблема, которая сказывается в ЧССР и ПНР во все большей степени, Поэтому в рек-
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ках настоящего пятилетнего плава предполагается сотрудничество в проекте разработки
методик по исследованию коммуникации поверхностных и подземных вод, по изучения дина-
мики подземных вол, для разбивки водоохранной аоин и др. Естественно, что вншеуквмн-
ннг примеры не бнля единственными работами научно-исследовательского сотрулничества
между нашими институтами.

Результаты, полученные в рамках двухстороннего сотрудничества между нашими инсти-
тутами в научно-исследовательской области, не состояли только в передаче методик и та-
ким образом в ускорении и улушении качества научно-исследовательских работ, но это
сотрудничество принесло и целый ряд других аспектов. Ряд результатов был совместно
оппубликовая в 13 работах в научных журналах и в 5 докладах на международных конфе-
ренциях.

Сотрудничество позволило более эффективное использование измерительной техники, не-
медленную оперативную покоиь в случае неисправной работы приборов, обеспечение некото-
рых специальных материалов для экспериментов и т.п.

В период последних 20-ти лет не развивалось только сотрудничество меяду наяими инс-
титутами. В 1974-1979 голах был построен новый институт. Сам институт существенно уве-
личилег, как об этом свидетельствуют следуюиие данные:

Данные

Число работников

Оборот в обпей

Собственное производство

Дистрибуция '

Экспорт

1966

200

21,919 млн.

6,797 млн.

8,691 млн.

2,133 млн.

кр.

кр.

кр.
кр.

т.е. 27,9*

79,

35,

52,

??,

Т

1986

Ч1Ч

307 млн. кр.

300 млн. кр.

041 млн. кр.

413 млн. кр.

.е. 63,7*

Коэффициент

умножения

2,07

3,61

5,17

5,98

9,2

2,3

В прошлом году была в Институте разработана концепция развития до 2000 года, кото-
рая была одобрена вынестояиим органом Чехословацкой комиссией по атомной энергии. Ве-
роятно, что новые экономические условия окажут влияние на этот план. Ко мм убеждены,
что институт справится с этими немалыми задачами и что прежде всего в области тради-
ционного сотрудничества между яаяим и ваиим институтами будет двухстороннее сотрудни-
чество успямио продолжать и далее развиваться. Неотделимой частью этого сотрудничес-
тва будет завязывание я развитие личных и дружеских контактов между наиими работника-
ми и участке в подобных конференциях в обоих странах.
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В заклгчении позвольте мне высказать вам большое спосибо за приглашён*, за возмож-
ность принять участив в работе вашей конференции я за внимание, которое вы уделили
uoeuy докладу.

В. Fridrich

DZIAŁALNOŚĆ INSTYTUTU BADAŃ, PRODUKCJI

I ZASTOSOWAŃ IZOTOPÓW PROMIENIOTWÓRCZYCH W PRADZE

ORAZ DWADZIEŚCIA LAT WSPÓŁPRACY Z IChTJ W WARSZAWIE

W DZIEDZINIE ZASTOSOWANIA METOD RADIOIZOTOPOWYCH

STRESZCZENIE

W artykule omówiono program działalności naukowej i produkcyjnej Instytutu, który w swej

blisko 70-letniej historii odgrywa waftią rolę gospodarczą 1 naukową w Czechosłowacji. Dzia-

łalność Instytutvzwiqzana jest z opracowaniem i produkcją zamkniętych źródeł promieniowania,

izotopów promieniotwórczych, preparatów medycznych oraz zastosowaniem metod radioizotopo-

wych, neutronowej analizy aktywacyjnej i techniki radiacyjnej w gospodarce narodowej. Szcze-

gólnie obszernie omówiono te bodanio i zastosowania, które były wynikiem prowadzonej od 20

lat współpracy z polskimi instytutami.

B. Fridrich

REVIEW OF ACTIVITY OF THE INSTITUTE OF RADIOISOTOPE RESEARCH,

PRODUCTION AND APPLICATION I N PRAGUE AND TWENTY YEARS CF ITS

COOPERATION WITH THE INSTITUTE OF NUCLEAR CHEMISTRY

AND TECHNOLOGY, WARSAW, I N THE FIELD OF RADIOTRACER METHOD APPLICATION

Summary

The article discusses the programme of research and production activity of the Institute, which

in its 70-year history plays an important role In science and economy of Czechoslovakia. The

Institute's activity deals with devebpment and production of sealed radiation sources and appli-

cation of radiotracer methods, neutron activation analysis and radiation technique in various br

branches of national economy. Particular emphasis has been put on those application and rese-

arch works which resulted from the 20-year cooperation with Polish Institutes.
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PRODUKCJI ORfPI W DIAGNOSTYCE MEDYCZNEJ

M , Łukoszewsk?

Instytut Energii Atomowej

Ośrodek Reaktorów I Produkcji Izotopów

05-400 Otwocfe-Swlerk

STRESZCZENIE

Omówiono zasady analizy radioimmunologicznej RlA. Przedstawiono 10 typów zestawów RlA

wytwarzanych w ORiPI. Podano parametry zestawów RlA ORiPI do oznaczania stężeń alfa-feto-

protetdu, antygenu karcynoembrionalnego, gonadotropiny kosmówkowej oraz jej podjednosrek

alfa i beta, insuliny, hormonu wzrostu, trójjodotyroniny i tyroksyny. Przedyskutowano możHwoi-

ci stosowania tych zestawów w diagnostyce onkologicznej, endokrynologicznej, ginekologicznej

i położniczej. Zarysowano perspektywy badań i nowych opracowań zestawów RlA w ORiPI.

Zwrócono uwagę na możliwość wprowodzenia nowych rozwiązań metodycznych 1 technologicz-

nych.

Wykorzystanie przeciwciał i receptorów jako odczynników chemicznych doprowadziło 6o roz-

woju nowej techniki analitycznej, tzw. immunoanalityki. Przeciwciała sq cząsteczkami białko-

wymi, wytwarzanymi przez układ odpornościowy wyższych organizmów żywych jako odpowiedź'

na działanie czynników, których organizm nie może tolerować. Przeciwciało identyfikuje bada-

ną cząsteczkę i wiąże sfe z nią z niezwykłą swoistością. Stałe powinowactwa układu antygen-
9 12

przeciwciało osiągają wartości rzędu 10 -10 l/mol. Dlatego też możliwości analityczne łych

reakcji w skomplikowanych mieszaninach pochodzenia naturalnego są zupełnie unikalne.
125 3

Radioimmunologia wykorzystuje nuklidy promieniotwórcze, zwykle jod J lub tryt H, do

ilościowej oceny stosunków miedzy produktami reakcji immunologicznej. Metoda ta pozwala na

oznaczanie substancji o potężnym działaniu fizjologicznym, lecz występujących w organizmie

w niezwykle niskich stężeniach, takich jak substancje hormonalne, neurotronsmttery, produkty

metabolizmu, itp.
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W Zakładzie Radioimmunologii ORiPI Instytutu Energii Atomowej w Świerku wytwarzanych

jest obecnie 10 typów zestawów do analiz radioimmunologicznych, przeznaczonych dla lecznic-

twa - służących do oznaczania tzw. markerów nowotworowych, substancji hormonalnych oraz

czynników diagnostycznych w ginekologii i położnictwie. We wszystkich tych zestawach pod-

czas analizy miarą stężenia substancji oznaczanej jest aktywność promieniotwórcza kompleksu

antygen-przeciwciało. Do oddzielania kompleksu od reszty mieszaniny reakcyjnej stosuje się w

jednym z zestawów przeciwciało osadzone na Ściankach probówek testowych, a w pozostałych

- kompleks wytrąca się z roztworu za pomocą glikolu polietylenowego, ewentualnie z dodatkiem

drugiego przeciwciała, wytrącającego pierwsze przeciwciało.

W grupie typowych markerów nowotworowych wytwarzane są dwa zestawy. Jeden służy do

oznaczania antygenu karcynoembrionalnego CEA w zakresie od 0 do 100 ng CEA w ! ml suro-

wicy przy wykrywalności 1,5 ng/ml. Zapewnia on pomoc przy diagnozowaniu stanów nowotwo-

rowych, szczególnie nowotworów jelitowych. Pozwala na śledzenie terapii lub nawrotów choro-

by po przeprowadzonej kuracji. Drugi zestaw służy do oznaczania olfa-fetoproteidu AFP, biał-

ka płodowego, którego nadmierna obecność w krwi kobiety ciężarnej sygnalizuje istnienie poważ-

nych wad wrodzonych płodu, natomiast w innych przypadkach może Świadczyć o raku pierwot-

nym wątroby lub o innych nowotworach. Zakres analityczny tego zestawu wynosi od 0 do 300 ng

AFP W 1 ml surowicy, natomiast wykrywalność jest rzędu 10 ng/ml.

W obszarze analityki substancji typowo hormonalnych wytwarzane sq cztery zestawy.

Diagnostykę funkcji tarczycy ułatwiają zestawy do oznaczania ryroksyny T4 i trójjodotyroni-

ny T3, Dzięki nim w wielu przypadkach unika się podawania pacjentom jodu promieniotwórcze-

go. Zestaw do T4 pozwala oznaczać całkowite stężenie tyroksyny w surowicy. Czas analizy

2 godziny, zakres 0-300 ng/ml, wykrywalność poniżej 5 ng/ml. W uściślaniu diagnozy pomoc-

ne jest równoległe oznaczanie trójjodotyroniny. Zestaw T3 ma zakres oznaczania od 0 do 5 ng/

/ m l , a jego wykrywalność sięga 0,1 ng/ml.

Zestaw określający poziom insuliny w surowicy krwi stosowany bywa w diagnostyce chorób

przemiany materii, w wykrywaniu stanów przed cukrzycowych, w raku trzustki. Zestaw ma za-

kres od 0 do 100 /ulU/MI, przy wykrywalności 2,5 j j lU/ml.

Zestaw do oznaczania hormonu wzrostu hGH pozwala oceniać sprzężenie podwzgórzowo-

-przysadkowe. Wykrywanie niedoboru hormonu wzrostu w dzieciństwie pozwala na wczesne roz-

poczęcie leczenia. Możliwe jest również diagnozowanie akromegalii, gigantyzmu, guzów przy-

sadki. Zestaw pozwala na oznaczanie hGH w surowicy w granicach 0-80 /j|U/ml przy wykry-

walności 1 julU/ml.

Duże znaczenie mają zestawy do oznaczania ludzkiej gonadotropiny kosmówkowej hCG oraz

jej podjednostek alfa i beta. Oznaczanie hCG ma znaczenie dla monitorowania przebiegu ciąży
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oraz do wykrywania i kontroli terapii niektórych nowotworów związanych z patologią ciąży.

Jeden z zestawów do oznaczania hCG metodą R|A strąceniową ma zakres 0-1000 mlU/ml, przy

wykrywalności 10 ml U/ml. Inna wersja zestawu do oznaczania hCG, tzw. Gravidest, z prze-

ciwciałami no ściankach probówek - to szybki test, pozwalający na wykonanie analizy w cią-

gu 1,5 godziny. Ma on zakres pomiaru zwiększony do 2000 ml U'"ml, przy nieco pogorszonej

wykrywalności. Przeznaczony jest on głównie do diagnozowania patologii ciąży we wczesnym

okresie. Dwa zestawy przeznaczone są do oznaczania podjednostek alfa i beta gonadotropiny

kosmówkowej. Oznaczanie tych podjednostek, ze względu na wysoką specyficzność umołliwia

bardziej subtelne diagnozowanie. Oznaczanie beta-hCG służy zarówno do wczesnego wykrywa-

nia ciąży i ewentualnych jej powikłań, jak i do śledzenia terapii niektórych nowotworów. Pod-

jedncstka alfa-hCG jest często wydzielana ektopowo przez rozwijający się nowotwór. Oba te

zestawy mają podobny zakres pracy od 0 do 50 ng/ml oraz zapewniają wykrywalność 0,1 ng/ml.

Obecnie badania Zakładu Radioimmunolofii ORiP! IEA koncentrują się głównie nad zesta -

wami RIA do oznaczania kolejnych hormonów przysadki mózgowej. Hormon tyreotropowy hTSH

ma ważne zastosowanie w różnicowaniu chorób tarczycy. W diagnostyce neonatclnsj bywa sto-

sowany do wykrywania wrodzonego niedorozwoju lub braku tarczycy, defektu, którego przeocze-

nie skazuje noworodka na niedorozwój umysłowy i fizyczny, podczas gdy wykrycie zaraz po

urodzeniu daje szansę zapobieżenia temu. Oznaczanie stężeń lutropiny i folitropiny jest ważne

przy leczeniu zaburzeń funkcji rozrodczych.

Rozpoczęto również badania nad zestawami do oznaczania hormonów steroidowych.
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M . Łukaszewski

APPLICATION OF RADIOIMMUNOASSAY /R|A/ KITS PRODUCED

by RIPC IN MEDICAL DIAGNOSIS

Summary

The principles of R!A have been discussed. 10 types of RIA (cits produced by RJPC have

been described, RIA-kits parameters for >he following analyses have been given;

- determination of concentrations of alpha-fetoproteid, carcinoembrional antigen, chorionlc

gonadotropin and Us alpha and betha subunits, insulin, growlh hormone, triiodothyronine and

thyroxine.

Some possibilities of applications of the above kits in onkological, endocrinological, gynae-

cological and obstetrics diagnoses have also been discussed.

Prospects of research and development of new R|A kits in RIPC have been outlined. Atten-

tion has been payed to the possibility of introducing new methodological and "know-how" solu-

tions.

И . Л у к а ш е в с к я

ПРИМЕНЕНИЕ РАЛИОИММУННЫХ НАБОРОВ ПРОИЗВОДСТВА ОРиПИ

ДЛЯ МЕДИЦИНСКОЙ ДИАГНОСТИКИ

Р Е З Н Е

Рассмотрен*!! принципы радиоиимунного анализа РИА. Представлено 10 типов наборов для
РИА предназначенных для определения концентрации альфа-фетопротеида, антигена карцино-
эмбрионального, гонадотропияа хориального и его подвдиняц альфе, к бета, шясулина, гор-
мона роста, тряиодотироняна и тироксина. Рассмотрена возможности примевеяия этих набо-
ров для диагностики в области онкологии, эндокринология, гинекологии я акушерства. На-
мечены перспективы исследований и новых разработок в области РИА в 0РиП1. Обращено
внимание на возможность введения новых методических и технологических разработок*
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STRESZCZENIE

Przedstawiono metodykę produkcji nowych wzorcowych roztworów promieniotwórczych. Poda-

no podstawowe parametry charakteryzujące te roztwory i metody ?ch kontroli. Dokonano wery-

fikacji bezwzględnych metod pomiaru roztworu tego samego radlonuklidu poprzez stosowanie

niezależnych metod pomiarowych i udział w międzynarodowych porównaniach. Przedstawiono

technologię produkcji I sposób oceny aktywności nowych wzorcowych źródeł promieniotwórczych.

Podano zamierzenia w dziedzinie opracowania nowych rodzajów zarówno źródeł, jak t roztwo-

rów wzorcowych.

WSTĘP

Wśród wielu preparatów promieniotwórczych wytwarzanych w ORtPI znajdują się roztwory I

źródła wzorcowe. Stanowią one niewielką część produkcji całego Ośrodka, niemniej jednak

produkcja Ich ma swoje znaczenie. Z jednej strony stosowanie źródeł wzorcowych jest wykład-

nikiem poziomu stosowanej techniki pomiarowej. Z drugiej - produkcja wzorców wymago od ich

producenta ciągłego rozwoju i udoskonalania metod pomiarowych. Wpływają więc one na ogólny

stan pomiarów aktywności. W procesie produkcji wzorcowych źródeł i roztworów promieniotwór-

czych rolę nadrzędną pełnią roztwory wzorcowe, gdyż najeżęSclej przygotowanie odpowiedniego

roztworu wzorcowego jest punktem wyjściowym do produkcji źródeł. Stąd tez dużo uwagi po*

łwięca się przygotowaniu wzorcowych roztworów promieniotwórczych.

PRZYGOTOWANIE N O W Y C H ROZTWORÓW WZORCOWYCH

Wykonanie roztworu wzorcowego wymaga: przygotowania odpowiedniego trwałego roztworu

wodnego żądanego radionukildu, opracowania metody pomiaru dla tego rodionuklłdu, przygoto-
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wanta źródeł pomiarowych i wreszcie wykonania sa-nego pomiaru. O jakości wzorca stanowi

błąd, w jakim określono jego podstawowy parametr, którym jest stężenie promieniotwórcze. Aby

błąd ten był tylko błędem ponraru, skład roztworu powinien być dobrany tak, aby rodionuklid

był w sposób trwały równomiernie rozłożony w całej jego objętości. Wybór nielotnych i nie

wytrącających się związków nie decyduje jeszcze o trwałości roztworu, gdyż zjawiskiem, które

może zachodzić w sposób niekontrolowany, jest adsorpcja radionuklidu na ściankach naczyń,

w których jest on przechowywany. Naczyniami tymi są zazwyczaj zatapiane ampułki szklane

/uniknięcie możliwości zatężania roztworu/. Parametrami, które mają wpływ na wielkość adsorp-

c j i , jest zwartość nośnika i kwasowość roztworu. Opracowanie każdego nowego roztworu wzor-

cowego wymaga przeprowadzenia badań jego stabilności.

Z uwagi na to, że adsorpcja radionuklidu powodufe obniżenie stężenia promieniotwórczego

roztworu, kontrola stężenia promieniotwórczego w funkcji czasu jest jednocześnie sprawdzianem

jej obecności. Kontrola raka może być przeprowadzana przez wykonywanie pomiarów bezwzględ-

nych roztworów w funkcji czasu ich przechowywania. Procedura przeprowadzania pomiarów bez-

względnych jest dość czasochłonna, dlatego częściej wykonuje się badania stabilności, wyko-

rzystując zwykłe liczniki scynrylacyjne z kryształem NaJ Д 1 / . Stosowane są tutaj głównie

dwie metody|7].

- Pierwsza, polegająca nn pomiarze naczynia /ampułki szklanej/ z roztworem, którego ilość

jest znana, odebraniu znanej części roztworu, uzupełnieniu do pierwotnej objętości roztworem

noinikowym i ponownym pomiarze. Stosunek prędkości zliczeń do masy pierwotnego roztworu

zawartego w ampułce powinien być wielkością stałą.

- Metoda druga polega na pomiarze ilcści radionuklidu zaadsorbowanego w sposób trwały

na ściankach naczynia /pomiar ampułki z roztworem i następnie ampułki pustej, po jego usu-

nięciu/. Przykład zastosowania obydwu tych metod równocześnie przy badaniach roztworu

Ba-133 o wybranym składzie chemicznym podano w tabeli I .

V'szystkie ampułki zawierały rozdozowany wagowo roztwór o znanym stężeniu promieniotwór-

czym.

Wartości Д W - będące miernikiem trwałości roztworu wg metody pierwszej, przewyższają

swą wielkością zmiany, jakich należałoby oczekiwać przy niewielkiej adsorpcji /UW jest ujem-

ne, a więc roztwór pozostały w ampułce miałby niższe stężenie nit odabrany, co jest zjawis-

kiem przeciwnym do adsorpcji/.

Metoda druga pozwala na bezpośrednie wyznaczenie ilości radionuklidu zaodsorbowanego

na ściankach ampułki. Aktywność pozostałą na }ej ściankach wyznaczono przez podzielenie

szybkości zliczeń pochodzących od ścianek pustej ampułki przez wcześniej wyznaczoną wydaj-

noSĆ.
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Tube I a I . Wyniki badań adsorpcji roztworu B-133 zawartego w szklanych ampułkach dla

roztworu o składzie: 100 ug Ba w 1 ml O,1M HCI

t
dni

3

30

118

Nr
ampułki

1
2

3
4

5
6
7
8

Ampułka

W l

33,48
33,75

34,10
33,76

33,88
34,02
33,61
34,04

z roztworem /łt>/

W 2

33,35
33,10
33,82
33,23
33,39
33,89
33,19
33,82

-0,4
-0,2

-',1
-1,5
-1,4
-0,4
-1,2
-0,6

_. —
Ampułka pusta

A ABq/

0,0055
0,0048

0,0011
0,0022
0,02
0,01
0,012
0,006

Ad /%/

0,01
0,01

0,009
0,02
0,04
0,03
0,03
0,02

O z n a c z e n i a :

t - czas przechowywania roztworu,

W, - wydajność pomiaru roztworu pierwotnie umieszczonego w ampułce.

W l " m
N

N - szybkość zliczeń,

m - maso roztworu,

A - stężenie promieniotwórcze,

w - wydajność pomiaru po usunięciu części roztworu i uzupełnieniu roztworem nośnikowym

w celu zachowania tej samej geometrii pomiaru

W„ N

m - masa pierwotnego roztworu pozostałego w ampułce f
P

W -W,
. ioo%,

A - aktywność pozostała na ściankach ampułki po usunięciu z niej roztworu i dwukrotnym

przemyciu wodą destylowaną w celu usunięcia przylegającego filmu cieczy,

A - wielkość adsorpcji liczona jako stosunek aktywności zaadsorbowanej do umieszczonej
d

pierwotnie w ampułce.



Bq-mg

620C

6100

6000

Stężenie
promieniotwórcze

-(1986-03-01)

Ч ^ <*'<

I PPC JS
PPC

5Э0С
! I
I wCsKT! I sandwich !

| Metodo Ł n elektron Auger-X
j Koincydencji

580C |~

-i 1 h-1-

o o

rC Get Li i

M.HVI)

©

"'-C i .
T P"c.r

1 3 0 ' pp; PPC

LS NaKTl

i

HallTi

J L

Laboratonc
Z 2 - 1 - a? K 2 2

<
LO

m
*T 1

z z

1

ó
m
<—
CL

С

^ с -

Rys. I . Graficzne przedstawienie wyników międzynarodowego porównania 109 Cd
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Ampułki do wyznaczenia takiej wydajnofci pomiaru przygotowano poprzez umieszczenie w

nich odwazkł wzorcowego roztworu Ba-133, uzupełnienie wodą destylowaną do 1 ml, odparo-

wanie całości do sucha.

Podane w tabeli wielkość adsorpcji obarczona jest doSć dużym błędem statystycznym ze

względu na małą szybkość zliczeń pochodzących od ścianek pustej ampułki. Niemniej jednak

wlelkofó jej jest bardzo mała I stanowi znikomy udział w ogólnym błędzie wyznaczania stełe-

'nta promieniotwórczego /rzędu 2 % / . W celu pełniejszej weryfikacji obydwu metod kontroli *to-

bilnofci roztworów sprawdzono je dla roztworu, w którym adsorpcja powinna zachodzić. Roz-

twór taki uzyskano przez wielokrotne rozcieńczenie roztworu Ba-133 o znanym stężeniu promie-

niotwórczym przy pomocy wody destylowanej» Uzyskane wyniki przedstawiono w tabeli 2 .

T a b e l a 2» Kontrola jednorodności wodnego roztworu Ba-133

t
dni

1

13

36

Nr
ampułki

1
2
3

4
5

6
7

Ampułka z roztworem /%/

*i
31,68
31,55
31,74

31,59
31,47

31,51
31,64

w2

32,18
32,63
31,84

32,00
31,80

32,38
32,26

&w

+1,5
+3,4
+0,3

+1,3
+1,1

+2,8
42,0

Ampułka pusta

N
imp/?00s

21,146
21,773
21,310

25,881
23,018

32,362
53,324

A
ДВо/

0,52
0,56
0,56

0,63
0,56

0,84
1,40

Ad
/%/
2,1
2,2
2,2
2,7
2,4
3,6
7,2

Uzyskane wyniki potwierdzają, że • z wodnego roztworu Ba-133 adserbuje się w sposób w i -

doczny na ściankach ampułek szklanych. Błąd wyznaczenia A ? A^ jest tutaj niewielki /rzedli

5% - jest to głównie błąd wyznaczenia wydajnośbi pomiaru dla radfonuklidu osadzonego na

Ściankach ampułek/. Zmierzone wartości A należy uznać za miarodajne, natomiast A W wy-

• znaczone z metody pierwszej nie oddają w pełń? zachodzących zjawisk. Metoda druga jest w

(Stosowanych warunkach bardziej miarodajna.

Tego typu badania przeprowadzono dla wszystkich proponowanych w katalogu roztworów, a

ostatnio dla A g - 1 1 0 m , Cd-109 1 Ba-133, ustalając dla roztworów wzorcowych tych radlonu-

klidów następujące składy chemicznej

A g - 1 1 0 m - 25 ug Ag w roztwort-s zawierającym 1 mg KCN w 1 ml wody,

Cd-łO9 - 100 pg Cd w 1 ml OJ M HCI,

Ba-133 - 25>;g Ba w 1 M HCI.
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STĘŻENIE PROMIENIOTWÓRCZE

Jak wspomniano, w procesie produkcyjnym prtygotowoniu roztworów wzorcowych następnym

etapem jest wykonanie pomiaru bev>-7ąlędnego. 5tosewone metody 1 układy pomiarowe będą

przedmiotem oddzielnego referatu ['3], Wyznaczenie stężenia promieniotwórczego danego roztwo-

ru polega na wykonaniu serii i ród л! pomiarowych /każde ze źródeł posiada znaną odważkę mie-

rzonego roztworu/. Sposób przygotowywania źródeł, ich skład chemiczny są przedmiotem nlezo-

l e i n / c h badań. Ze względu na stosowane metody pomiaru są to głównie źródła w scyntylatorze

ciek'ym i przygotowywane są, w za le i ro^c i od rodzaju mierzonego radionuklidu lub stosowanej

metody pomiaru, w .ac?yni<jcl) szklonych lub plastikowych £ 4 1 . Z uwagi na t o , te dysponu-

jemy kilkoma układami pomiarowymi, w r-.-zypadku roztworów trudniejszych rodionuklidów, po-

fniary wykonywane są niezależnymi metodcnl , Z god no Sć / w granicach błędu pomiaru/wyników

jest potwierdzeniem poprawności wykonanego pomiaru. Najlepszym potwierdzeniem jakości i r ó d e ł

wzorcowych oraz stosowanych metod pomiarowych jest udział w międzynarodowych pomiarach

porównawczych. W roku 1986 OR!Pi brał udział w pomiarach porównawczych roztworu Cd-109.

Organizatorem tego poroVncnio było Międzynarodowe Biuro Miar i Wag we Francj i . W naszym

przypadku otrzymany roztwór był -mierzony v/rj dwóch niezależnych metod w dwóch różnych

układach pomiarowych. Uzyskano wyniki podano w zestawianiu:

Metoda ponnaru Stężenie promieniotwórcze
/Bq . mg-1 /

TDCR [ 2 j 6016 +20
6022 +18

4 e/LS/-X koincyder.cjo [ i ] 6009+20

Wynik najniższy uzyskany przez uczestników porównania - 5940 j 2 8 ,

Wynik najwyższy - 6098 +13.

Graficzne przedstawienie wyników podano na rysunku 1, Uzyskone wyniki /pod symbolem !

IEA/ sq wystarczająco dobre i zgodne z wynikami uzyskanymi prze?, znane laboratoria światowe.

Jest to potwierdzenie głównie jakości stosowanych metod pomiarowych, ole również jakości źró-

deł pomiarowych 1 sposobu wykonywania rozcieńczeń wagowych. Bezwzględne pomiary roztwo-

rów wzorcowych produkowanych na zamówienia wykonywane są na seriach zawierających 6-7

źródeł. Podawany w ateście błąd statystyczny liczony jest jako frednl błąd kwadratowy, pomno-

żony przez współczynnik Studenta-Fischera dla poziomu ufności 0,99. Całkowity błąd określenie

stężenia promieniotwórczego liczony jest jako suma błędu statystycznego oraz błędu systemarycl-

hego stosowanej metody /błędy aparaturowe, ew. stałych jądrowych, jeśli są one używane do

Wyliczeń/.
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WZORCOWE ŻRODŁA PROMIENIOTWÓRCZE

I . Jak wspomniano, roztwory wzorcowe są często punktem wyjścia do produkcji wzorcowych

źródeł promieniowania, W ORtPI produkowanych jest 12 typów wzorcowych źródeł promienio-

wania. Największą popularnością wśród nich cieszą się źródła do kalibracji spektrometrów gam-

ma, produkowane dla !4 radionuklidów pokrywających energetyczny zakres promieniowania ,'i r

od 84 keV Д т - 1 7 0 / d o 1,33 MeV /Co-60/. Źródła przeznaczone są do sprawdzania liniowoś-

ci i kalibracji spektrometrów gamma. Ostatnio opracowano nową formę tego typu źródeł T ó j ,

Sq to źródła, w których c?:cść c'ctywna zośpawana jest między dwoma płatkami polietylenowej

foli i i zamknięta w rozbieralnym pierścieni;,- z durajuminium o średnicy zewnętrznej 30 mm.

Aktywność źródeł określana jest przez pomiar względny w liczniku scyntylacyjnym z kryształem

NoJ/TI/. Przeprowadzenie pomiarów względnych wymaga wcześniejszej kalibracji licznika od-

dzielnie dla źródeł poszczególnych radionuklidów.

W celu wykonania kalibracji z roztworu wzorcowego o znanym stężeniu promieniotwórczym

wykonywana jest, przez dokładne ważenie, ser'a źródeł kalibracyjnych. Pomiar źródeł o zna-

nej aktywności pozwala na wyliczenie wydajności stosowanego licznika no źródła danego radto-

nuklidu. W skład błędu aktywności źródeł mierzonych względnie wchodzi statystyczny błąd po-

rriaru oraz błąd skalowania. Ten ost~tni wyliczany jest wg wzoruj

gdzier

(j. - błąd określenia stężenia promieniotwórczego roztworu, z którego przygotowano

źródła kalibracyjne,

О з - błąd statystyczny wyliczenia wydajności na podstawie serii źródeł na poziomie ufnoś-

ci 0,99,
Ga - błąd ważenia.

Błąd ten jest różny dla różnych radionuklidów i nie przekracza 2,5%.

2 . Opracowanie roztworu Ba-133 umożliwia zmianę podawanych dotychczas w świadectwie

pomiarowym danych odnośnie do źródeł /Иоск J-131. Przeznaczone są one do kontroli wnęko-

wych liczników scyntylacyjnych, ewentualnie komór jonizacyjnych. Źródła te sq źródłami symu-

lującymi widmo Ъ krółkożyciowego J-131 Д ^ = 8,O3d/ i zawierają mieszanin© Ba-133 Д | л *

- 10,6 lat/ oraz Cs-137 Д , „ - 30,17 lat/.

Dotychczas w ateście pomiarowym podawano tylko aktywność J-131, jakiej odpowiada akty-

wność mieszaniny. Znajomość stężenia promieniotwórczego roztworów Ba-133 i Cs-137 użytych

do przygotowania źródeł podwala na podanie dodatkowo, oddzielnie, również aktywności tych
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radfonuklIdów zawartych w źródle. Pozwoli to użytkownikowi źródła, przy jego dłuższym stoso-

waniu, wprowadzić poprawkę związaną z rozpadem promieniotwórczym jego składników.

3 , Inny rodzaj źródeł symulujących to źródła J-129, które symulują widmo gammo J-125

А] л = 6 0 ' 1 4 **/• to™*20 d ł u 9 ł o l < r e i Półrozpadu J-129 /T^ _ * 1,7 • ! 0 7 l a t / sprawia, f e

nie jest tutaj konieczne wyliczanie poprawki na rozpad. Źródła te są przeznaczone do co-

dziennej kontroli aparatury pomiarowej, stosowanej w RIA i przygotowywane w typowych, uży-

wanych w RIA, polipropylenowych fiolkach [ 5 ] .

Pełniejszą symulację widma J-125 zapewnia mieszanina J-129 i Am-241 / 6 0 keV Unio V

Am-241 symuluje tzw. pik sumy J - 1 2 5 / . Użycie tego typu źródeł jest szczególnie ważne w o-

paraturze, w której widmo V J-125 jest mierzone w oknach. Stosowanie do sprawdzania apara-

tury fródeł zawierajęcych J-129 i Am-24i pozwala na równoczesne sprawdzenie czy nie uleg-

ły przesunięciu odpowiednie progi dyskryminacji.

W najbliższej przyszłolcl planowane jest opracowanie zarówno źródeł, jak I roztworów wzor-

cowych, zawlerojących w różnych wersjach mieszaniny radlonuklidów Ф - promieniotwórczych.

Prowadzone będą również prace ncd rozszerzeniem asortymentu produkowanych roztworów wzor-

cowych.

Pełna informacja o źródłach wzorcowych zawarta jest w broszurze "Rodioactive material for

instruments calibration". Zakład przyjmuje zamówienia na nietypowe źródło nie podane w powyż-

szym opracowaniu.
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TECHNOLOGY A N D METHODS OF MEASUREMENTS OF THE STANDARD SOURCES

AND SOLUTIONS

S u m m a r y

Technology of the new standard solutions have been presented, Including the basic techni-

cal parameters, that characterized them. Verification of the method of measurement applied to

a given radionuclide has been done mainly by independent measurement and by attending In

the International tntercomparisson of measurements. Apart, of the solutions, the standard sources

technology has been also described, as well as the counting methods for the new types of the

sources. Propositions concerning new standard sources and solutions have been a|so discussed.

Т. Терликовска-Лроэдэель

ТЕХНОЛОГИЯ ИЗГОТОВЛЕНИЯ И МЕТОДИКА ИЗМЕРЕНИЙ
РАДИОАКТИВНЫХ ОБРАЗЦОВЫХ ИСТОЧНИКОВ И РАСТВОРОВ

РЕЗНЕ

Представлена методика изготовления новых радиоактивных образцовых растворов. Приве-
дены основные параметры, характеризующие эти растворы я методы ях контроля.

Проведена проверка достоверности абсолютных методов измерения раствора- того же само-
го радионуклида путем применения независимых измерительных методов я участия в междуна-
родных сличениях.

Представлена технология изготовления и способы оценки активности новых радиоактивных
образцовых источников. Представлены намерения в области разработки яовнх видов образцо-
вых источников и растворов»
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STRESZCZENIE

Metody radioznacznikowe znalazły szerokie zastosowanie w badaniach procesów stołowanych

w zakładach przerabiających surówce mineralne. Podstawowe operacje jednostkowe tych proce-

sów - to najczf sciejt rozdrabnianie minerałów oraz ich klasyfikacja i wzbogacani*. Są on*

trudne do sterowania ze względu na brak metody ciągłej kontroli wszystkich istotnych parame-

trów i dużą liczbę czynników zakłócających. Charakteryzują się ponadto dużym zużyciem ener-

gii i często są uciążliwe dla środowiska. Przy znacznych masach przerabianych minerałów nie-

wielka nawet poprawa wskaźników techniczno-ekortamicznych może przynieść znaczne efekty

ekonomiczne.

Metody radioznacznikowe wykorzystuje się głównie do opisu transportu, mieszania i rozdzia-

łu wybranych składników przerabianych minerałów i stanowią dzięki temu ważne uzupełnienie

informacji uzyskiwanych z czujników rejestrujących parametry technologiczne procesu. Powiąza-

nie tych wielkości umożliwia formułowanie modeli matematycznych, które mogą być przydatne ,

zarówno do diagnostyki, jak i optymalizacji całych ciągów technologicznych. W pracy przyta-

cza sie przykłady wykorzystania zaprezentowane] metody do poprawy procesu przeróbki rud w

Kombinacie Górniczo-HutniczymMiedzi "Lubin". Dzięki przytoczonym badaniom możliwe było

opisanie rozdrabniania poszczególnych minerałów w młynach i dobranie optymalnych obciążeń

poszczególnych maszyn oraz zaproponowanie zmian schematu technologicznego.

WSTĘP

Przemysł surowcowy łączy takie gałęzie, jak poszukiwanie minerałów, ich wydobywanie,

rozdrabnianie t klasyfikacja oraz wzbogacanie. Poziom tego przemysłu decyduje o rozwoju c a -

łej gospodarki narodowe] oraz o czystości środowiska naturalnego. Ponadto zużywa on najwifk-
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5zq część produkowanej ereigii i jest bardzo trudny zarówno do kontroli, jak i sterowania. Za

optymalizacją przemysłu surowcowego przemawiają więc zarówno względy ekonomiczne, jak i

potrzeba ochrony środowiska. Pioblem ten jest jednak bardzo złożony, gdyż najczęściej procesy

przeróbki su'ov.ców mineralnych nic sq odpowiednio oprzyrządowane, a poszczególne parametry

technologiczne nie 5q wystarczająco stabilizowane i narażone Są na występowanie wielu czyn-

ników zakłócających. Najczęściej skromne wyposażenie instalacji w czujniki pomiarowe uzu-

pełnione jest analiza pobieranych próbek. Brak jednok metod ciągłego pomiaru transportu skład-

ników przerabianych surowców oraz ich mieszania i rozdziału w poszczególnych operacjach jed-

nostkowych. Sporadyczni? tylko wielkości !e badane są w kosztownych instalacjach laboratoryj-

nych lub półtechn'c::i'./che Pojawia się więc zapotrzebowanie na badania radioznacznikowe i

uzyskiwany za ich pomocą opis transportu wybranych składników przerabianych minerałów w pro-

cesach przemysłowych. Uzyskane tq Hrogg informacje mogą być wykorzystane do diagnostyki lub

optymalizacji procesów pr7eróbki surowców w warunkach przemysłowych.

Badania radioznacznikowe charakteryzują się ponadto łatwością znakowania wybranych skład-

ników surowca poddawanego przeróbce, prostotą wykonywania samych pomiarów oraz dużą czuło-

ścią i dokładnością nawet przy stosowaniu niewielkich aktywności. Znaczniki promieniotwórcze

tak się dobiera, aby dzięki dużym rozcieńczeniom oraz krótkim czasom połowicznego rozpadu

nie stanowiły zagrożenia dla perso-ieiu obsługującego instalację £3J .

Pomiary radioznacznikowe moac być prowadzone w sposób ciągły na podstawie rejestracji

natężenia promieniowania przez ścianki instalacji lub prostej analizy pobieranych próbek. Dzię-

ki powiązaniu układu pomio'owego z systemem mikroprocesorowym można uzyskać wyniki w cza-

sie prowadzenia badań, mierzyć wiosnosci dynamiczne procesów oraz dobierać modele matema-

tyczne, które od razu mogą być weryfikowane. Pojawia się wówczas możliwość sformułowania

algorytmu regulacji procesu, umożliwiającego optymalizację żądanej funkcji celu nawet dla

złożonych procesów przemysłowych £2j • Alternatywą dla takiego rozwiązania Są stosowane do-

tychczas długotrwałe badania w skali laboratoryjnej lub eksperymenty na kosztownych instala-

cjach w skali półtechntcznej. Osięgnięcie poprawy procesu staje się wówczas bardzo odległe

i wymaga znacznych nakładów finansowych.

Jako przykład wykorzystania pomiarów radioznacznikowych do poprawy procesu w skali prze-

mysłowej podano badania przeróbki rud miedzi w Zakładach Górniczych "Lubin".

PRZERÓBKA RUD MIEDZI

Rudy wydobywane w Legnicko-Głagowskim Okręgu Miedziowym stanowią mieszaninę skał

łupkowych, piaskowcowych i dolomitów, w których siarczki miedzi /głównie chalkozyn i bornit/

występują w formie niewielkich'wtrąceń, średnia zawartość miedzi w rudzie nie przekracza 2%,
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o procesy hutnicze wymagają koncentratu o zawartości miedzi dochodzące] do 20% . Ruda ta

zawiera ponadto inns metale kolorowe, z których już obecnie odzyskiwane jest srebro.

Proces wzbogacania jest więc bardzo złożony, a ponadto silnie zakłócany zmiennym skła-

dem nadawy. W początkowym okresie wystąpiły tez duże trudnofci z doborem odpowiednich wa-

runków rozdrabniania rudy. Obserwowano bowiem ziarna przemielone obok nie uwolnionych

minerałów miedzionośnych, a ponadto znaczne ilości rudy niepotrzebnie krążyły w zawrotach.

Odbijało się to dużymi stratami miedzi w odpadach /ponad 0,2%/ oraz dużym zużyciem energii

elektrycznej. Do programu badań zmierzających do poprawy procesu przeróbki włączono pomia-

ry radioznacznikowe. Umożliwiły one opis transportu, mieszania i rozdziału minerałów wchodzq-

cych w skład przerabianej rudy. Dzięki uzyskanym wynikom możliwe było ustalenie przyczyn

głównych nieprawidłovosci i zaproponowanie takich zmian, jak wcześniejsze wydzielenie pias-

kowców z obiegu mielenia i skierowanie ich na osobną flotację, o ponadto wprowadzenie f lo-

tacji wstępnej i ograniczenie krotności zawrotów materiałów w obiegu mielenia. Po usunięciu

głównych nieprawidłowości w procesie przeróbki zaczęto przygotowywać jego optymalizację.

W tym celu proces został wyposażony w czujniki pomiarowe, mierzące takie wielkości techno-

logiczne jak; wydatki rudy i gęstości mieszaniny w strumieniach, obciążenia maszyn, pH, MosT—

ci dodawanych odczynników itp. Ponadto takie wielkości, jak wydatek rudy, wody i poziomy

wypełnienia maszyn mogły być regulowane lub utrzymywane nażądanym poziomie. Nadawę do

procesu stanowiła jednak ruda pochodząca z różnych poziomów kopalni. Z tego powodu nie

udało się wyeliminować zmiany składu petrograficznego oraz jego wpływu na operacje rozdrab-

niania i klasyfikacji. Wobec braku możliwości ciągłego badania składu litologicznego nadawy

zdecydowano się na wykorzystanie badań radioznacznikowych do opisu zachowania się poszcze-

gólnych minerałów w czasie rozdrabniania rudy w młynie prętowym i wpływu wydatku rudy na

stopień ich rozdrobnienia. Drugim zagadnieniem, które zdecydowano się sprawdzić w Podaniach

radioznacznikowych, był wpływ zmian wydatku rudy na rozdział ziarn w klasyfikatorze zwojo-

wym oraz ustalenie przyczyn powstawania Strat miedzi w odpadach. Przedstawione zagadnienia

są typowe dla przeróbki surowców mineralnych i ilustrują możliwości wykorzystania znaczników

promieniotwórczych.

MIELENIE RUDY

Ruda po skruszeniu w kruszarkach transportowana jest taśmociągami do młyna prętowego,

gdzie równocześnie miesza lię z wodq. Cały proces prowadzony Jest dalej na mokro, a wylew

młyna jest rozdzielony w klasyfikatorze zwojowym. Do badania pierwszego stopnia mielenia ru-

dy wykorzystano układ pokazany na rysunku I . Za pomocą sond zamocowanych w miefscach

zaznaczonych na rysunku mierzono stopień rozdrabniania rudy w mtynie. Wykorzystano do tego
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Rys. 1 . Badania radioznacznikowe układu mielenia i klasyfikacji

celu klasyfikator zwojowy, analizujący w sposób ciągły wylew młyna prętowego. Wydatek stru-

mienie unoszącego mateiiał do przelewu zależy bowiem od rozdrobnienia rudy w młynie, a jest

znacznie łatwiejszy do mierzenia n!£ konwencjonalne optóbowanie, suszenie i przesiewanie

próbek rudy Г 5 ] .

W celu przeprowadzenia bodań przygotowano porcje po około 70 g głównych minerałów

wchodzących w skład rudy. Tok niewielkie masy mogły być z powodzeniem dobrane na stołach

koncentracyjnych, a czas aktywacji reaktorowej i słodzenia dobrano w sposób maksymalizujący

udział aktywności pochodzącej od izotopu Си tak, aby aktywność pojedynczej porcji wyniosła

około 1 G B q . W trakcie pomiarów rejestrowano rozkłady czasu przebywania znakowanych m i -

nerałów w punktach zamocowanie sond pokazanych na rysunku 1 . Na podstawie porównania ze-

rowych momentów rozkładu zarejestrowanych w nadawie, wylewie i przelewie klasyfikatora moż-

na wyl iczyć udział rozdrobnionych c?qstek rudy?

F - -•o

с Мo o
c f M f

/ 1 /

M = I C | ł ) * / 2 /

gdzie?

с - współczynnik kalibracji detektora w badanym strumieniu,

M - zerowy moment rozkładu czasu przebywania /RTD/,

f o u - indeksy odnoszące sie odpowiednio dot zasilania, przelewu i wylewu klasyfikatora

zwojowego.
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T a b e l a 1

Materiał

Dolomity
Łupki
Średnia nadawa
Piaskowce
Woda

Dolomity
Łopki
Średnia nadawa
Piaskowce
Woda

Dolomity
Łupki
średnia nadawa
Piaskowce
Woda

Fb

A /
24 +1
32 +2
42 ł2
54 +2
59 +2

36 +1
42 +2
47 +2
55+2
59+2

54 +1
57 +2
60 "Й
62 н£
65 32

Wydatek rudy

А/Ь/

110

120

130

110 «O
Wydatek rudy, ł / h

1ЭО

Rys. 2 . Rozdrabnianie rudy w młynie prętowym
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Wyniki badań dla różnych wydatków rudy na wejSciu do młyna podano w tobell I I na ry-

sunku 2 , Przytoczone błędy pomiarowe wyliczono jako odchylenie standardowe wartości średnich,

otrzymanych г serii 3-5 pomiarów radioznaffżnikowych. Uzyskane rezultaty okazały się przydat-

ne dla technologów, umożliwiając dobór optymalnego obciążenia młyna oraz sposobu sterowania

operacją mielenia przy zmianach składu nadawy,

KLASYFIKACJA ZIARN

Ruda rozdrobniona w młynie jest poddawana klasyfikacji, która umożliwia wydzielenie drob-

nych ziarn i skierowanie ich do wzbogacania w maszynach flotacyjnych. Ziarna grubsze sq wów-

czas zawracane do dokładniejszego mielenia. Operacja ta w procesie przeróbki mechanicznej

rud miedzi realizowana jest w klasyfikatorach zwojowych lub hydrocyklonach. Jakość klasyfika-

cji ziarn ma duży wpływ na wskaźniki ekonomiczne przeróbki, gdyż wzbogacaniu podlegają

tylko uwolnione minerały miedzionośne, ale ziarna o Średnicy poniiej 10 firn nie sq już wzbo-

gacane i obciążają zawiesinę flotacyjną lub krążą w zawrotach, zanim trafią ostatecznie do od-

padów . Rosną tym samym straty, gdyż do wartości minerałów traconych w odpadach dodać na-

leży koszt energii elektrycznej, zużywanej na szkodliwe przemielenie rudy i przepompowywanie

pulpy. Najważniejszym parametrem charakteryzującym operację klasyfikacji jest ziarno podzia-

łowe / d _ - / . Parametr ten podaje średnicę ziarn, które w połowie dzielą »ię między wlew i

przelew urządzenia klasyfikującego. Otrzymane w powyższy sposób ziarno podziałowe będzie

jednak różne dla poszczególnych minerałów ze względu na różnice w ciężarach właściwych, o

ponadto zmienia się wraz ze zmianami gęstości pulpy i zawartości w niej iłów. Tradycyjnymi

metodami pomiar d__ wymaga pobierania licznych próbek ze strumieni przepływających przez

klasyfikator oraz ich suszenia i przeprowadzania analizy sitowej każdej próbki. Pomiar taki jest

bardzo czasochłonny i nie nadaje się do sterowania procesem. Pojawiła się więc propozycja

wykorzystania metody radioznacznikowej do szybkiego oznaczenia d „ urządzeń klasyfikujących

na podstawie kilku iniekcji znaczników wysianych z klas ziarnowych, dobranych w sąsiedztwie

spodziewanej średnicy podziałowej Cój".

W wyniku badań klasyfikatorów zwojowych i hydrocyklonów, prowadzonych w Zakładach

Górniczych "Lubin", wykazano, że nie są .do tego celu potrzebne dokładne ilościowe badania

rozdziału znakowanych klas ziarnowych między strumienie unoszące materiał do przelewu i wy-

łewu klołyfikatora, lecz wystarcza obliczanie średniego czasu przebywania / r / lub wariancji

/ o / zarej«»trowanych rozkładów czasu przebywania. Na podstawie analizy prędkości opadania

ziarn w urządzeniach klasyfikujących można bowiem wykazać, że zarówno / r / , jak i /C/ będą

przyjmowały wartości maksymalne w wylewie klasyfikatora dla ziarn równych ziarnu podziało-

wemu C53. W przytoczonych badaniach radioznacanikowych iniekowano po około 50 g wysia-
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i oo
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о
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150

с•o

too -

/ri
•"чГ""4 Wyctatek rudy,

\

О 0.0'» 0,15 0,25

Wielkość ziarn.mm

Rys. 3 . Wpływ zmian wie I ко lei ziarn i wydatku na średni czas przebywania rudy w strumieniu
wypływającym do wylewu klasyfikatora

o o.o u o,is o, 25
Wielkość ziarn.mm

Rys. 4 . Wpływ zmion wielkość ziarn i wydatku na dyspersję rudy w strumieniu wypływającym
do wylewu klasyfikatora



56 L. Pe try (co i inni

nych klas ziarnowych o oktywnościach poni ie j 0 ,5 GBą. Wyniki pomiarów podano w tabeli 2

oraz na rysunkach 3 1 4 . N o l e i y przy tym zwrócić uwagę, że przytoczone błędy pomiarowe

T a b e l a 2 .

Wielkość cząstek

/ d /

[mm]

0,04 40,03
0,15 Ю,0о
0,25 40,05
0|4 40,1

0,04 40,03
0,15 40,06
0,25 40,05
0,4 40,1

0,04 40,03
0,15 40,06
0,25 40,05
0,4 40,1

Średni czas przebywania

A/

191 +6
220 44
181 4O
103 43

157 +3
210 +5
165 46

96 44

126 +3
199 46
152 +5

94 i-l

Wariancja

W
CO

65 +5
86 43
64 4-2
17 +3

51 44
81 +3
55 +3
13 +2

32 44
74 +4
48 44
12 +2

Wydatek rody

/a/
[t/h]

110

120

130

spowodowane zostały wahaniami parametrów technologicznych procesu o nie niską dokładnością

pomiarową. Z przytoczonych danych widać, że metoda radiometryczna może być wykorzystywa-

na do okresowej kontroli ziarna podziałowego i badania zmian tego parametru w różnych woru»-

kach technologicznych.
.00

t C ( t j d t

/V

M
/4/

FLOTACJA

Wzbogacanie rudy w maszynach flotacyjnych stanowi ostateczny rezultat całego procesu prze-

róbki. Jakiekolwiek nieprawidłowości we wcześniejszych operacjach jednostkowych dają o sobie

znać wzrostem strat minerałów użytecznych w odpadach lub pogorszeniem jakości koncentratu.

Produkty końcowe są wprawdzie często opróbowywane i kontrolowana jest w nich zawartość

miedzi, ale trudno na tej podstawie wskazać na przyczynę obserwowanych nieprawidłowości.

Podjęto więc próbę opracowania modelu matematycznego, który mógłby dać odpowiedz no te
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pytcinin w oparciu o kształt funkcji rozkładu cztuij przebywania /RTD/ ziarn zawierających

miedf w strumieniu wypływającym z mośzyny f}o',:tcytrc, Jo odpadów. Wykorzystano do łego

celu statystyczny model błądzenia przypadkowego, z'~y,fOfjooowany przez Fellera i Browna £l"\.

Z os tasowanie tego formalizmu do opisu rozpraszania czgstek zawierających siarczki miedzi w

?awiesimV flotacyjnej, przepływającej p/нег kolejne fcomoiy, doprowadziło do opracowania mo-

delu strumieniowego [/1]. Przyjmuje się w nim, że d!o irnpijisowo iniekowanych cząstek rody

do maszyny flotacyjnej w chwili t « 0 rozkład prawdopodobieństwa znalezienia tych cząstek

w strumieniu wypływającym do odpadów może być zapisany następującą zależnością;

U (0

ar - -SL T = i -
V V

gdzie;

c£ - współczynnik kalibracyjny,

f А czos,

d - efektywny współczynnik floracji,,

L - długość maszyny flotacyjnej,

v - średnia prędkość cząstek,

a - kwadrat Siedniej prędkości cząstek,

i - strumień główny,

II - strumień rozproszony.

Na rysunku 5 pokazano dopasowanie zaproponowanego modelu do rozkładu czasu przebywa-

nia /RTD/ znakowanych próbek rudy w strumieniu wypływającym do odpadów. Można zauważyć

dobrą zgodność modelu ! danych doświadczalnych, gdyż niewielkie odchyłki między nimi mają

charakter przypadkowy. Pierwszy strumień zawiera nie uwolnione siarczki miedzi. Są to prze-

ważnie ziarna zbyt duże lub zawierające miedź w zrostach albo impregnacjach. Drugi w za-

mieszczonym przykładzie, znacznie mniejszy strumień /rozproszony/, unosi do odpadów ziarna,

które przynajmniej okresowo łączyły sfę z pęcherzykami powietrza, a!e nie zostały odprowadzo-

ne do koncentratu/' głównie z powodu nieprawidłowej regulacji poziomu zawiesiny w maszynie

flotacyjnej lub nie wystarczającej trwałości pęcherzyków powietrza. Dzięki tym własnościom

zaproponowany model może być wykorzystany do oceny głównych przyczyn powstawania strat

miedzi w odpadach i na tej podstawie można ustalać czy w pieiwszym rzędzie powinno być

poprawione rozdrabnianie i przygotowanie rudy do flotacji /w sytuacji pokazanej na rys. 5/,

czy tez należy przede wszystkim poprawić sterowanie samą flotacją.
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Rys. 5. Dopasowanie zaproponowanego modelu do rozkładu czasu przebywania siarczków miedzi
w strumieniu wypływającym z maszyny flotacyjnej do odpadów
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L. Petryka, K. Przewłockf, J . Ryłko, Z . Stegowskt

APPLICATION OF RADIOMETRIC METHODS

I N MINERAL PROCESSING INDUSTRY

S u m m a r y

Radiotracer methods have been found to be widely applicable to the investigation of indu-

strial processing of mineral materials. The fundamental unit operations of the processing such as

communition, classification and enrichment of the minerals are difficult to control because of

lack of a suitable method of continuous control of all the significant parameters and numerous

disturbances. Additionally, the processes consume vast auantities of energy and are noxious for

the environment. Since the amount of the processed minerals is very large, even a slight impro-

vement of the technological and economical parameters may yield noticeable economic effects.

Radiotracer methods are mainly applied for the description of transportation, mixing and d i -

stribution of selected components of the processed minerals and thus are important supplements

to the information acquired from the gauges recording technological parameters of the process.

Linking the two kinds of data enables formulation of mathematical models, which may be furt-

her used for diagnosis and optimization of whole technological lines. In this paper there are

presented examples of application of the method for the improvement of copper ore processing

in "Lubin" mine. The mentioned investigations made it possible to describe grinding of particu-

lar minerals of the mills and selecting optimum load of the machines as well as proposing chan-

ges in the technological scheme.

Л. Петрыка, К. Швевлошси, И. Рыл к о , 3 . С т е н г о в с к к

ИОШЛЬЗОВАНИЕ РАДИОМЕТРИЧЕСКИХ МЕТОДОВ

НА ПРОИЗВОДСТВЕ ПЕРЕРАБОТКИ ИИНЕРАЛЫЮГО СНРЬЯ

РЕЗШЕ
Радиоиндикаторные методы нашли широкое применение в исследованиях процессов при-

иенявиых на заводах переработки минерального сырья. Основные единичные операции этих
процессов это чаде всего: измельчание минералов а тоже их классификация и обогащение.
Эти операции очень тяжелые по отношении управление по причине недостатка методов не-
прерывного контроля всех существенных параметров и большого количества мешающих факто-
ров. Они кроне того характеризуются большим расходом энергии и часто обременительностью
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для окружающей среды. При большом количестве переработываеиых минералов небольшое улуч-
шение технико-экоиоыических указателей может привести к значительный экономическим
эффектам.

Радиоинликаторные методы используются в основном для описания транспорта, смешивания
и раздела избранных компонентов переработывемых минералов и являются блогодаря этому
очень важное дополнение информации получаемых из датчиков регистрирующих технологические
параметры процесса. Связь этих величин дает возможность формулирования математических
миделей, которые могут быть пригодные так для диагностики как и оптимизации технологи-
ческих систеиов. В докладе представлено примеры использования представленного метода
для улучшения процесса переработки руд меди в КГХМ "Любин".

Благодаря представленным исследованиям било возможное списание измельчения отдельных
минералов в мельницах подбор оптимальных нагрузои отдельных машин а тоже предложение
измерений технологической схемы.



IZOTOPOWE BADANIA ŁUGOWANIA WANADU

Z RUD PCI (METALICZNYCH

H. Firganek, J . Siewierski, A. Żak

Instytut Metalurgii Żelaza

44-100 Gliwice, ut. Miarki 12/14

STRESZCZENIE

W referacie przedstawiono badania procesu ługowania wodą związków wanadu zawartych

w grudkach wykonanych z koncentratów magnetytowych /0,3-0,5% V/. Do znakowania wana-
Afi

dw utyto VO« . Określono kinetykę ługowaniu w zależności od?

- składu chemicznego koncentratu,

- początkowego stężenia wanadu i sodu v wodzie,

- wielkości grudek, warunków ich prażenia utleniającego i sposobu chłodzenia,

- sposobu ługowania /układ }edno- i wielozbioinikowy/.

WPROWADZENIE

Prezentowana praca stanowi wycinek wieloletnich i wielokierunkowych badań związanych

z przygotowaniami do eksploolucji polimetalicznych rud suwalskich. Złoża tych rud zawierają,

oprócz żelaza, niewielkie ilości różnych pierwiastków metalicznych o dużym znaczeniu dla

metalurgii 1 innych gałęzi przemysłu.

Jednym z cenniejszych pierwiastków tego typu jest wanad. Ekstrakcja wanadu z materiałów

żelozonośnych wymaga stosowania specjalnej obróbki piro-hydrometalurgicznej. Polega ona ogól-

nie na prażeniu w anodo nośnego materiału ze związkami sodu celem przeprowadzenia wanadu

w rozpuszczalny w wodzie wanadan sodu, co stwarza możliwość wyługowania cjo i wytrącenia

z roztworu po ługowaniu. Odzysk wanadu powinien wynosić co najmniej 80% całości wanadu
3

w koncentracie, natomiast końcowe stężenie wanadu w roztworze - min. J0 g V/dm .

Metodę stosuje się obecnie do ekstrakcji wanadu z dwóch rodzajów materiałów:

- z wanadonośnych żużli metalurgicznych, uzyskiwanych w wyniku metalurgicznej przeróbki

rud żelaza lub koncentratów zawierających wanod,

- bezpośrednio z wanadonosnych rud żelaza lub koncentratów.



62 H. Firgn-iek, J . Siev. ietski, A. Ż«k

Badania izotopowe dotyczyły technologii odzysku wanadu bezpośrednio z koncentratów mag-

netytowych, uzyskanych w wyniku separacji magnetycznej rud suwalskich. W rudzie tej wanad

nic występuje w postaci samodzielnych związków, lecz jest izomorficznej domieszkę magnetytu.

Zawartość wanadu w koncentratach magnetytowych nie pizck'actT zwykle 0 , 5 % .

Technologio odzysku wanadu z konc:ent:arów magnetytowych, na którq składa się szereq pro-

cesów etapowych, jak; mieszanie koncentratu 7e związkami sodu, grudkowanie tej mieszaniny

i prażenie utleniające grudek, ługowanie woda wanadanu sodu i wreszcie wytrącanie związków

wanadu z roztworów po ługowaniu wymaga kontroli zachowania się wanadu w poszczególnych

etapach, a zwłaszcza ustalenia zależności kinetycznych, pozwalających na dobranie optymal-

nych warunków przeróbki koncentratu.

Wobec wymaga'tj szvbkosci i dokładności oznaczeń możliwości zastosowania metod chemicz-

nych do materiału o tak malej zawartości wanadu sq ograniczone lub wręcz wykluczone. Moż-

liwości takie stwarza natomiast metoda radioizotopowa. Zastosowano ją do określenia kinetyki

przechodzenia związków wanadu z grudek do wody ługującej w jednym z głównych etapów pro-

cesu, decydujących o stopniu odzysku wanadu, a tym samym opłacalności tego złożonego pro-

cesu. Wykorzystanie metody radioizotopowej stworzyło możliwości niemal ciągłej kontroli pro-

cesu ługowania i korygowania w dowolnym momencie jego parametrów .

Z uwagi na bardzo niewielki? ilości materiału badawczego z doświadczalnych odwiertów,

rozdzielane w dodatku na wszyslkie fednusiki badawcze zaangażowane w badaniach rud suwal-

skich, wykonywano je tylko w skali laboratoryjnej.

METODYKA I TECHNIKA WYKONYWANIA BADAŃ

Zasada stosowanej metody polega nu oznaczeniu względre; zawartości wanadu w koncentra-

cie /grudkach/ w funkcji czasu ługowania na podstawie pomiaru względnej radioaktywności gru-

dek. Za poziom odniesienia /ЮСИо/ przyjęto zawartość wanadu w danym koncentracie przed

łuqowaniem. Wyniki pomiarów odniesione do objętości wody ługującej służyły również do okreś-

lenia stężenia wanadu w wodzie. Pomiary radioaktywności grudek wykonano za pomocq l iczni-

ka scyntylacyjnego NaJ/TI/. Do opracowania wyników pomiarów wykorzystano minikomputer

Hewlett-Packard 9830A.
48

Znacznik promieniotwórczy / V O , / wprowadzano do koncentratu w czasie wytwarzania

grudek, przy czym kolejność wymieszania składników była następująca: długotrwałe mieszanie

znacznika ze związkami sodu, mieszanie obu tych składników г koncentratem, dodatek wody i

grudkowanie. Wytworzone grudki poddawano ogólnie stosowanym zabiegom /prażenie po wysu-

szeniu i chłodzenie/, a następnie ługowano wodą.



Izotopowe bodonie ługowania wanadu 63

Ługując wodą przepływową uzyskiwano na taSmle samopisu krzywą przebiegu ługowania, t j .

krzywą zależnofci względnej zawartości wanadu w grudkach od czasu ługowania. W przypadku

ługowania wodą o stałej objętości wodę lig odsysano w odstępach kilku, kilkunastu i kilkudzie-

sięciu minutowych i mierzono względną radioaktywność grudek, po czym wodę wprowadzano po-

nownie. Tak wykonane próby traktowano jako próby ługowania wodą mieszaną niemal w sposób

ciągły.

Próby ługowania statycznego wymagały zalania grudek wodą i pozostawienia ich na kilka

godzin bez mieszania. W tym przypadku pierwsze informacje o stopniu ługowania uzyskiwono

po kilku godzinach.

Z uwagi na wysoką cenę i ograniczone ilości znacznika V otrzymanego z cyklotronu, do

opracowania metodyki badań wykorzystano łatwo dostępne z reakcji jądrowej / n , 1» / znaczniki
24 99 0

zastępcze Na Г Mo. Sód fest naturalnym składnikiem związków stosowanych w procedurze

odzysku wanadu, molibden natomiast wybrano ze w,ględu na jego chemiczne podobieństwo do

wanadu i odpowiednie własności jądrowe.
24

Znacznik Na„CO_ wprowadzano do koncentratu w postaci roztworu w czasie wytwarzania
99grudek, Mo_ wprowadzano w postaci proszku. Znaczniki te, jak wspomniano, wykorzystano

do opracowania i opanowania metodyki badań, z ich użyciem przeprowadzono również pierwsze
24

próby ługowania. Próby prowadzone z roztworem Na„CO« były m.in. pierwszym sygnałem

dużej prędkości ługowania. Mankamentem znakowania związku sodu był jednak fakt, iż zgodnie

ze stosowaną technologią związki sodu dodawane są do koncentratu w dużym nadmiarze i Je-

dynie część wprowadzanej porcji wiąie się z wanadem i przechodzi do roztworu. Molibden na-

tomiast - najlepszy zastępczy znacznik wanadu - tworzy jednakże rozpuszczalne w wodzie zwią-

zki sodu w temperaturze 900-1000 C, podczas gdy technologia odzysku wanodu wymogo praże-

nia grudek w temperaturze 1300 C.

Opracowaną dla znaczników zastępczych metodykę sprawdzono jeszcze raz przy użyciu zna-

cznika V, potwierdzając słuszność przyjętego sposobu postępowania. Znacznik ten stosowano

również we wszystkich właściwych próbach ługowania.

Znacznik promieniotwórczy V A i л • '6 dni/otrzymano w cyklotronie z reakcji jądrO-
yi 7 Afi AR AR /

wych Ti/d,n/ V i Ti/d,2n/ V. Materiałem tarczowym był spektralnie czysty Т Ю , . W

toku badań stwierdzono, ze stosowany znacznik zawiera śladowe ilości БсД. ~ • 84 dni/

powstającego z reakcji Ti/d,oć / Se. Reakcja ta przebiega z bardzo małą wydajnością,

niemniej jednak obecność Sc /pozostającego w czasie ługowania w grudkach/ wywiera wyraf-

ny wpływ na wyniki pomiarów. Dla stosowanych w pracy warunków pomiarowych w chwili za-

kończenia napromieniowania stosunek radioaktywności Sc do radioaktywności V wynosi około

0,019, a po upływie dwóch miesięcy 0,15. Poprawkę na zawartość Sc uwzględniano każdora-

zowo przy obliczaniu wyników pomiarów.
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ZAKRES BADAŃ

Zakres badań uwarunkowany był przez sposób znakowania koncentratu.

Jak wspomniano we wttępie, wanad stanowi Izomorficzną domieszkę magnetytu uwalniającą

się z jego sieci krystalicznej w czasie prażenia grudek wytwarzanych z mieszaniny koncentra-

tu i rwiązków sodu, W czasie prażenia zachodzi również utlenianie się wanadu do V - O - 1

przereagowanie V 7 0 , w rozpuszczalny w wodzie wanadan sodu.
48

Oznaczenie metodą rodiometryczną stosunku zawartości znacznika V /reprezentującego ro-

dzimy wanad/ w grudkach po ługowaniu i przed ługowaniem umożliwia określenie łącznej sku-

teczności procesu przereagowania wanadu w rozpuszczalny w wodzie wanadan sodu i procesu

ługowania. Przyjęty spG3ób znakowania nie stwarza natomiast możliwości określenia skutecznoś-

ci procesu wydostawania się rodzimego wanadu z sieci krystalicznej magnetytu. Proces ten oce-

niano na podstawie porównania wyników analizy radiometrycznej z wynikami analizy chemicz-

nej grudek po ługowaniu.

W badaniach wykorzystano osiem gatunków koncentratów /w tym dla porównania koncentraty

z importu/ zawierających od 0,35 do 0 , 5 8 % wanadu i różniących się zawartością innych skład-

ników / m . i n . S i O 2 , T i O 2 / .

Przy wytwarzaniu grudek użyto trzech różnych związków sodu / N a H C O f N c u C O , i Na-SCV

dodawanych w ilościach 5, 7,5 i 1 0 % . Średnica grudek mieściła się w zakresie od 1 do

15 mm. Grudki ługowano wodą przepływową lub wodą o stałej objętości /z mieszaniem lub bez

mieszania/ o temperaturze 20 i 80 С . Stosunek ilości wody do masy grudek wynosił około 0 , 5

ml/g masy grudek.

W badaniach wpływu stężenia wanadu i sodu w wodzie ługującej na przebieg ługowania po-

służono się naturalnymi / t j . pochodzącymi z wcześniejszego ługowania/ lub syntetycznymi roz-
3 3

tworami, zawierającymi 5-25 g wanadu/dm i 12-60 g sodu/dm ,

Na całość badań złożyły się 3 serie prób wykonanych według różnych schematów.

Próby ługowania wodą . w jednym zbiorniku / t z w . próby fednozbiornikowe/ miały na celu

uzyskanie podstawowych informacji, dotyczących wpływu składu chemicznego koncentratów, w i e l -

kości i sposobu przygotowania grudek, temperatury wody oraz stężenia wanadu i sodu w tej wo-

dzie na wydajność procesu ługowania. Czas trwania prób wynosił do 24 godzin.

Próby tzw. wielozbiornikowe wykonano w celu sprawdzenia możliwości uzyskiwania w sposób

ciągły wymaganych stężeń wanadu w ekstrakcie po ługowoniu / t j . min. 10 g V/dm / i zado-

walającego stopnia odzysku wanadu /min. 8 0 % / w układzie składającym się z szeregowo zesta-

wionych kilku zbiorników, sugerowanych przez projektantów. W zbiornikach tych ługowanie

prowadzi się wodą pochodzącą z ługowania zbiornika poprzedniego. Zestaw doświadczalny z a -

wierał 7 zbiorników. Czas ługowania grudek tą samą wodą / t j . od momentu napełnienia zbiór-
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ników wodą do chwili przelania jej do zbiornika następnego/ wynosił 30 lub 60 minut, łączny

czas ługowania w poszczególnych zbionikach wynosił 6 do 10 godzin.

Rezultatem dosWladczeri i wniosków z dwóch pierwszych serii były próby "dwuzbiornikowe",

tf. ługowanie w układzie szeregowo zestawionych dwóch zbiorników - uznanym za optymalny.

WYNIKI BADAŃ I WNIOSKI

Na podstawie wyników prób "jednozbiornikowych" określono najistotniejsze cechy procesu

ługowania wanadu. Stwierdzono m.in., i e ;

- niezależnie od-końcowej zawartości nie dających się wyługować związków wanadu w grud-

kach optymalny czas ich ługowania nie przekroczą 10 godzin. Około 9 0 % ługowalnego wana-

du przechodzi do wody jui w czasie pierwszych pięciu godzin trwania procesu /rys. 1 / ;

W0<

Rys. 1 . Typowa krzywa ługowa-
nia związków wanadu z koncen-
tratu

f!
20 25 30

- wydajność ługowania maleje ze wzrostem zawartości SiO_ w koncentracie, szczególnie

przy dużych piędkofciach chłodzenia grudek po porażeniu utleniającym /powstaje faza szklista

blokująca wanad/. Wolne chłodzenie grudek podnosi wydajność procesu / r y l . 2 / ;

Rys. 2 . Zawartość SiO* W koncentracie

wpływ zawartości SiO« na ługowanie

wodą związków wanadu

Ю0

BO

.00

4*°
-* о

• Cntodztni* w piecu
o Chtodztrri» na powittrzu

Q530.TO toe 1.S0 220

- w warunkach duiych stęiert wanodu i sodu w wodzie ługujące} proces ługowania ulega

wyraźnemu zahamowaniu. Zmniejszenie stopnia odzysku wanodu po pierwszych pięciu godzinach

ługowania może sięgać naweł 4 0 % /rys. 4, 5/;
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- Średnica grudek w zakresie od 1 do 15 mm ni» wpływa na odzysk wanadu. Zmniejszenie

wielkoSci grudek powoduje jedynie wzrost prędkości ługowania w początkowym stadium procesu

0.5

Śrtdnlca grudek
• 13* К mm
• 3 * 4 mm

IX» 15 ' 2D

Czat fugowania ,h
25 3.0

Rys. 3 . Wpływ średnicy grudek na wy-
dafnoSc ługowania wodą związków wa-
nadu Aoncentrat: 0 , 5 8 % V; 0 , 7 % Si(X

Rys. 4. Wpływ poczqtkowego stężenia
V i No na wydajność ługowania zwiq»
zk<5w wanadu

Pocigtłk tlftwwodzl»
Vlo/drrft NalaMm»!

Foegtekstjiw wodzit
V|g/dm»l NolgAJm»)

30 h

Rys. 5. Wpływ poczqtkowego stężenia
V i Na w wodzie na wydajność ługo-
wania związków wanadu

0 5 Ю 15 20 25 30 h

W serii prób "wielozbiornikowych" wykazano, ze szeregowy układ kilku zbiorników nie stwa-

rza możliwości uzyskiwania w sposób ciągły wymaganych stężeń wanadu w ekstrakcie / t j . min.
• o

10 gV/dm / . Stężenia takie osiągnąć można jedynie w początkowej fazie procesu, gdy wodą

zalewane sq grudki «wieże lub wyługowane w niewielkim stopniu /rys. 6 / .

Dużą wydajność procesu ługowania i opłacalne dla dalszej przeróbki stężenie wanadu w

ekstrakcie uzyskać można w sposób ciągły w układzie zawierającym dwa zbiorniki. W układzie

tym łączny czas ługowania grudek w każdym ze zbiorników wynosiłby 10 godzin, o proces
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I e

i*
•anUmfty cykl

o pierwsze fugowanie
• zamknięty cykl ługowania

Ryj. 6 . Wzrósł stężenia wanadu w wodzie

ługowania składa się z dwóch etapów trwających po 5 godzin, t j . etapu ługowania i etapu

nazwanego umownie płukaniem. Duże stężenie wanadu w ekstrakcie, a zarazem zmniejszenie

zużycia wody osiąga się, stosując tęsamą wodę do ługowania obydwu zbiorników. Zmniejszenie

niekorzystnych dla wydajności procesu skutków ługowania drugiego zbiornika wodą zawierającą

już wanad i sód uzyskuje się w stadium płukania, stosując wodę świeżą lub o małym stężeniu

tych pierwiastków.

W cyklu ustabilizowanym woda użyta wyłącznie do płukania obydwu zbiorników może być

następnie wykorzystano do ługowania świeżych grudek.

Wyniki badań radioizotopowych przekazano projektantom urządzeń ługujących jako podstawę

do opracowania parametrów pracy tych urządzeń. Przystosowanie przebadanych ukłodów do wa-

runków przemysłowych wymagałoby uwzględnienia nie mających znaczenia w próbach laborato-

ryjnych czasów napełniania i opróżniania zbiorników z grudek i wody.
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H. Firganek, J . Siewierski, A. Żak

RADIO1SOTOPE INVESTIGATIONS OF THE LEACHING PROCESS

OF V A N A D I U M FROM POLYMETALLIC ORES

S u m m a r y

The paper presents the radiotracer investigations of water leaching process of vanadium com-

pounds from pellets made of magnetite concentrates / 0 . 3 - 0 . 5 % V / .

V O _ was used for labelling vanadium. Kinetics of the leaching process has been determi-

ned in relation to the following parameters:

- chemical composition of the concentrate;

- initial concentration of vanadium aitd sodium in water;

- pellet size, conditions of oxidiiing roasting of pellets and the manner of cooling;

- method of leaching /single - and multitank system/.

Г. Фирганэк, Я. Северски, А, Как

И30Т0Ш1ЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ ЭКСТРАГИРОВАНИЯ ВАНАДИЯ ИЗ ПОЛИМЕТАЛЛИЧЕСКИХ РУД

РЕЗИНЕ
В статье представлены исследования процесса, экстрагирования водок соединении ва-

надия находящихся в комках изготовленных иэ магчетитовых концентратов /0,3-0,5*V/,
В качестве печенного соединения ванадия била использована двуокись ванадия *ievo 2-
Определено кинетику зкстракпии в зависимости от»

- химического состава концентрата,
- начального содержания ванадия и натрия в воде,
- величины комков, условии окислительного обжига и способа охлаждения комков,
- методе экстрагирования /система одно-, или многоступенчатая/.



ZASTOSOWANIE TECHNIKI RADIOIZOTOPOWEJ

W BADANIACH PRZEPŁYWU DWUFAZOWEGO:

PŁYN NłENEWTONOWSKI - G A Z

M . Dziubiński, H. Fidos

Instytut Inżynierii Cbemicznej Politechniki Łódzkiej

90-924 Łódf, ul. Wólczańska 175

W artykule przedstawiono zastosowanie techniki radioizotopowej do pomiaru w poziomym

przewodzie udziału faz w przepływającej mieszaninie dwufazowej; płyn nienewtonowski-gaz.

Proce badawcze, prowadzone w zakresie przepływu układów dwufazowych ciecz-gaz koncen-

trują się głównie na określeniu rodzaju przepływu, wartości spadku ciśnfenio w przewodach

oraz udziału poszczególnych faz w mieszaninie. Udział fazy gazowej lub ciekłej w przepływo-

jqcej przewodem mieszaninie dwufazowej definiowany jest jako stosunek powierzchni przekroju

poprzecznego przewodu zajmowanej przez tę fazę do jego powierzchni całkowitej / 1 /

A G
"X"

A L
A *"

A G

A G

A G
+ A L

A L
+ A L

/V

i nie jest równy udziałowi początkowemu, wynikającemu z objętościowego należenia przepływu

każdej z tych faz no początku przewodu. Dzieje się tak na skutek isrnienio różnicy prędkości,

z jaką przepływa faza ciekła / L / i gazowa / G / , powodowanej różniącymi się znacznie wartoś-

ciami gęstości i lepkości obu faz.

Definiowana równaniami / 1 / wartość udziału każdej z faz odnosi się do określonego prze-

kroju poprzecznego przewodu. Bardzo często posługujemy się wartością udziału faz uśrednioną

w czasie dla pewnej długości rurociągu. Wielkość ta określana jest jako średni udział fazyOC—

L

Określenie wielkości udziału faz ma poważne znaczenie praktyczne ze względu na możliwość

wykorzystania jej dt> oszacowania innych parametrów, charakteryzujących przepływ dwufazowy,

takich jak spadek ciśnienia /2/ oraz wielkość powierzchni międzyfazowej.
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Do określeniu wielkości udziału faz w mieszaninie, stosować można wiele metod, wśród

których najbardziej rozpowszechnione sąs

- metoda oporowa,

- metoda pojemnościowa,

- metody fotograficzne,

- metody optoelektroniczne,

- metoda radioizotopowa.

Wydaje się, że najbardziej uniwersalna jest metodo radioizotopowa.

PODSTAWY TEORETYCZNE POMIARU

UDZIAŁU FAZ METODĄ RADIACYJNĄ

Zasada pomiaru polega na prześwietlaniu sekcji pomiarowej przewodu wiązką promieniowa-

nia V i pomiarze jego absorpcji przez przepływającą przewodem mieszaninę dwufazową. Natę-

żenie wiązki promieniowania po przejściu przez układ dwufazowy jest funkcją udziału faz, ze

względu na różnice w pochłanianiu promieniowania przez gaz i ciecz. Pomiar polega na zasto-

sowaniu dla układu dwufazowego prawa absorpcji światła monochromatycznego Lamberta}

I «= l o « c P / - jBX/ / 2 /

gdzie:

I - intensywność promieniowania po przejściu przez ośrodek absorbujący,

I - początkowa intensywność promieniowania,

X - grubość ośrodka absorbującego.

Stosując prawo Lamberta dla wiązki promieniowania przechodzącej przez Środek przewodu

otrzymujemy dla»

- przewodu całkowicie wypełnionego gazem

gdziet

/l t n - odpowiednio współczynniki absorpcji promieniowania & w materiale, z jakiego

wykonany jest przewód, i w gazie,

X , X_ - grubość przewodu i warstwy fazy gazowej;
p G

- przewodu całkowicie wypełnionego cieczą

4"'o «*»/-/%%" / V L ' / W
 /4/

gdziet

A - współczynnik absorpcji promieniowania £• w cieczy,

X. - grubość warstwy cieczy;
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- przewodu wypełnionego mieszaniną dwufazową

ĄV Ay
gcłriet

p., X.. - hipotetyczne grubofci warstw gazu i cieczy w danej chwili.

Łącząc równonio / 3 / , / 4 / i / 5 / po przekształceniach otrzymamy zależność*

/5/

Równanie / 6 / słuszne jest dla przypadku monoenergetycznej wiązki prześwietlającej pionowo

poziomy przewód.

APARATURA DO POMIARU UDZIAŁU FAZ

W MIESZANINIE DWUFAZOWEJ W PRZEWODACH POZłOMYCH

Aparatura do badania przepływów dwufazowych składała się z trzech poziomych rurociągów

pomiarowych o różnych Średnicach /d • 21,5 mm, 35,8 mm i 53,5 mm/, wyposażonych w ukłod

zasilania cieczą oraz układ zasilania powietrzem. W skład aparatury wchodziły układy pomiaru

spodku ci&iienia w rurociągach, pomiaru natężeń przepływu cieczy i gazu, a takie układ po-

miaru udziału faz.

Pomiar udziału faz w mieszaninie dwufazowej gaz-ciecz przepływającej w przewodach po-

ziomych zrealizowany został za pomocą aparatury, której schemat przedstawiony został na ry-

sunku 1 .

Rys. 1 . Schemat aparatury do pomiaru udziału
fazj
\ - fródło promieniowania, 2 - osłona fródła,
3, 5 -kolimatory, 4 - rurociąg,
6 - sonda scyntylacyjna, 7 - wzmacniacz,
8 - analizator amplitudy, 9 - licznik impulsów
10 - konwerter, 11 - perforator taśmy,
!2 - integrator, 13 - rejestrator, 14 - zasi-
lacz niskiego napięcia, "15 - zasilacz wysokie-
go napięcia

Źródło promieniowania f /V umieszczone w pojemniku ołowianym / 2 / wyposażonym w ko-

limator / 3 / , wytwarza wiązkę promieniowania prześwietlającą sekcję pomiarową rurociągu /4/,
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wykonaną ze szkła organicznego, o następnie trafia na osłonięty kolejnym kolimaforem / 5 / de-

tektor Jondy scyntylacyjnej / 6 / , będący miernikiem absorpcji promieniowania przez mieszaninę

dwufazowa,.

Impulsy z sondy scyntylacyjnej / 6 / poddane standaryzacji i wzmocnione, zliczane są przez

licznik / 9 / i rejestrowane w postaci cyfrowej przez urządzenia rejestrujące / 1 0 / I / 1 1 / . Ist-

nieje także możliwość zamiany sygnału cyfrowego na analogowy przez integrator / 1 2 / i reje-

stracji przez rejestrator szybkoplszqcy / 1 3 / .

Jako części składowe aparatury wykorzystano elementy układu dozymetrycznego produkcji

krajowej / Z Ż U J - Polon/.

Przy wyborze źródła kierowano się następującymi parametixrmii aktywnością źródła, energią

promieniowania У i jej udziałem w promieniowaniu całkowitym oraz czasem półtrwania izoto-
241

pu. Zdecydowano się na wybór źródła promieniowania, jakim jest izotop Am. Zastosowane

źródło ma energię promieniowania 0,06 M e V , jego aktywność wynosi 100 mCi.

Po określeniu geometrii układu pomiarowego przeprowadzono kalibrację aparatury pomiarowej

polegającą naj

- określeniu wartości wysokiego napięcia Uw, zasilającego sondę scyntylacyjną;

- określeniu wartości napięcia progowego Up i szerokości bramki napięciowej Ub, zapewnia-

jących rejestrację monoenergetycznej wiązki promieniowania;

- sprawdzeniu liniowości pracy aparatury pomiarowej;

- określeniu optymalnego czasu i liczby naświetlań próbki dla otrzymania jednego punktu

pomiarowego.

Do przeprowadzenia pomiarów średniego udziału faz w układzie dwufazowym określono na-

stępujące wartości charakteryzujące pracę aparatury pomiarowej»

- wartość wysokiego napięcia zasilającego sondę scyntylacyjną Uw = 750 V ;

- wartość napięcia progowego Up * 0,1 V oraz szerokość bramki napięciowej Ub • 0 , 5 V ;

- czas naświetlania równy 10 s przy optymalnej liczbie dziesięciu naświetlań dla uzyskania

jednego punktu pomiarowego.

Po zakończonej kalibracji dokonano porównania wartości udziału faz w sekcji pomiarowej

rurociągu ustalonej w sposób statyczny z wartościami wynikającymi z pomiarów tych wielkości

za pomocą techniki radioizotopowej. Uzyskano bardzo dobrą zgodność między tymi dwoma nie-

zależnymi metodami pomiaru.
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POMIARY UDZIAŁU FAZ W PRZEPŁYWAJĄCEJ POZIOMYM PRZEWODEM

MIESZANINIE PŁYN NIENEWTONOWSKI-GAZ

W celu pełnego przetestowania pracy stanowiska badawczego wykonano pomiary kontrolne

udziału faz dla układu dwufazowego woda-powietrze. Porównanie uzyskanych wyników z dostęp-

nym w literaturze przedmiotu \_2\ równaniem korelacyjnym dla układów dwufazowych płyn new-

tonowski-gaz przedstawione no rysunku 2, Bardzo dobra zgodność wyników pomiarów z równa-

niem korelacyjnym potwierdziła prawidłową kalibrację aparatury i słuszność metodyki pomiaro-

wej .

0.1

foroogi, Richardson (21

1 10 100

Rys. 2. Porównanie danych doświadczalnych otrzymanych dla układu woda-powietrze z równa-

niem korelacyjnym

Jako media doświadczalne do badań przepływów układów ciecz nienewtonowska-powietrze

użyto roztworów karboksymetylocelufozy CMC oraz roztwór politlenku etylenowego PEO. Włas-

ności reologiczne mediów doświadczalnych zamieszczono w tabeli 1.

T a b e l a 1. Własności reologiczne mediów doświadczalnych

Medium

1% CMC

1,5% CMC

2,5% CMC

1% PEO

Temperatura

(°O
17

17

17,5

18,5

Gęstość

(kg/m3)

1000

1000

1000

1000

Parametry reologiczne
modelu potęgowego

n

0,83

0,78

0,70

0,52

К (Ns % 2 )

0,282

0,415

0,841

0,758

Do skorelowania danych doświadczalnych, otrzymanych dla układów ciecz nienewtonowska-

-powietrze, użyto zaproponowanego przez Farooqi i Richardsona [2]skorygowanego parametru X'.
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v '-rf

X' .Х- /-*Ą-/ /7/

gdzie:

X - parametr Lockharra-Martinelli [ 4 ] ,

V-. - рогогпа prędkość przepływu cieczy,

/V-,/ - kryvczna wartość pozornej prędkości przepływu cieczy, odpowiadająca zmianie cha-

rakteru ruchu z laminornego na burzliwy,

n' - wskaźnik charakterystyczny płynięcia.

Iłwzględniajcjc dane doświadczalne Farooqi [ 2 ] , dane doświadczalne Mahaiingama i Valle

[ 5 j oraz własne dane doświadczalne, zapi ono nowino zestaw równoń korelacyjnych opisujqcycli

wielkość iidzinłu fazy ciekłej w przepływającej poziomym przewodem mieszaninie dwufazowej

ciecz nienewtonowska-powietrze. Majq one postać:

L - 0,180/X'/°'3 2 dla 0,3 <X'

0,186 + 0,019Г X' dfa 2 < X ' < 5 /8/

0,143 /X'/° ' 4 2 dla 5 < X' <: 50

d ! a 50 < X' < 300
O 0 7 4-

X'

Opisują one dostępne dane doświadczalne z dokładnością +20% . Słuszne sq dla następują-

cego zakresu zmian własności Teologicznych płyn6w oraz parametrów przepływu dwufazowego;

0,14 < n' < 0,96

0,0037 ^k' < 28,6 /Pa s"/

0,0215 < d < 0,0535 /m/

0,07 «=: V S L < 1,95 /m/s/

0,06 <: V S G < 7 /m/s/

0,25 <= X <c 505

Porównanie danych eksperymentalnych z równaniami korelacyjnymi / 8 / przedstawione jest no

rysunku 3.

Podsumowując należy podkreślić, że technika radioizotopowa moie znaleźć srerokie г as loso-

wanie w badaniach przepływu dwufazowego. Ogromną zaletą stosowania tej techniki jest możli-

wość uzyskania dużej powtarzalności wyników oroz fakt niezakłócania przepływu mieszaniny

dwufazowej w przewodzie.
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*• -dane dosw. Mahallngama i VoH» t 5)

0,3 0,5 100 X1

Rys. 3 . Porównanie danych eksperymentalnych z równaniem korelacyjnym / 8 /
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M. Dziubiński, H. Fidos

APPLICATION OF RADIATION METHOD FOR INVESTIGATION OF TWO-PHASE

FLOW OF GAS AND NON-NEWTONIAN LIQUID

S u m m a r y

The radiation method of measurement of average liquid hold-up for cocurrent flow of air and

non-Newtonian liquid in horizontal flow has been presented.
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И. ДэюОиньски, Г. Фидос

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ РАДИАЦИОННОЙ ТЕХНИКИ ДЛЯ ИССЛЕДОВАНИЯ

ДВУХФАЗНОГО ТЕЧЕНИЯ СМЕСИ НЕНЬВШЮЮКОЙ ЖИДКа'ТИ И ГАЯА

Р Е З Ш Е

Представлено использование радиационной техники для измерения среднего значения
доли фаз в текущей двухфазной сыеск неньютоновская жидкость-газ в вертикальной тру-
бе.



RADIOIZOTOPOWE BADANIA DYNAMIKI

PRZEPŁYWU MATERIAŁU W INSTALACJI

D O CIĄGŁEGO NITROWANIA CELULOZY

A . Rafolski, J . Pal ige

Instytut Chemii i Techniki Jądrowej

u l . Dorodna 16, 03-195 Warszawa

STRESZCZENIE

W pracy przedstawiono metodykę i wyniki radioznacznikowych badań instalacji do ciągłego

nitrowania celulozy. Znakowanym materiałem była celuloza z naniesionym metalicznym złotem

Аи. Wyznaczono funkcje odpowiedzi dla różnych wartości parametrów sterujących. Z cha-

rakterystyki dynamicznej wyznaczono Średnie czasy przebywania, udziały przestrzeni martwych

oraz charakterystyki poszczególnych nitratorów.

CEL BADAŃ

Metoda badania funkcji odpowiedzi na zadaną funkcję wejściową jest coraz częściej stoso-

wana i bardzo użyteczna w badaniach urządzeń i aparatów z ciągłym przepływem materiału.

Metoda wykorzystana została w badaniach instalacji do ciągłego nitrowania celulozy. Celem

tych badań było znalezienie średniego czasu przebywania materiału w instalacji, udziału stref

martwych oraz stopnia odchylenia od fłokowości przepływu w różnych warunkach pracy instala-

c j i . Z punktu widzenia technologii procesu najkorzystniejsza jest praca instalacji przy minimal-

nym udziale przestrzeni martwych i maksymalnym udziale przepływu tłokowego.

OPIS INSTALACJI

Badana instalacja składała się z czterech pionowych nitratorów, połączonych szeregowo.

Rozdrobniona celuloza z transportera spadała do zraszacza, gdzie była zraszana mieszaniną ni-

trującą i następni* razem z nią spływała do pierwszego nitratora. Zamontowane w nitra torach

mieszadła śmigłowe powodowały mieszanie reagentów i przemieszczanie ich do następnych n i -

tratorów. Z ostatniego nitratora wytworzona nitroceluloza w nadmiarze mieszaniny nitrującej

spływała grawitacyjnie do wirówki, gdzie następowało oddzielenie fazy stałej od ciekłej i prz«»
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rwanie reakcji nitrowania. Sehemar instalacji przedstawiono na rysunku 1 .
д| у Miejsc» dozowania rnakowanej

Rys. 1 . Schemat instalacji do ciągłego nitrowania i rozmieszczenie sond scyntylacyjnychi
A - wlot celulozy, В - zasilanie instalacji mieszaniną nitrującą, С - wylot nitrocelulozy, D -
zasilanie wirówki wodą, E - wylot kwasów ponitracyjnych, N - nitrałory, W - wirówka, Z -
zraszacz, 1 — 15 -sondy łcyntylacyjne

3
Objętość instalacji wynosiła około 4 m , natężenie objętościowe przepływu mieszaniny niłru-

3
jącej w normalnych warunkach około 7,5 m / h . Prędkości obrotowe mieszadeł były zmieniane

w granicach od )27 do 145 obr/min, a moduł, czyli stosunek natężenia przepływu mieszaniny

nitrującej do natężenia przepływu suchej celulozy był zmieniany w granicach od 40 do 50.

Moduł był regulowany poprzez zmianę natężenia przepływu mieszaniny nitrującej przy stałym

przepływie suchej celulozy.

METODYKA BADAŃ IZOTOPOWYCH

W badaniach instalacji zastosowano impulsową metodę badania dynamiki przepływu. Polega

ona na zmianie w strumieniu wlotowym do instalacji na bardzo krótki czas stężenia jednego

składnika lub dodaniu nowego składnika i badaniu w strumieniu wylotowym stężenia tego skład-

nika w czasie, otrzymując funkcję rozkładu czasów przebywania - C / t / . W badaniach instalacji

do strumienia celulozy wpadającego do zraszacra dodawano porcję celulozy z naniesionym izo-

topem promieniotwórczym. Zastosowano izotop złota Аи w postaci kwaśnego roztworu HAuCI..

Izotop Аи jest emiterem promieniowania \ o energii 0,41 MeV, jego okres połowicznego

zaniku wynosi 2,69 dnia. Porcję celulozy w postaci kuli o średnicy około 10 cm zraszano roz-

tworem HAuCI,, a następnie roztworem redukującym / F e S O . / złoto do postaci metalicznej,

które osadzając się trwale na włóknach celulozy zaznakowało tę porcję materiału.

N a zewnątrz wzdłuż nitratorów rozstawione były sondy scyntylacyjne, które rejestrowały na-

tężenie promieniowania jonizującego, pochodzącego od zaznakowanej porcji materiału. Nałęże-
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nie to było proporcjonalne do i I o Sc i izotopu promieniotwórczego, znajdującego się w polu w i -

dzenia sondy, czyli do stężenia zaznakdwanej porcji materiału w całym strumieniu /w danym

punkcie instalacji/. Sygnał z każdej sondy /będący w rzeczywistości natężeniem promieniowa-

nia np. w imp/s/ utożsamiamy z funkcją C / t / .

Wszystkie sondy połączone były kablami z systemem pomiarowym Camac, zainstalowanym

w ruchomym laboratorium izotopowym. System ten w dowolnie zadanym przedziale czasu /w

przypadku opisywanych badań - 15 sekund/ zliczał impulsy dochodzące z poszczególnych sond

scyntylacyjnych, liczbę tych impulsów z każdej sortdy zapisywał w kolejnej komórce pamięci,

następnie zliczał impulsy w następnym okresie itd. W sumie cykl ten powtarzany był 5)2 razy,

co daje czas jednego eksperymentu 128 minut.

Uzyskane sygnały z każdej sondy poddawano następującej obróbce matematycznej:

I / odjęcie tła /pochodzącego od promieniowania kosmicznego, promieniowania podłoża itp,/

2 / obliczenie Średniego czasu przebywania materiału w części instalacji od miejsca dozowa-

nia zaznakowanego materiału do miejsca usytuowania danej sondy według wzoru:
к
•Ś- к . Nk

7 . _jl2 At /1/

^ Nkk=k k

o
gdzie»

N, - liczba impulsów zapisana w kanał* o numerze k,

A t - czas na kanał • 15 t,

к - kanał odpowiadający momentowi dozowania,
o

к - kanał odpowiadający końcowi krzywej;

2
3 / obliczenie wariancji krzywej G*. według wzoru:

k

./At/ - / 2 /

k-ko
Nk

4 / obliczenie wariancji bezwymiarowej według wzoru:

/3/



80 A. Rafolski, J . Pallge

WYNIKI BAD A N INSTALACJI

Przykłady funkcji C / t / otrzymanych w jednym z eksperymentów przedstawiono na rysunkach

2 - 5 . Przedstawiono na nich kole' "» funkcje zarejestrowane na wyjściu z pierwszego, drugiego,

trzeciego i ostatniego nitratora.

I. 50 Ю0

Rys. 2 . Przykład funkcji C / t / zarejestrowanej na stanowisku 5

min,I

• • S O TO min,!

Ry». 3 . Przykład funkcji C / t / zarejestrowanej na stanowisku 8

W każdym eksperymencie określono Średni czas przebywania materiału w poszczególnych ni-

tratorach i w całej instalacji, co dało możliwość wyznaczenia udziału przestrzeni martwych

w nitratoroch i dla całego ciągu technologicznego z zależnościt

T -Г
Td *

V ., - Vcałk cz /V
całk

gdzie?

V ,. - objętość całkowita nitratora lub instalacji;
całk
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800

.,«0

ł . 50 Ю0

Rys. 4. Przykłod funkcji C/t/ zarejestrowanej na stanowisku 11

mki.t

CIII

t. so too

Rys. 5. Przykłod funkcji C/t/ zarejestrowanej na stanowisku 13

V - obietoK czynna nirratora lub instalacji,
cz " ^ ł

mm, I

- teoretyczny czas przebywania/T"

7 - rzeczywisty czas przebywania otrzymany z funkcji C/t/, t = — — ,

q - objętościowe natężenie przepływu.

Otrzymano następujące udziały przestrzeni martwychi

pierwszy nJtrator - 16 - 59%,

drugi " - 2 5 - 4 8 % ,

trzeci " - 0 - 9%,

czwarty " - 23 - 45%,

cała instalacja - 19 - 34%,
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Za miarę odchylenia od tłokowości przepływu przyjęto wariancję bezwymiarową funkcji od-

powiedzi;

JŁ ^ t
a « - ^ 2 - /5/

Tak obliczona wariancja bezwymiarowa określa odchylenie od rłokowości przepływu dla ca-

łej instalacji, t j . od wlołu do zraszacza do wylotu z czwartego nitratora, Z uwagi no to, że

interesuje nas zasadniczo tylko wpływ na charakter przepływu samych nitratorów /bez uwzględ-

niania zraszacza/ wzór / 5 / , zmodyfikowano do postaci następującej:

gdziet

^ , - wariancjo funkcji uzyskanej na wejściu do pierwszego nitratora,

<JC - wariancja funkcji uzyskanej na wyjściu z czwartego nitratora,
'I

f. - średni czas przebywania z funkcji na wejściu do pierwszego nitratora,

t - średni czas przebywania z funkcji na wyjściu z czwartego nitratora.

Obliczone wariancje bezwymiarowe wynosiły od 0,174 do 0 , 3 ł l . Nie stwierdzono, aby i

udział przestrzeni martwych i odchylenie od tłokowości przepływu zależało od prędkości obro-

towej mieszadeł i modułu /w granicach zmienności tych parametrów/.

WYZNACZANIE CHARAKTERY5TYKI IMPULSOWEJ

PRZY POMOCY DEKONWOLUCJI

Z punktu widzenia technologii i wyznaczania parametrów pracy poszczególnych nitralorów

istotne fest określenie ich dynamicznej charakterystyki. Dla rozwiązania tego zagadnienia wy-

brano metodę dekonwolucji, wykorzystującej szybką transformację Fouriera AFT/, pozwalającą

na wyznaczanie charakterystyki dynamicznej w opaiciu o znajomość sygnału wejściowego i wyj-

ściowego badanego węzła instalacji.

Z zarejestrowanych w trakcie badań funkcji / C / t / można otrzymać funkcję odpowiedzi im-

pulsowej dla dowolnego nitratora w następujący sposób. Funkcja zarejestrowana na wyjściu z

/ r t - 1 / nitratora jest funkcją wejściową X / t / dla n-tego nitratora. Sygnał wejściowy nitratora,

jego charakterystyka impulsowa i sygnał wyjściowy Y/r/ związane są ze sobą całką splotu:
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W Х/Т/ H/t-T H/t/ / 7 /

gdzie:

X/t/ - funkcja wejściowa do danego obiektu,

Y/t/ - funkcja wyjściowa danego obiektu,

H/t/ - funkcjo odpowiedzi impulsowej,

łf* - operacja splotu.

Mając funkcje X/t/ i Y/t/, czyli funkcje zarejestrowane na wejściu i wyjściu nitratora,

możemy rozwiązać numerycznie to równanie całkowe, otrzymując funkcję odpowiedzi impulso-

wej H/t/. Przykładowe wyniki obliczeń dla nitratora trzeciego o bardzo małym udziale prze-

strzeni martwych przedstawiono na rysunkach 6 i 7. Na rysunku 6 przedstawiono funkcje; wejś-

ciową i wyjściową dla tego nitratcra, a na rysunku 7 funkcję odpowiedzi impulsowej(otrzymaną

przez rozwiązanie numeryczne równania / 7 / . W celu sprawdzenia poprawności obliczeń dokona-

no ponownego splotu:

Y/t/ / 8 /

otrzymując teoretyczną funkcję odpowiedzi obiektu o odpowiedzi impulsowej równej obliczonej
•*» *W Hut

H/t/. Obliczoną funkcję Y/t/ oraz doświadczałгц funkcję odpowiedzi Y/t/ przedstawiono na

rysunku 8. Bardzo dobra zgodność tych funkcji świadczy, że funkcja H/t/ obliczona została

prawidłowo.

0,012

Q00S

0004

Rys. 6. Funkcja wejściowa X / t / i wyjściowa r / ł / dla nitrotora 3
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0.01
(1008

0.006

0Я04

0,00?.

Rys. 7 . Funkcja odpowiedni impulsowej
dla nitratora 3

Rys. 8. Doświadczalna funkcja odpowiedzi
Y / t / i funkcja teoretyc7na Y / t / otrzyr;:ana
ze splotu

Obliczony na podstawie tej funkcji średni czas przebywania w trzecim nitratorze / 6 , 9 min/

dobrze zgadza się ze Średnim czasem obliczonym z różnic Średnich czasów przebywania, który

wynosi) 6,6 min, co potwierdza niski udział przestrzeni martwej w trzecim nitratorze.

Uzyskane w trakcie badań dane dotyczące Średniego czasu przebywania, udziału stref mar-

twych i odchylenia od łłokowości przepływu zostaną wykorzystane przy projektowaniu nowych

ciągów technologicznych.
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A. Rafalski, J . PHige

RADIOTRACER INVESTIGATIONS OF DYNAMICS

OF FLOW I N CONTINUOUS CELLULOSE NITRATION PLANT

Summary

The methodology and results of radiotracer investigations of continuous cellulose nitration
198

plant have been presented. The cellulose was labelled with radioactive metallic gold Аи.

The output functions, were obtained for different values of control parameters. Using the functions

the Mean Residence Time, volume of dead space and characteristics of each nitrator were cal-

culated . •«

А. Рафальски, Я. Палиге

РАДИОИЗОТОПНЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ ДИНАМИКИ
ТЕЧЕНИЯ МАТЕРИАЛА- В УСТАНОВКЕ
ПО НЕПРЕРЫВНОЙ НИТРАЦИИ ЦЕЛЛЮЛОЗЫ

РЕЗЮМЕ
В работе представлено методику и результаты радиоиндикаторных исследований установки

по непрерывной нитрации целлюлозы. Меченным материалом была целлюлоза с нанесенный ме-
таллическим золоток - I 9 8Au. Была определена функция отклика дла разных значения управля-
ющих параметров. По динамическим характернотикай определено средние времена пребывания
материала в установке, удельный вес мертвых объемов, а также характеристики отдельных
нитраторов.



ZASTOSOWANIE METOD IZOTOPOWYCH

D O BADANI W Y M I A N Y MASY

MIEDZY ATMOSFERA I WODAMI NATURALNYMI

A. K. Biń

Instytut- Inżynierii Chemicznej Politechniki Warszawskiej

STRESZCZENIE

W pracy omówiono zwięźle metody izotopowe, które znalazły zastosowanie w badaniach wy-
miany masy między atmosferą i wodami naturalnymi. Obejmują one użycie takich izotopów, jak
i л 0*У7 Я fi4

C , Rn, Не oraz Kr. Przedstawiono uzyskane dotąd wyniki w warunkach naturalnych

oraz ich porównanie z wynikami doświadczeń w skali laboratoryjnej.

Wymiana masy między atmosferą i wodami naturalnymi jest jednym z stopów naturalnych

cykli geofizycznych i biochemicznych dla wielu pierwiastków /węgla, tlenu, azotu i t d . / .

Wraz ze wzrostem liczby ludności oraz postępującym gwałtownie uprzemysłowieniem problemy

związane z transportem gazów takich, jak dwutlenek węgla, tlen, dwutlenek siarki, amoniak

itp. Przez powierzchnię wód naturalnych stały się istotnymi dla zrozumienia różnych dróg prze-

mian zanieczyszczeń Środowiska naturalnego. Wymiana masy w układzie atmosfera-wody natural-

ne jest procesem bardzo złożonym. Najczęściej zarówno atmosferę, jak i wody naturalne, c e -

chuje znaczna burzliwość, powierzchnia wymiany masy jest z reguły nieregularna /pofalowano/,

czemu towarzyszą zjawiska powstawania pęcherzy powietrza w wodzie oraz kropel wody w a t -

mosferze . Wspomniane tu zjawiska fizyczne warunkujące wymianę masy w takim układzie cha-

rakteryzują się szerokim zakresem zmian parametrów hydrodynamicznych.

Problemy wymiany masy między atmosferą i wodami naturalnymi stanowią przedmiot zaintere-

sowań specjalistów z różnych dyscyplin, stąd wyniki badań na ten temat są rozproszone w bar-

dzo różnych czasopismach naukowych i opracowaniach. Poszukiwane są metody określenia stru-

mieni wymienionej masy w takim układzie, doskonalone techniki pomiarowe oraz możliwości ich

interpretacji. Należy zdawać tobie sprawę, że wielkość obiektów, w których prowadzone Są

tego typu pomiary, rodzi określone problemy,

W tabeli t przedstawiono próbę klatyfikacji możliwych przypadków. Obejmuje ona duże ma-

sy /powierzchnie/ wód naturalnych, takie jak oceany i morza, jeziora i następnie rzeki, itru-
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mienie i kana)y nohjrotne. Podział ten kryje w sobie głównie kryterium wielkości wód natural-

nych. Swoistą grupę stanowią urząd?enio sztuczne o skali laboratoryjnej, stosowane do badań

nad wymianą masy między atmosferą i wodą. W urządzeniach tych można zmieniać parametry

hydrodynamiczne obydwu faz, co nie jest możliwe w obiektach naturalnych.

T a b e l a I . Klasyfikacja przypadków wymiany masy w układzie atmosfera-wody naturalne

Rodzaj wód naturalnych

Oceany, morza

Jeziora

Rzeki, strumienie,
kanały

Czynniki wpływające na wymia-
nę masy

Wiatr, falowanie powierzchni,
stratyfikacja termiczna, pęche-
rze i krople

jw.

Zanieczyszczenia powierzchni

Prędkość przepływu, głębokość,
zanieczyszczenie powierzchni,
wiatr, falowanie

Stosowane techniki pomiarowe

o . 1 4 . 222„ 3 UOznaczanie C, Rn, He

jw.

Oznaczanie tlenu

Oznaczanie tlenu. Kr, trasery
typu węglowodorów

Występuje więc problem interpretacji i przenoszenia wyników uzyskanych w urządzeniach

laboratoryjnych na warunki naturalne. Zagadnienie to stanowi przedmiot licznych badań £i-1

STOSOWANE TECHNIKI POMIAROWE

Oceany, morza, jeziora

Szybkość przenoszenia masy /gazów/ oraz współczynniki wnikania masy w oceanach, morzach

i jeziorach można określić z pomiarów izotopowych z zastosowaniem C, Rn i He ( j ~ 5 j /

7, 10-12 . Do wyznaczania średnich wartości szybkości przenoszenia CO~ między oceanem i
)4 14 *

atmosferą wykorzystuje się pomiary ilości C. Strumień С przenoszony przez powierzchnię
14

mórz odpowiada prawie dokładnie szybkości rozpadu С w wod/ie. Z licznych oznaczeń zna-
14

ne sąstężenia sumaryczne CO„ oraz stosunek C/C w wodzie morskiej, a tym samym i ilość
1A

rozpadającego się С . Niepewności związane г tą metodą wiążą się z niezbyt dokładną zna-

jomością stosunku C/C w warstwie przypowierzchniowej oceanu. Strumień atomów С prze-
14

noszonych do wody zależy od różnicy między stosunkiem C/C dla CO_ atmosferycznego o
tym stosunkiem w warstwie przypowierzchniowej oceanu oraz od szybkości wymiany C C 0 między

14
atmosferą i oceanem. Znając różnicę w stosunkach C/C można określić szybkość wymiany

CO . Błąd oznaczania szybkości tej wymiany może dochodzić do 25% . No oznaczenie ma

wpływ lokalizacja pomiarów. W morzach zimnych różnica w stosunkach C/C jest największa,

panują tam najniższe temperatury, wieją najsilniejsze wiatry, co również ma wpływ na szybkość

wymiany gazowej.



Metody izotopowe w badaniu wy.-niony masy

222 226
Rn jest produktem rozpadu Ra, który występuje we wszystkich wodach naturalnych.

222 '
Atomy Rn są uwalniane г wody do atmosfery, co można wykorzystoć do pomiaru jzybkości

222

uwalniania radonu z wody morskiej. Atmosfera nod oceanem jest praktycznie pozbawiona Rn.

Pomija Iny [es* dopływ radonu z osadów morskich. Przy dobrze wykształconej termoklinie i stra-

tyfikacji wód radon wytworzony w termoklinie nie miesza się w znaczący sposób z warstwą

mieszaną działaniem wiatrów i fa l , stąd metoda radonowa jest dogodna do oznaczania szybkoś-

ci wymiany gazowej dla oceanów i mórz. Nie jest ona dogodna do badań dla jezior, wód

przybrzeżnych i rzek, gdyż atmosfera nad lądem wykazuje zmienny skład radonu, ponodto istot-

ny staje się wpływ osadów na bilans radonu.

Trudności pomiarowe związane z metodą radonową sq związane ze:

a/ stosunkowo niskim stosunkiem sygnetu do błędu pomiarowego, który wynosi od 2 do 10

w najbardziej sprzyjających warunkach;

b/ z brakiem dobrze udokumentowanych średnich wartości stężenia radonu w przypowierzch-

niowej, mieszanej warstwie oceanu w różnych punktach globu ziemskiego.

Współczynnik wnikania masy w fazie ciekłej dla radonu wyiie-o się z zależności;

gdzie;

Д = 2 . 10 s - stała rozpadu radonu 222,

I * całka określająca deficyt radonu;
z

'" f r C V Z / - C R n / г '1 d* Ы

Przeliczenie wyników takich oznaczeń na inne gazy opiera się na znajomości stosunku dyfu-
-9 2 -9

zyjności molekularnych dla radonu /D Ji> ' = 0,67 . 10 m / s;; D p = 1,37 . 10

m /s/ oraz innych gazów oraz przyjęciu określonego modelu wnikania masy, z którego wyni-

knie wartość wykładnika potęgowego przy stosunku dyfuzyjności;

1 - ( £ ) " - - 0 5 1 /3/1Г ( £ )
L, Rn s Rn'

3
W metodzie helowej wykorzystuje się pomiar zawartości Не powstałego z rozpadu trytu

występującego w wodach lądowych. Stosunek Не/ Не w tych wodach jest nieco wyższy od

wartości występujących w atmosferze. Różnica ta wynosi jednak tylko ok. 1 % , stąd błąd po-

miaru jest dość znaczny, rzędu 20-30%. Dalsze problemy wynikają z małej dokładności, z ja-

ką znane są wartości D ^ . Z uwagi na to, że stosunek D H e / D ; n n e g 0 2 y wynosi kilka, prły-
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222 22*

С, stężenie Rn ; Ra (dpm/ЮОкд)
0 _ _ 4 8

30
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ХЭ
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mieszanej'

/deficyt/.
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60 "

Rys. I . Rozkład stężenia radonu w przypowierzchniowej warstwie oceanu

jęcie określonej wartości wykładnika potęgowego m nabiera istotnego znaczenia. Na błąd ozna-

czeń wpływa również zmiana grubofci termokliny, wywołana działaniem wiatru.

Rzeki i strumienie

Bezpośredni pomiar stężenia tlenu rozpuszczonego w wodzie w różnych punktach wzdłuż dłu-

gofci strumienia oraz uwzględnienie bilansu tlenu umożliwiają określeni* współczynników wnika-

nia masy w strumieniach naturalnych. Bilans tlenu powinien uwzględniać wszystkie źródła i stra-

ty tego składnika /rys. 2/, przy czym do dalszych obliczeń niezbędna jest znajomość współ-

Wnikani*
z atmosfery

Azot
organ.

*
rJNH,

| Azotyny {

Azotany |

,,

T

L

Ь

N

w

m>

Brntoi

>

Algi
(chlorofil)

Rys. 2 . Bilans rozpuszczonego tlenu
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czynników kinetycznych dla wszystkich strumieni tlenu. W sumie dokładność oznaczeń współ-

czynników k. _ będzie zoleieć od dokładności, z jaką można sporządzić bilans tlenu, co
2

może stanowić istotny problem. Z tego względu sięgnięto do metod pośrednich, wykorzystują-

cych podobną zasadę pomiaru, jak w przypadku badań dla oceanów i mórz. Wykorzystuje się

w tym przypadku gazy-znaczniki / Kr, etylen, propan i t p . / , które nie występują w wodach

naturalnych, co eliminuje trudne często do dokładnego określenia w bilansie tlenu /lub podob-

nie C O . / źródła i straty tego składnika. Przy ich doborze kierowano się łatwością ich ozna-

czania w próbkach wody i zbliżonymi wartościami współczynników dyfuzyjności molekularnej do

D . . Zakłada się również najczęściej, że stosunek współczynników wnikania masy gazu-zna-

cznika do współczynnika wnikania masy tlenu jest stały i niezależny od temperatury, jakości

wody i warunków hydrodynamicznych. Dodatkowo stosuje się inne znaczniki /np. rodaminę lub

tryt/ jako substancje, za pomocą których określa się warunki mieszania w strumieniu /rozciert-

czenie i dyspersję/. Przy pomiarze w dwóch punktach strumienia wzdłuż jego drogi przepływu

dla obydwu znaczników średnią wartość współczynnika wnikania masy można wyliczyć z zależ-

nofcif

25

Rys. 3 . Zestawienie danych doświadczalnych dla współczynników wnikania masy dla tlenu mię-
dzy atmosferą i wodami naturalnymi» U . Q - prędkoSĆ wiatru na wysokości 10 m lub 10 cm/w
warunkach l a b . / nad powierzchnią wody

/4/

gdzie»

k. - współczynnik wnikania masy dla trasera gazowego,

H - wysokość między punktami pomiarowymi 1 i 2 ,

Д t - czas, w którym znaczniki przemieszczają się między punktami 1 i 2 .
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Przeliczenie wyników tych doświadczeń na inne gaz/, np. tlen, polega na wykorzystaniu

zbadanych wczelniej, uśrednionych wartości stosunków R « k. . JV . W tabeli 2 poda-
L, tierv i., г

no wartofci tego stosunku dlo niektórych znaczników.

T a b e l a 2 . Wartofci stosunku R dla stosowanych znaczników

Znacznik

*¥r" "
Etylen

Propan

Chlorek metylu

R » k. . /к. тL, tlen' L, T

1,20 +0,06

1,15 +0,11

1,39 40,11

1,32

Zakres temperatur

A/
0-30

0-30

0-30

10

Dokładność określenia wartości współczynników k. przy użyciu technik izotopowych Jest za-

leżna od upływu czasu, po którym dokonuje się pomiarów rozprzestrzeniania się znaczników.

W przypadku kryptonu 85 czas ten określa się na min. 1 dobę, prz^ czym przy niższych warto-

ściach współczynnika k. czas ten należy wydłużyć. Podobnie można ocenić sytuację dla metody

radonowej. Nieuchronnym efektem wydłużenia czasu pomiaru rozprzestrzeniania się znaczników

jest konieczność uśredniania warunków meteorologicznych w rejonie pomiaru, co utrudnia do-

kładniejszą interpretację wpływu tych warunków na współczynniki wnikania masy.

OMÓWIENIE UZYSKANYCH D O T f D W Y N I K Ó W DOŚWIADCZALNYCH

Morza i oceany

Peng i inni [2, 10, 12] opublikowali wyniki pomiarów współczynników wnikania masy metodą

radonowq przeprowadzonych w ramach programu GEOSECS w różnych punktach Atlantyku i Pa-

cyfiku. Podczas tych badań notowano lokalne warunki meteorologiczne, a w szczególności

prędkość wiatru. Nie udało się wyrafnie określić wpływu warunków atmosferycznych na wartoś-

ci ty.-.h współczynników. Średnie wartości к . r r i ocenia się na ok. 3 • 10 m/s.

W tabeli 3 podano doświadczalne wartości współczynników wnikania masy dla dwutlenku węg-

la dla oceanów i mórz, uzyskane w dotychczasowych badaniach z zastosowaniem technik izoto-

powych .

Na wymianę masy między atmosferą i oceanem wpływa szereg czynników, jednak jedynie

jakościową interpretację tych efektów uzyskano, jak dotąd, tylko dla obiektów o skali labora-

toryjnej. Ocenia się, że uzyskane dotychczas wyniki oznaczeń wartości współczynników wnika-

nia masy można wykorzystać do oszacowania strumieni masy różnych gazów wymienianych mię-

dzy atmosferą i oceanem [_9~\.
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T a b e l a 3 . Doświadczalne wartości k"L, CO, w 20 С dla ocean6w i mórz

Technika pomiarowa

M c
not.

1 4 c
bomby

2 2 2 R n

2 2 2 R n

2 2 2 R h

2 2 2 R n

\co2-'°5

/m/s/

5,6 +30%

5,6 +«0%

2,7 +50%

3,3 - 5,5
3,5 - 9,5

1,0 - 8,4

2,5 - 3,2
2,7 - 3,2

3

4

2,5

Ocean

Atlantyk

Atlantyk

Atlantyk

Atlantyk

PacyFik

Atlantyk

Atlantyk

Pacyfik

Indyjski

Arktyczny

Antarktyczny

Autorzy

Bioecker, Peng

1974

Peng i inni

1979

Roether 1983

Peng 1984

Jeziora

Według danych zebranych przez Jahne [ 8 ] wartości E. w temperaturze 20 С wynoszą od
-50 , 5 do 2 , 5 . 10 m/» zależnie od prędkości wiatru. Wartości te uzyskano stosu|qc różne tech-

14 222 3

niki izotopowe z wykorzystaniem C , Rn oraz He. Pewien wpływ moie wywierać wielkość

jeziora oraz pora roku, która wpływa na stratyfikację . Przy prędkościach wiatru poniżej 3 m/s

nie obserwuje się istotnego wpływu tego parametru na wartości współczynników wnikania masy,

natomiast wpływ teń jest już znaczny po przekroczeniu prędkości wynoszącej 6 m/s.

Rzeki i strumienie naturalne

Istnieje dość obfity materiał doświadczalny, dotyczący współczynników wnikania masy dla

tlenu w rzekach i strumieniach naturalnych. Podjęto szereg prób uogólnienia tego materiału,

jednak przyniosły one wynik dość dyskusyjny. Stwierdzono przy tym, że korelacje zawierające

tylko podstawowe parametry hydrauliczne /średnią prędkość strumienia, średnią głębokość/ nie

są wystarczające dr tych uogólnień. Stosunkowo najlepsza, obejmująca zarówno dane dla stru-
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mieni noturolnych, jak i kanałów laboratoryjnych, jest korelacja Parkhursta i Pomeroya г 1972r.t

gclziet

2(TC . 0,375

\, tlen " 3 • 1 0 /' + °'17 F r / /" s / /V

u - średnia prędkość Strumienia,

H - Średnia głębokość strumienia,

S - nachylenie dna kanału /strumienia/.

Iloczyn u S jest proporcjonalny do średniej szybkości rozpraszania energii w układzie. Z a -

kres wartości Б, | = 0 , 4 7 - 30 • 10 m/s. Na wartości tego współczynnika mogq rów-

nież wywierać wpływ inne parametry fizyczne i chemiczne, np. rozkłady burzliwości w strefie

przylegającej do granicy faz, ruch fazy gazowe| /wiatru/ nad powierzchnią strumienia, falowa-

nie, zanieczyszczenia środkami powierzchniowo czynnymi i czynniki biologiczne.

Na rysunku 3 przedstawiono próbę zestawienia danych dla współczynników wnikania masy

dla tlenu w warunkach naturalnych oraz laboratoryjnych [ б ] . Wartości uzyskane w warunkach

laboratoryjnych Sq wyraźnie wyższe od wartości obserwowanych w warunkach naturalnych. Inte-

resujące jest, że współczynniki wnikania masy uzyskane metodą radonową dla oceanów nie wy-

kazują wyraźniejszego wpływu prędkości wiatru. Może to wynikać ze wspomnianych już niedo-

statków metody radonowej - konieczności uśredniania warunków w dość długim przedziale czasu.

Dokładniejsze omówienie problemów wnikania masy dla obiektów laboratoryjnych przedstawio-

no w pracy [ 1 ] .
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A . K. Bin

APPLICATION OF RADIOTRAOER TECHNIQUES

FOR STUDY OF MASS TRANSFER

BETWEEN ATMOSPHERE AND NATURAL WATERS

-Summary

Radiotracer techniaues applied in studies of mass transfer between atmosphere and natural
1A 222

waters have been briefly discussed. These include application of such isotopes as C , Rn,
r\ ОС

He, and Кг. The hitherto obtained data under natural conditions have been presented and

compared with some experimental data collected in laboratory-scale equipment.

A.K. Бань

ПРИ11ЕНЕНИЕ ИЗОТОПНЫХ МЕТОД
В ИССЛЕДОВАНИЯХ 11АСС00ШНА
U B W АТМОСФЕРОЙ И ЕСТЕСТВЕННЫМИ ВОДАМИ

РЕЗЮМЕ
В работе дан кратки! обзор ормнииання радмокэотопных метод в исследованиях массо-

обмка между атмосферой я естественными водамя. Это применение касается использования
таких радиоизотопов как И С , 2 2 2Hn, ht и 8 5Кг. Представлено полученные до сих пор
результаты измерении в естественных условиях и их сравнение с результатами кспери-
ментов проведение в лабораторных условиях.



BADANIA POCZĄTKU RUCHU RUMOWISKA WLECZONEGO

W RZEKACH I STREFIE BRZEGOWEJ MORZA

R. Wlerzchntcki, A. Owczorczyk, S. Szpilowskl, A. Chmielewski

Instytut Chemii i Techniki Jqdrowej-Warszawa

A . Michallk, W . Bartnik

Akademia Rolnicza - Kraków

T. Bosińlkl, Z . Pruszak

Instytut Budownictwa Wodnego - Gdarisk

STRESZCZENIE

Przedstawiono cztery wersje rozwiązań konstrukcyjnych dla realizacji pomiaru parametrów

poczqtku ruchu frakcji rumowiska wleczonego w warunkach naturalnych. Dwie ipoSród nich za-

stosowano w pomiarach w ujfciowych odcinkach Wisteki i Dunajca. Dwie pozostałe stosowano

w badaniach w przybrzeżnej strefie Bałtyku. Jako znaczniki rumowiska stosowano I r - ł 9 2 w po»

staci okruchów bezsodowego szkła oraz Ta-182 w postaci wkłodek do kamieni pobranych z dna

rzeki. Zmierzone parametry poczqtku ruchu wielu frakcji w rzekach pozwoliły na wybór opty-

malnej formuły teoretycznej poprzez porównanie z danymi wydajnofciami transportu, zmierzony-

mi metodą znacznikową, zaproponowaną przez Courtoii'a i Sauzy. Pomiary w morskiej strefie

brzegowej pozwoliły wyznaczyć kierunek I prędko fć transportu oraz wysnuć wnioski dotyczące

poprawy konstrukcji aparatury detekcyjnej.

WSTĘP

Badanio transportu materiału wleczonego po dnie rzek i w przybrzeżnej strefie morskiej ma-

ją wielkie znaczenie dla Szeregu gałęzi Gospodarki Narodowej, a w szczególności dla inżynie-

rii wodne|, żeglugi, eksploatacji portów I budowli hydrotechnicznych.

Istniejące teorie [ 1 , 4 , 6, 8 - l O j pozwalają na oszacowanie wydajności transportu na pod-

stawie znajomofci parametrów początku ruchu cząstek osadów dennych. Większość wzorów zosta-

ła wyprowadzona na podstawi* badań modelowych w warunkach laboratoryjnych.
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Sprawdzenie icb przydatności w warunkach naturalnych oraz wybór formuły najlepiej opiiuja-

cej transport stanowi podstawowy cel podjętych badań. Modyfikacja wybranej formuły dla rzek

0 różnym charakterze stanowić będzie dalsze stadium. O ile prace, zwłaszcza dla rzek o cha-

rakterze podgórskim, są już dosyć zaawansowane, o tyle osiągnięcie stawianych celów dla przy-

brzeżnych wód morskich wydaje się nodal dosyć odległe. Mechanizm transportu piasku, zwłasz-

cza w strefie morskiej /załamanie f a l / , jest znacznie bardziej skomplikowany niz w rzekach.

Będqc w/podkową większej ilości wpływających nań czynników proces ten nie do końca jeszcze

[est poznany. Istniejące metody określania kierunku i wydajności transportu w morskiej strefie

brzegowej opisują złożone zjawiska ruchu ziaren w bardzo uproszczony sposób.

Ruch ziaren osadu jest uśredniony i rozkłodany no dwie podstawowe skłodowe - prostopadłą

1 równoległą do linii brzegowej. Transport osadu wleczonego nie odbywa się tylko w pojedyn-

cze} ruchomej warstwie, lecz zależy również od przemieszczających się form dennych, które

różnią się między sobą rozmiarami /zmarszczki, ławice, rewy/. Wprowadzenie no dno łapa-

czek osadu, które stosowane są w klasycznych metodach pomiaru wydajności wleczenia, powo-

duje poważne zakłócenie przepływu w badanym rejonie dno. To z kolei powoduje lokalne za-

burzenia struktury dno, wpływając w znacznym stopniu na określaną wartość wydajności. Biorąc

pod uwagę powyższe niedogodność! metod klasycznych, zdecydowano zastosować metodę znacz-

ników promieniotwórczych. W tym celu opracowano w Zakładzie Jądrowych Metod Inżynierii

Procesowej Instytutu Chemii i Techniki Jądrowej szereg wariantów technicznych realizacji eks-

perymentu znacznikowego. Warianty te dostosowano do specyfiki małych i dużych rzek oraz

przybrzeżnej strefy morskie).

Wszystkie z prezentowanych wariantów zostały przetestowane podczas badań terenowych na

rzekach Wisłoce i Dunajcu oraz w przybrzeżnej strefie Bałtyku no terenie Morskiego Laborato-

rium Brzegowego IBW PAN w Lubiatowie.

DOBÓR Z N A C Z N I K Ó W

W każdym z przeprowadzonych eksperymentów terenowych zastosowano jako mocznik frakcji

drobnych /d С łO mm/ bezsodowe szkło o składzie dobranym z punktu widzenia maksymalnej

zbieżności gęstości znacznika z gęstością osodów naturalnych, t j . 2 , 6 5 g/cm .

Szkło o składzie SiO 2 - 4 7 , 7 5 % ; A l ^ - 1 9 % ; CoO - 1 7 % , HgO - 6 % ; T i O j - 5 % ;

K-O - 5% • I ' O - - 0 , 2 5 % wykazuje gęstość 2,66 g/cm .

Wyselekcjonowane okruchy szklone były wytrząsane ok. łOO h w celu złagodzenia ostrych

krawędzi i po dokładnym wypłukaniu wodą aktywowane w strumieniu neutronów termicznych rea-

ktora jądrowego. Aktywacja w reaktorze fooWym powoduje powstanie sztucznego izotopu pro-
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mieniotwó>czego |r-192 o okresie połowicznego rozpadu 74,4 dnia i dwóch głównych pikach

energii kwantów )f 4,96.1(f J /0,3i6 MeV/ i 7,49-l(f 1 4 J /0,468 MeV/. Dla frakcji gru-

bych /d > 10 mm/ zastosowano naturalne kamienie pobrane z dna rzeki, które po nawierceniu

zaopatrywano we wkładki z aktywowanego w reoktorze drutu fantalowego. Powstający Ta-?82

ma okres połowicznego rozpadu 115,1 dnia i podstawowe piki promieniowania f 1,088-10 J

/0,068 MeV/; 1,79-1O" /1,12 MeV/; l,95-10"' 3J /1,22 MeV/. Zastosowane stosunkowo

długoiyciowe znaczniki wybrano ze względu na przewidywany okres pomiarowy, często przekra-

czający 20 dni, oraz na łatwość detekcji emitowanego przez nie promieniowania typowymi de-

tektorami G-M i scyntylocyjnymi z kryształami NaJ/Tl.

Na podstawie analiz granulornetrycznycli osaddw pobianych z rejonów bidań wybrrma odpo-

wiednie frakcje reprezentatywne /tab. 1 / .

T a b e l a 1 . Znaczniki stosowane w badaniach parametrów początku ruchu

Rejon

Wisłoka,
rejon wsi
P.zędzianowice

Dunajec,
okolica wsi
Źabno

Bałtyk,
okolica wsi
Lubiatowo

Frakcja
/mm/

2-3
4-5
8-10

16-18
20-25

2-3
6-9

18--23
25-^8

0,15-0,20

Znacznik

lr-192
lr-192
lr-192
Ta-182
Ta-182

lr-192
lr-192
Ta-182
Ta-182

lr-192

BADANIA POCZĄTKU RUCHU W RZEKACH

Do badań wybrano dwie rzeki o charakterze podgórskim - Wisłokę i Dunajec. Pomiary pro-

wadzono w ujściowych odcinkach ich biegu. Profile pomiarowe zlokalizowano na odcinkach

rzek o regularnym kształcie koryta, «tabilnej szerokości bez meandrów i dopływów. Charakte-

rystyczne parametry hydrauliczne obydwu rzek zestawiono w tabeli 2.

Rumowisko wleczone w obydwu rzekach zawiera frakcje od drobnych /piaszczystych/ po-

przez żwirowe do grubych ДатгеппусЬ/. Występowanie w tych rzekach powodzi pozwala ob-

serwować kolejne uruchomianie poszczególnych frakcji w trakcie przyboru wód, który w sposób
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T a b e l a 2 . Parametry hydrauliczne rzek w rejonie badań

Parametr

Nachylenie powierzchni wody

Maksymalny przepływ

Głębokość

Szerokość koryta

Średnica miarodajna rumowiska

Odchylenie standardowe średnic
mieszaniny

Symbol

J

Pmx

h

В

dm

Jednostka

m /s

m

m

m

Wisłoka

0,0002-0,0005

780

1,0-3,1

30,0

0,0031

Dunajec

0,0002-0,0005

730

1,0-4,7

65,0

0,0274

2,77 m

ciągły był kontrolowany aparaturą wodowskazową i I imnigraficzną^ zamontowaną w rejon!» po-

miarów. Pomiar parametrów krytycznych /początku ruchu/ polegał na obserwacji przejjcia zna-

cznika pod detektorem, w okolicy którego dozowano 30 ziaren danej frakcji.

Aparatura pomiarowa zastosowana na Wisłoce

W przekroju pomiarowym Wisłoki zbudowano most linowy, na którym podwieszono 5 skolimo-

wanych detektorów SSU-70 z kryształami scyntylacyjnymi N a J A l /ry» . 1 / . Linę nośną oraz

dwie liny wspomagające zamocowano na podporach betonowych z korbowymi windami regulacji

4

1С , A

Rys. 1 . Wariant dla małych rzek /Wisłoka/j 1 - Una nosno, 2 - sonda scyntylacyjna, 3 - ko-
limator ołowiany, 4 - rura ustalająca, 5 - winda, 6 - kable
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naciqgu l in. Kable detektorów poprowadzono wzdłuż liny nośnej do ruchomego laboratorium izo-

topowego, zlokalizowanego w autobusie stojącego na brzegu w sąsiedztwie przekroju pomiarowe-

go. Autobus wyposażono w system rejestracji, wizualizacji i wstępnej obróbki danych.

Zaprezentowany most linowy przewidziano do badań na rzekach o niewielkiej szeiokofci Ito

tyta, nie przekraczających 50 m.

Aparatura pomiarowa stosowana na Dunajcu

Dla rzek o szerokości koryta w profilu pomiarowym przekraczającym 50 m zastosowano

system oddzielnego montażu każdego z detektorów w specjalnej konstrukcji bramkach /lys. 2 / ,

Ruchowe -.
laboratorium

Rys. 2 . Wariant dla dużej rzeki

wbijanych w dno rzeki z pływającego pomostu montażowego. Kable detektorów są kotwiczone

na dnie rzeki i , podobnie jok w wersji dla małych rzek, podłączone do systemu ruchomego

laboratorium brzegowego. W systemie zastosowanym na Dunajcu wykorzystano detektory G - M

produkcji PTF VEB Vakutronik / N R D / .

Bezpośredni pomiar wydajności transportu

Dla celów porównawczych podczas prowadzenia pomiarów porametrów początku ruch» no

każdej z rzek przeprowadzono bezpośredni pomiar wydajnofci transportu metodą Curtots'o i San-
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/ 7J.W tym celu dozowano w obu badanych rzekach /poniżej piofilu pomiarowego początku

ruchu/ ok. 600 *g szkła irydowego o całkowitej aktywności olc. 18,5 GBq /0,5 Ci/ i granula-

cji 2-3 mm dla Wisłoki oraz 0 , 5 - 5 mm dla Dunajca.

Detekcje plamy znacznika po kolejnych wezbraniach prowadzono za pomocą wykolibrowane-

go detektora scyntylacyfnego / N a J A I / , holowanego po dnie badanego odcinko rzeki na saniach

pomiarowych przez łódź motorową. Układ zliczania i rejestracji danych umieszczony byt na

łodzi. Pomiar polegał na określeniu szeregu rozkładów aktywność i znacznika po szerokości rze-

ki w różnych odległościach poniżej punktu dozowania. Pozycję łodzi pomiarowej w wybranych

punktach mierzonych rozkładów aktywności określano metodą dwóch jednoczesnych namiarów za

pomocą teodolitów umieszczonych no brzegu. Wartości namiarów określane były na komendę po-

dawaną z łodzi pomiarowej drogą radiową.

WYNIKI

Typowy wynik uruchamiania ziaren określanej frakcji rumowiska w postaci zależności szyb-

kości zliczeń od czasu podano na rysunku 3 . Głębokość, przy której 9 3 % ziaren znacznika

opuściło rejon detekcji, traktowano jako głębokość krytyczną /h / masowego ruchu ziaren d a -

nej frakcji. Równocześnie przeprowadzono serie pomiarów hydrometrycznych dla określenia fred-

niej prędkości prądu w warunkach krytycznych, dla ruchu poszczególnych frakcji rumowiska.

Wyniki dla obydwu rzek zgromadzono w tabeli 3 .

T a b e l a 3 . Warunki krytyczne ruchu frakcji

Rzeka

Wisłoka

Dunajec

Frakcja

d. [mm]

2-3
4-5
8-10

16-20
20-25

2-3
6-9

18-23
25-28

Głębokość krytyczna

h [ m ]e r u J

0,53
0,75
1,16
1,63
1,94

0,59
1,22
1,93
2,13

Prędkość wody

u j>/s]

0,60
0,65
0,76
0,88
0,96

0,52
0,67
0,98
1,05

N a podstawie wyznaczonych parametrów początku ruchu obliczono wydajność transportu za

pomocą pięciu wybranych formuł teoretycznych.

- Formuła Mayera-Petero-Mullera z zastosowaniem współczynnika stabilności dna Wango.
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Frakcja («kto lr-182)
6-9 mm

10 30 godz

Rys. 3. Przykład detekcji dla dwćch frakcji rumowiłka /Dunajec/

«1 /0,25 X-/ 0,333
9

?.й.^-,

f m 1,786

fi =
df

•«u
dm j
-0,313

-0,947
dla -%~ < 0,4

dm

dla 0.4

- Klasyczna formuła Mayera-Petera-MOIIera
ł

-0,0#7 V^d."

o; /0725 jT/0,333
ДР.В.

/ 3 /

/V
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- Formuła Schoklittcha-Gilberta

Ja.

К - °'2 6 4 ł; q - и h; q - 0,01944 — ^ -
0 5 c r 1 141

Formuło Scboklitscho /1950/

9, =0,943 j ' ' 5 / q - 4 J V'.AP.B,, f-M
Ч„ =

П =

cr

1 h

n. er

п. - 0,0525 d, °'16667

- Formuła Einitaina /1942/

' 5 ^ / ^ 3 9 1 ^ /

/5/

/*/

/7/

/8/

/10/

щ ^

0,465 У
Oznaczenia w* wzorach:

91 • wydajnojć transportu frakcji i na jednostkę czasu t jednostkę szerokofei,

h|t * jrednia głębokość w pasie wleczenia i-tej frakcji,

fj • współczynnik stabilności dna wg Wanga f 9 j ,

Y ~ ciężar właSciwy wody,

ш/ * cieiar właściwy rumowiska,

d| с łrednlca ziaren i-tej frakcji,

д р . » zowartoJc procentowa i-tej frakcji w mieszaninie,

g = przyspieszenie ziemskie,

8. = szerokość wleczenia i-tej frakcji,

R = promień hydrauliczny.

Wyniki obliczeń za pomocą wymienionych wzorów pordwnono dlo odpowiodajqeych sobie

frednic frakcji i czasów z wynikami wydajności transportu uzyskanymi w bezpofrednlm pomlarz*

metodq Curtois'a I Sauzy D , 5 } ,
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Dla wstępnej fazy ruchu rumowiska całkowi to ffofiC wleczonego materiału wynosił/ 20 T dla

Wisłoki /olU czasu 25 h/ i 159 T dla Dunajca /dla czasu 31 h/ /tab. A/.

T a b e l a 4 . Porównanie wyników obliczeń pięcioma formułami teoretycznymi z wyników pomia-

rów bezpośrednich

Formuła

MPM /W/
MPM
S~G
S
E

MPM /W/
MPM
S-G
S
E

Rzeka

Wisłoka
frakcja
2-3 mm

Dunajec
frakcja
0,5-5 mm

Wydajność obliczona

m
17,14
17,81
2,4
0,74
6,35

126
4
5,8
6,9

11,0

Wydajność zmierzona
CT]

20,0

159,0

Przytoczone porównanie /tab. 4/ pozwala stwierdzić, że dla rzek typu podgórskiego jedy-

nie zmodyfikowana formuła Mayera-Petera-MOllera przez zastosowanie współczynnika stabilnoś-

ci dna Wanga daje wyniki porównywalne do pomierzonych metodą bezpośrednią.

BADANIA POCZĄTKU I KIERUNKU RUCHU RUMOWISKA

W MORSKIEJ STREFIE PRZYBRZEŻNEJ

Eksperymenty znacznikowe przeprowadzono w strefie załamania fal /przed ostatnią linią za-

łamania/ w wodzie o głębokości ok. 0,7 m. Zasadniczym celem prac było ustalenie, przy ja-

kiej prędkości prądu rozpoczyna się transport piasku. Ponadto spodziewano się uzyskać dane do-

tyczące dyspersji plamy znacznika oraz wzajemnej relacji między głównym kierunkiem ! pręd-

kością transportu o kierunkiem i prędkością prądu oraz kierunkiem nabiegania f o l . Eksperyment

polegał na wprowadzeniu porcji znacznika o aktywności 3,5 GBq /ok. 90 mCi/ na dno morskie

i następnej detekcji przemieszczania się plamy znacznika w miarę zmieniających się warunków

hydrometeorologicznych. Jednocześnie prowadzono rejestrację kierunku i prędkości prądu 0,5 m

nod dnem za pomocą prądomierza elektromagnetycznego oraz radarowe obserwacje kierunku na-

biegania f a l .

Przyjęta procedura pomiarowa zakładała dozowanie znacznika przy kompletnie spokojnym

morzu, następnie okres oczekiwania na odpowiednie warunki meteorologiczne /wzrost siły wia-

tru o i do sztormu/ wykonanie detekcji początku ruchu i pomiar pozostałych porometrów, okrw
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uspokojenia niezbędny dla demontażu urządzeń badawczych lub wykonania kolejnego dozowa-

nia znacznika.

Wersje aparatury pomiarowej

Do detekcji znacznika promieniotwńrczego w badaniach wstępnej fazy transportu materiału

dennego w morsk'ej strefie przybrzeżnej stosowane są sondy scyntylacyjne / N o J / T ł / połączone

z układem zliczanie i r*j«sstrcc;i zmian aktywnofc-.i w funkcji czasu. Detektor zawieszony jest

w określonej odległości od dna. Tego typu prace wymagają specjalnego osprzętu pomiarowego,

uwzględniającego obok wykonania pomiaru początku ruchu, konieczność śledzenia zmian aktyw-

ności plamy znacznika, niezależnie od kierunku transportu. W trakcie prowadzonych badań zna-

cznikowych wykonano instalację umożliwiającą detekcję znacznika jednocześnie w czternastu

punktach /Pająk I / oraz instalację л jednym ruchomym stanowiskiem pomiarowym /Pająk I I / .

P a j ą k I . Urządzenie obejmuje trzynaście sond scypulacyjnych umocowanych do trzynastu

składanych stalowych ramion, rozmieszczonych rodialnie w stosunku do centralnego wspornika.

Na szczycie urządzenia umieszczony został pomost operacyjny, z którego dokonywano dozowa-

nia znacznika na powierzchnię dna, za pośrednictwem umieszczonej centralnie, plastikowej ru-

ry. W pobliżu punktu dozowania umieszczony był czternasty detektor. Całość / z e względu na

swe podobieństwo do pająka nazwana — Pająkiem/ zmontowana na plaży, wyholowana została

na pozycję roboczą / o k . 60 m od brzegu/. N a rysunku 4 przedstawiono schemat urządzenia

oraz lokalizację poszczególnych detektorów.

Eksperyment rozpoczęto od dozowania znacznika. Po upływie czasu niezbędnego do zakończe-

nia sedymentacji znacznika w rurze /czas ten ustalono według wskazań detektora nr 14 umie-

szczonego obok punktu dozowania; ustalenie się zliczeń detektora świadczyło o zakończeniu

sedymentacji/ plastikową rurę usunięto. Od tej chwili rejestrowano zmiany wskazań wszystkich

detektorów w funkcji czasu. W czternastej godzinie eksperymentu pojawił się wiatr zachodni

o stale narastającej sile. Kierunek nabiegania fal mierzony względem linii brzegowej wynosił

początkowo 70 i następnie ustalił się do końca eksperymentu około wartości 60 . W 36 godzi-

nie eksperymentu zaobserwowano niewielki wzrost i następnie zmiany natężenia prędkości z l i -

czeń detektora nr 14. Odpowiada to początkowi ruchu pojedynczych ziaren. Szybki wzrost i lo-

ści zliczeń zarejestrowano w 49 godzinie eksperymentu. Tę chwilę uznano za początek transpor-

tu. Odpowiada to piędkośct prądu 6 7 , 5 cm/s. Wykres zmian natężenia prędkości zliczeń w fun-

kcji czasu dla detektora nr 14 przedstawiono na rysunku 5 . Średnia prędkość transportu określo-

na została na podstawie pomiaru czasu, jaki upłynął między chwilą początku ruchu a przejś-

ciem maksimum aktywności znacznika pod jedną z trzynastu sond rozstawionych rodialnie wokół



Bodanta ruchu rumowiska w rzekach 107

POŁOŻENIE DETEKTORÓW POŁOŻENIE „PAJĄKA'

W* > ,< *5 • Detektor uszkodzony

Brzeg »Do brzegu

3m |. 3fn ,|. 3m | 3m

Rys. 4 . Schemat i lokalizacja urządzenia Tająk I "

к«Г3

500

100

Sonda Nr 14

10 30 50 70 90 110 130
Czai,godz

Rys. 5 . Wykręt prędkości zliczeń detektora nr 14 w funkcji czaiu



№8 ft. Wierzchnich i inni

250

200

150

100

50

Sonda NrB

Ю1

0 10 20 40 60 80 K» 120 Czn,godz.

Rys. 6 . Wykres prędkości zliczeń detektora nr 6 w funkcji czasu

punktu dozowania. Maksimum aktywności pojawiło się na sondzie nr 6 w 101 godzinie ekspery-

mentu, a więc 47 godzin od początku ruchu /rys. 6 / . Odpowiada to średniej predkojci

0,0034 cm/s. Główny kierunek transportu miał być określany na podstawie znajomofci położe-

nia poszczególnych detektorów w perymetrze .'Pafqka. Uszkodzenie sond znajdujących się w

sqsiedztwie detektora nr 6 uniemożliwiło precyzyjne ustalenie kierunku transportu oraz ocenf

wielkolci dyspersji poprzecznej plamy znacznika. Możliwe stało sie jedynie stwierdzenie gene-

ralnej zgodnofci głównego kierunku transportu z kierunkiem prądu.
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Przeprowadzone prace, jakkolwiek wykazały celowość stosowania metody znaczników promie-

niotwórczych w badaniach wstępnej fazy transportu osadów dennych, ujawniły szereg niedostat-

ków przyjętej metodyki doświadczalnej. W trakcie prowadzenia eksperymentu w wyniku oddzia-

ływania czynników atmosferycznych uszkodzonych zostało 50% detektorów, co negatywnie wpły-

nęło na precyzję określenia głównego kierunku transportu i uniemozliv-ilo ocenę dyspersji po-

przecznej plamy znacznika. Stosowanie bardziej skutecznych zabezpieczeń dla stosunkowo du-

i e j ilości detektorów Pająka jest z przyczyn technicznych niecelowe. Z drugiej strony zasto-

sowana ilość detektorów wydaje się zbyt mała dla precyzyjnej oceny dyspersji plamy znacznika

w początkowej fazie transportu.

W tej sytuacji dla potrzeb przyszłych badań opracowano nowe urządzenie pomiarowe oparte

na koncepcji jednego, ruchomego stanowiska pomiarowego.

Pająk I I 1 . Przyjęta koncepcja wykonywania pomiarów przewiduje ustawienie detektora

promieniowania nad wybranym punktem badanego fragmentu dna morskiego, opuszczanie detek-

tora na zadaną odległość od powierzchni dna oraz wykonanie rejestracji natężenia ilości z l i -

czeń detektora wraz z rejestracją położenia stanowiska pomiarowego. Stanowisko pomiarowe

poruszane jest w tym przypadku zgodnie z trzema osiami współrzędnych przestrzennych. Napęd

dla każdego stopnia swobody ruchu stanowiska pomiarowego realizowany jest za pomocą silników

elektrycznych, zaopatrzonych w przekładnie. Ustalanie odległości detektora od dna odbywa się

za pomocą wyłącznika krańcowego. Taki system detekcji umożliwia szybkie przemieszczenie

stanowiska pomiarowego do wybranego punktu, ustawienie detektora w określonej odległości od

dna oraz pomiar natężenia szyhkości zliczeń.

Całość /rys. 7/ umieszczona jest na konstrukcji stalowej w kształcie kwadratu o boku 10 m

wspartej na dwóch płozach. Urządzenie montowane jest na plaży i następnie holowane na miej-

sce pomiaru.

Detekcja początku ruchu polega na ustawieniu stanowiska pomiarowego nad porcją znaczni-

ka dozowanego na powierzchnię dna i rejestracji natężenia ilości zliczeń w funkcji c»asu.

Ocena głównego kierunku i prędkości transportu oraz dyspersji plamy znacznika polega na

określeniu szereąu rozkładów stężenia znacznika na powierzchni dna drogą ustawienia stanowis-

ka w wybranych punktach powierzchni pomiarowej i rejestracji odpowiednich wartości natężenia

ilości zliczeń. Urządzenie Pająk II pozwala na realizację dowolnie wybranej sieci punktów

pomiarowych w kwadracie o boku 10 m. Stanowisko pomiarowe składa się z dwóch sond scyn-

tylacyjnych w ciężkich obudowach wodoszczelnych. W przypadku awarii jednej z sond jej rolę

przejmuje druga. Rozrząd napędu stanowiska pomiarowego wraz z systemem rejestracji danych

radiometrycznych i położenia detektorów umieszczone są na brzegu w specjalnym pomieszcze-

niu.
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Rys. 7. Schemat urządzenia Pająk II

Pająk II testowany był z wynikiem pozytywnym w ciężkich warunkach meteorologicznych. Pod-

czas prac doświadczalnych na konstrukcji Pająka II umieszczona była sonda falowa i prądomierz.

Prace prowadzono na terenie Morskiego Laboratorium Brzegowego IBW PAN w Lubiatowie.

Opracowany system pomiarowy stosowany będzie w badaniach początkowej fazy transportu

osadów dennych w strefie załamania f a l i .

WNIOSKI

Przeprowadzone badania wstępnej fazy transportu rumowisko wleczonego na dwóch rzekach

o charakterze podgórskim oraz w strefie załamania fal morskich wód przybrzeżnych mają charak-

ter prac rozpoznawczych, a ich głównym celem, obok uzyskania danych liczbowych charaktery-

zujących tę fazę procesu, było opracowanie skutecznych technik badawczych, pozwalojących

na uzyskiwanie wiarygodnych, wyników w trudnych warunkach terenowych i hydrometeorologicz-

nych. Jakkolwiek dane uzyskane w trakcie prowadzenia prac nie pozwalają jeszcze na sformu-

łowanie warunków ogólnych, dowiodły one celowości stosowania metod znaczników promienio-

twórczych w tej dziedzinie. Wyniki przeprowadzonych testów są podstawą do podjęcia systema-

tycznych badań procesu transportu rumowiska wleczonego w akwenach o różnej charakterystyce

hydrologicznej.
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INVESTIGATIONS OF THE BEGINNING

OF BED LOAD SEDIMENT MOVEMENT IN

RIVERS AND MARINE BREAKER ZONE

Summary

Four versions of eauipment design and method concept for determination of initial parameters

of bedlood sediment movement in natural conditions have been presented. Two of them were

applied for the measurements at mouth regions of Wisbka and Dunajec rivers. The remaining

two versions were used in the Baltic marine breaker zone.
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The bedload tracers used were: lr-192 in form of todium-free glass grains and Ta-182 in form

of wire inserts tn the stones from the river bottom.

The measured initial parameters of different fractions movement in rivers permitted to choose

an optimum theoretical formula on the way of comparison with the transport yield data obtained

on the grounds of tracer method proposed by Courtois and Sauza.

The measurements carried out in the marine breaker zone allowed to determine the direction

and velocity of sediment transport and resulted in important conclusions in respect of the mea-

suring apparatus construction.

P . Вежхницки, А. Овчарчик, С. Ипиловски, А. Хмелеве**,
А. Нихалик, В. Бартиик, Т . Баоински, 3 . Прушак

ИССЛЕДОВАНИЯ НАЧАЛА ДВИЖЕНИЯ ВЛЕКАЮТО
НАНОСОВ В РЕКАХ И В ПРИБЕРШОЙ ЗОНЕ МОРЯ

РЕЗНЕ
Представлены четыре варянгы конструкционных решения для измерения параметров иа-

чала движения наносов • натуральных условиях, д м кэ них были использованы • изме-
рениях на реках Вислога и Дунаем, остальные две использовались в исследованиях в при-
Оерехиой зоне Балтики. Для меченмя наноса использовался 1г-192 в виде осколков веэ-
натриввого стекла а также т»-182 в виде вкладшея • камни отобранные из русла реки.

Измерение параметры начала движения определении фракции наноса в реках позволили
на выбор оптимально! теоретической формулы путьем сравнения данных с вндатком транс-
порта наноса определенных радиоиндикаторным методом предложенным Курмус и Сози. Изме-
рения в прибережной зоне мор* позволили определить направление и скорость транспорта
а тоже позволили на собрание опыта и реконструкция измерительной системы.



WYKORZYSTANIE Z N A C Z N I K Ó W PROMIENIOTWÓRCZYCH

D O BADANIA PROCESU PRZERÓBKI ŚCIEKÓW GALWANIZERSKICH

W LABORATORYJNYCH KOLUMNACH JONITOWYCH

W . Koźmierczak, T.S. Urbariski

Instytut Chemii i Techniki Jądrowej

Warszawa, ul. Dorodna 16

STRESZCZENIE

Badano procesy sorpcji i elucji w kolumnach jonitowych do przeróbki Ścieków galwanizers-

kich, zawierających duże ilości chromu. Zastosowano szklane kolumny wypełnione kationitem

Wofatit KS1O lub amonitem Wofatit A D 4 1 . Roztwory wprowadzane do kolumn znakowano radio-

izotopami С и , . Fe lub Cr. Natężenie promieniowania znaczników w roztworach opuszcza-

jących kolumny mierzono sondami scyntylacyjnymi SSU70 sprzężonymi z jednokanałowymi anal i-

zatorami amplitudy impulsów i przelicznikami.

WSTĘP

Proces gatwanizacji jest powszechnie stosowany w przemyśle, głównie w celu otrzymania

powłok ochronnych, odpornych na wpływy Środowiska naturalnego lub innych niszczących czyn-

ników. Jednym z najczęSciej stosowanych procesów galwanizerskich jest chromowanie. W proce-

sie tym powstają powłoki ochronne o dużej odporności chemicznej, dużej twardości i wysokich

walorach dekoracyjnych. Zalety powłok chromowych sprawiają, że są one szczególnie często

stosowane. Niestety, w procesie chromowania oraz w niektórych innych / n p . w procesie zdej-

mowania powłok brązowych/ powstają Ścieki zawierające duże ilości chromu, a nadto miedf,

żelazo, cynę i cynk. Najbardziej trującym pierwiastkiem obecnym w tych Ściekach jest chrom.

Większość dotychczas stosowanych technologii neutralizacji tych Ścieków wykorzystuje metody
6 + 3+

strąceniowe. Polegają one na redukcji Cr do Cr i następnie strącaniu metali w postaci woW

dorotlenków. Otrzymane zawiesiny są filtrowane. Osady składuje się w specjalnych basenach,

lub bunkrach. Wymaga to zajmowania dużych powierzchni pod te budowle i jest kosztowne.

Ostatnio coraz częściej stosowane są metody przeróbki ścieków galwanizerskich oparte na

wykorzystaniu j o n i ł ó w p - 4 ] . Metody te pozwalają często na odzyskiwanie cennych metali ze
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Ścieków i jednocześnie d?i;ki temu na zmniejszenie ilości uciążliwych odpadów. Szczególnie

interesująca jest możliwość Jonitowej przeróbki Ścieków bardziej stężonych. Umożliwiają to jo-

nity produkowane współcześnie, a w tym Wofołity pochodzące г NRD.

W świetle przedstawionych informacji postanowiono zbadać w skali laboratoryjnej możliwości

przeróbki ścisków galwanizerskich o dużej zawartości chromi za pomocą jonitów produkcji NRD.

W badaniach wykorzystano znaczniki promieniotwórcze, co pozwoliło na znaczne przyspiesze-

nie badań oraz wyeliminowało konieczność wykonywania setek oznaczeń stężeń składników w

roztworach.

BUDOWA I DZIAŁANIE APARATURY

Badcmia przeprowadzono w aparaturze przedstawionej schematycznie na rysunku 1 . Aparotu-

ra składa się z dwóch szklanych kolumn /1,2/o średnicy 25 i wysokości 1100 mm. Dystrybutor

cieczy w dnie kolumny wykonano z perforowanego tefłonowego krążka i warstwy waty szklanej.

W każdej z kolumn umieszczono po 295 cm4 złoża jonitu. System przewodów i zaworów łą-

czy kolumny z pompą perystaityc2nq / З / . Pozwala on na stosowanie wznoszącego lub opadają"

cego przepływu roztworów przez kolumny. Roztwory opuszczające kolumny przepływały przez

zwojnice umieszczone przy sondach scyntylacyjnych/4,5/. Sondy były sprzężone z układem ele-

ktronicznym 6 , zbudowanym z jednokanałpwych analizatorów amplitudy impulsów i przelicz-

ników. Czas zliczeń we wszystkich pomiarach wynosił 50 s, co pozwalało na stosowanie nie-

zbyt dużych aktywności znaczników. Każdy cykl sorpcji lub elucji rozpoczynano w warunkach

całkowitego napełnienia aparatury wodą demineratizowaną, aby nie dopuścić do zapowietrzenia

kolumn jonitowych.

STOSOWANE MATERIAŁY

W badaniach stosowano dwa jonity Wofatit KS10 i Wofotit AD41. Wofatit KS10 jest silnie

kwaśnym kationitem o bardzo porowatej strukturze z funkcyjnymi grupami sulfonowymi. Odzna-

cza się dużą odpornością na ścieranie, szoki termiczne i osmotyczne oraz no działanie substan-

cji utleniających. Może pracować w pełnym zakresie pH oraz w temperaturach do 120 C.

Wofatit AD41 jest słabo zasadowym amonitem o strukturze porowatej z trzeciorzędowymi dwu-

metylo-aminowymi grupami funkcyjnymi - CH_-N/Cr-L/„. Jest nieodporny na niskie i wysokie

temperatury, odporny na ścieranie. Może pracować w całym zakresie pH. Nie jest odporny

na działanie podchlorynów, olejów, tłuszczów i wyższych węglowodorów.

Podczas badań wykorzystano ścieki pochodzące z galwanizerni zakładów FAZOS /Tarnowskie

Góry/ - zużytą kąpiel z odbrązowiania i ścieki z l inii chromowania. Stężenia jonów metali
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Rys. 1 . Schemat aparatury

w zużytej kąpieli do odbrqzowiania wynosiły w mg/dm • Cr - 110 500, Cr - 19 800,

Sn - 200, Fe - 139, Си - 22 900, Zn - 1 1 , 8 . Stężenia w Ściekach chromowych wynosiłyi

C r 6 + - 11 000, C r 3 + - 1 100, Sn - 7 , Fe - 9 1 , Cu - 464, Zn - 95 Sorpcję kationów z zu-

żytej kąpieli do odbrqzowiania prowadzono po jej rozcieńczeniu wodq w stosunku 1*1.

Badane roztwory znakowano w zależności od potrzeb radioznacznikami

C u C I 2 , 5 9 F e w postaci F e C L i t Cr w postaci CrCIg lub NeijCrO .

Си w postaci
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WYNIKI BAD AN

Sorpcje i elucję badano w szeregowych układach dwukolumnowych. W badaniach sorpcji

określano dla danej prędkości przepływu ilość surówki, jaką można przerobić do przebicia dru-

giej kolumny oraz stopień nasycenia pierw-.zej kolumny. W badaniach elucji oznaczano zmiany

stężenia wymywanego skłodnika w eluatach opuszczających każdą z kolumn i na tej podstawie

określano krzywe wydajności elucj i .
2+*

Przykład sorpcji kationów Си z kąpieli do odbrązowiania na kationicie Wofatit KS-10

przedstawiono na rysunku. 2. Stosowano prędkości przepływu 1,56 m/h. Wyraźne przebicie
3 3

I kolumny nastąpiło po przejściu 480 .- 220 = 260 cm surówki /220 cm - objętość czystej

wody w przewodach doprowadzających i I klumnie/. Przebicie drugiej kolumny nastąpiło dla

około 1210 - 400 = 810 cm surówki. Prawie identyczny przebieg mają krzywe sorpcji #elazo.

1000 000

600000

600000

адоооо

200000

500 1000 1500 2000 2500 Vcm3

Rys. 2 . Sorpcja miedzi z zużytej kąpieli do odbrązowianio
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Podczas sorpcji Cr znacznik promieniotwórczy pofawiał się w odcieku z I i И kolumny równo-

cześnie г dojściem frontu «urówki do punktów pomiarowych. Dowodzi to, że w trakcie procesu

następowała wymiana izotopowa Cr między Cr i Cr . Krzywe te nie mają więc praktycz-

ne} wartości.

Przykład krzywych elucji przedstawiono na rysunku 3 . W eksperymencie tym badano elucję

100

500000

Rys. 3 . Elucja miedzi 10% HCI

1000 2000 Чет3

miedzi 10% HCI z prędkością 1,66 m/h. Elucje 9 9 % miedzi otrzymano już po przejfciu

1200 - 450 - 750 cm3 eluenta, zaś 8 0 % elucji po 900 - 450 - 450 cm . Podobny ekspery-

ment przeprowadzony z 10% H 2 S O 4 wskazuje, że elucja 10% HCI jest znacznie skuteczniej-

sza.

Charakter sorpcji żeloza ze fcieku z linii chromowania przedstawiono przykładowo na ry-

sunku 4 . Stosowano prędkość przepływu 3,90 m/h. Przebicie I kolumny następowało po przeję-

ciu około 2100 - 220 = 1880 c m 3 , a II kolumny po przejściu około 6800 - 400 • 6400 cm

surówki. Po przejfciu 3 , 6 dm3 surówki otfćiek' zawierał w mg/dm t Cv - 0 , 1 4 , Fe - 1,73,
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0 1 2 3 4

Rys, 4. Sorpcja żelaza ze ścieku z linii chromowania
7 V.dmJ

Sn - 1,07, Zn - 0 , 2 5 . Wyniki badań sorpcji z tego ścieku dowodzą, że miedź sorbuje się l e -

piej od żelaza.

Pozostała część badań obejmowała przeróbkę odcieku z kolumn kationitowych po sorpcji ze

ścieków T linii chromowania w celu otrzymania dostatecznie stężonego kwasu chromowejjo.

Proces polega no sorpcji jonów chromianowych na anionicie Wofatit AD41 w układzie dwukolu-

mnowym. Następnie chromiany eluuje się dość stężonym roztworem N a O H i przeprowadza chro-

miany w kwas chromowy w kolumnie wypełnionej kationitem Wofatit KS 10.

Przykład sorpcji chromianów na Wofaticie AD41 przedstawiono na rysunku 5.

4000

3000

2000

1000

0 1 2

Rys. 5. Sorpcja chromianów na Wofaticie AD41

* V.dmJ

Stosowano prędkość przepływu 4,05 m/h. Przebicie kolumny I i II nastąpiło odpowiednio po

przejściu 720 i 1600 cm surówki. Ełucję jonów chromianowych prowodzono w tym przypodku

15% N a O H z prędkością przepływu 1,9 m/h, dążąc do uzyskania jak najwiękizych stężeń w

eluacie. Wynik eksperymentu przedstawiono na rysunku 6 . Maksymalne stcienit chromu w od-
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50000

10000

0 1000 V,cm' 2000

Rys. 6. Elucja chromianów ! 5 % N o O H . IQ - liczbo zliczeń imp/50 j , V - objętość przepom-
powanej cieczy, O - wydajność e l u c j i / % /

cieku występuje po przejściu przez układ około 960 - 450 = 510 cm efuatu. Przemianę chro-

mianów w kwas chromowy badano bez wykorzystanio znaczników promieniotwórczych, określając

pH i stężenie jonów N a w odcieku.

WNIOSKI

Wyniki przeprowadzonych bodań dowodzą, i e jonity Wofatit KSIO i AD41 mogq być wyko-

rzystane w procesie przeróbki ścieków galwanizerskich, zawierających duże ilości chromu.

Krzywe sorpcji i elucji otrzymane dzięki zastosowaniu znaczników promieniotwórczych pozwa-

lają określić właściwe p^dkości przepływu roztworów, praktyczną zdolność jonowymienną ży-

wic oraz optymalne parametry elucj i. Dane te mogq służyć do opracowania przemysłowej tech-

nologii przeróbki ścieków golwanizerskich, zowierafących chrom..
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THE APPLICATION OF RADIOTRACERS FOR INVESTIGATION

OF PLATING WASTEWATERS PROCESSING

I N LABORATORY ION-EXCHANGE COLUMNS

S u m m a r y

The sorption and elution processes for processing of plating wastewaters containing significant

amounts of chromium have been investigated in laboratory ion-exchange columns. The glass co-

lumns with cation-exchange resin W of at it KS10 or with anion-exchange resin Wofatit AD41 have

been applied. Solutions being introduced into the columns were marked with rodiotracers Co,
59 61

Fe or Cr, Thetr radiation intensity were measured in the solutions leaving the columns

using the scintillation counters SSU 70-type connected with monoehannel impuls amplitude ana-

lysers and re-counters.

B . К м ь м е р ч а к , Т . О .

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ Р Д О 0 И К Д Ш Т 0 Р 0 1 ДЛЯ ИССЛЕДОВАНИЯ
ПРОЦЕССА ПЕРЕРАБОТКИ ГАШАНИЧЯСШ СТОЧНЫХ ВОД
В ЛАБОРАТОРИИ КОНООБМСОШХ КОЛОННАХ

РЕЗШЕ
1с следовало процессы сорбция > алюкроваяи* i ионообменных колоннах ведение для пере-

работки гальванически сточных вод, содержат нначительные количества, хрома. Применя-
лись стеклянные колонны наполнена катиоиообменнои сиолоМ Вофатит НС 10 или анионсобыен
ной сыоло! Вофатит АД 41. Растворы перед введением в колонны были печени радиоиндикато-
раии 6 lbu r

 5 9 Г е или б^зи. Интенсивность нэлученяв радионндикаторов в растворах покида-
ющих колонны изкералаеь сцинхялляционными счетчиками ОСУ 70 соединенными с одноканаль"-
ныыя анализаторами амплитуды импульсов н пересчетчяками.



WYKORZYSTANIE METOD IZOTOPOWYCH DO MODELOWANIA

PROCESÓW OBRÓBKI CIEPINO-CHEMICZNEJ STALI

A, Lurze-Birk, L. Woli!, W. Sielski

Instytut Chemii i Techniki Jqdrowej
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STRESZCZENIE

Kompleks metod izotopowych /autorodiografia, pomiary radiometryczne, specjalne metody

oznoczeń pierwiastków w fazie stałej, ciekłej, gazowej/ i klasycznych metod badań fizycznych

i chemicznych wykorzystano do analizy mechanizmów i kinetyki procesów obróbki cieplno-che-

micznej stali.

Na podstawie wyczerpujących badań różnych procesów, a zwłaszcza tytanowania gazowego

sial i , zaproponowano schemat fizykochemiczny powstawania i wzrostu warstw węglika TiC na

ttalach. Szczególny nacisk połoiono na rolę transportu węgla w czasie procesu. Zaproponowa-

ne schematy modelowe majq znaczenie uniwersalne i mogą być zastosowane do różnych proce-

sów obróbki cieplno-chemicznej stali.

Obróbka cieplno-chemiczna stali - ło zespół procesów prowadzqcych do wytworzenia no jej

powierzchni warstw węglików, azotków, węgloazotków, borków i td. W niniejszej pracy przed-

stawione będą niektóre badania syntezy węglików na stalach, choć inne procesy motna badać

w podobny sposób / i badania takie wykonywano/.

Technologie poszczególnych procesów są bardzo różnorodne, jednakie w każdym przypadku

proces polega na reakcji stali z atmosferą i przemianach fizykochemicznych w powierzchniowych

warstwach stali. W procesach gazowych atmosfera ma zdefiniowany i dający się regulować skład;

w procesach proszkowych jest ona niekontrolowana i skład jej zmienia się w czasie. Pomimo tg;4

potraktujemy mnemotechnicznie wszelkie procesy obróbki cieplno-ehemicznej w jednakowy spo-

sób, pamiętając jedynie o odmienności kinetyki obu rodzajów procesów.

Istnieją bardzo bogate dane, również w literaturze, na temat struktury, składu i właściwoś-

ci warstw powierzchniowych na stalach. Mało natomiast wiadomo o mechanizmach reakcji i pro-

cesach cząstkowych, wyznaczających «fakty końcowe procesu. I tak np. w stosunku do procesu

tytanowania stali nie znane były podstawowi mechanizmy napędowe procesu /choć proponowano
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ich wiele, b. różnych, ale na zasadzie rozwożeń czysto teoietycznych [3, <J# 5, 16JI ich rn'ejr-

ności od składu podłoża i atmosfery.

Przedmiotem bardzo spornym było uczestnictwo węgla те siali i z atmosfery w budov;ie

worstwy węglikowej TiC - udział atmosfery zwykle przeceniano w teorii [3, 5]i praktyce, ton-

sujqc w technologiach CVD atmosfery zawierające weglc.vodor [4, 6, i in]]. Nie zbadane było

współdziałanie atmosfery redukcyjnej z węglem w stali w początkowym etapie procesu. Przez

długie lata brak było bliższych danych o dyfuzji węgla w stali tytanowanej i jej roli dla k i -

nelyki wzrostu warstwy oraz stanu końcowego materiału; meta'ograficznie stwierdzano jedynie

występowanie odwęglenia pod warstwą TiC, lecz nie były to dan» ilościowe.

Te poważne luki wypełniane były stopniowo dzięki systematycznemu zastosowaniu technik

izotopowych do badania przebiegu i skutków różnych procesów obróbki cieplno-chemicrnej sta-

l i , m.in. również i procesu tytanowania.

Na zasadzie zebranego już, bogatego własnego materiału doświadczalnego i dostępnych da-

nych г literatury zoproponowano stworzenie umownych modeli procesów, prowadzących do wy-

tworzenia no stali warstwy węglikowej.

Prsptfs'rt* !з;пу reol<cje i procesy cząstkowe w 3 grupach, zależnie od miejsca, w którym

- no grcviiLy sto'-dtmosfeia,

- w stali,

- w warstwie węglikowej.

Ogólny schemat procesu zobrazowany jest na rysunku 1 . Modelowanie obejmuje zjawiska

od chwili kontaktu powierzchni stali z atmosferą do chwili odłączenia atmosfery /6-10 na rys.

1 / . Zakładamy, i e obróbce poddaje się stal o składzie właściwym dla danego procesu i że

skład atmosfery i inne parametry technologiczne dobrane są w ten sposób, i e synteza węglika

jest możliwa.

Poszczególne wyróżniane przez nas "etapy!1 tworzenia warstwy węglikowej należy traktować

umownie i wprawdzie zaczynają one występować w pewnej kolejności, ale istniefq procesy czą-

stkowe, a nawet całe ich grupy, które zachodzą w dłuższym erosie /np. procesy dyfuzyjne

w stali/.

Wychodząc z powyższych założeń, zaproponowaliśmy sformułowanie wstępnych modeli two-

rzenia warstw węglikowych na stali dla przypadków-

- model ogólny dla tworzenia jednego węglika,

- modele szczegółowe dla węglików chromu i tytanu,

- model ogólny dla syntezy podwójnych warstw węglikowych,

- model szczegółowy dla warstw węglików chromu, pokrywanych węglikiem tytanu.
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1

2

3

U

Dobór stali

1
Obróbka plastyczna
i termiczna stali

Przygotowanie
pow/erzchni stali

Ogrzanie słali eto
temp. procesu

Przygotowani
składu atmosfery

Kontakt atmosfery
z powierzchnia stali

7 Utworzenie
zarodków

1

8 Procesy dyfu-
zyjne w stali

Powstanie war-
stwy węglikowej

10
Wzrost warstwy
przemiany w stali

11
Ostudzenie stali
z warstwq w at-
mosferze ochronnej

ТТЛ
sfery I

*•ao

je
&

o

^Odłcjczenie
atmosfery

Rys. ł . Schemat procesu wytwarzania warstwy węglikowej na stali

W tej pracy ograniczymy się do przedstawienia modelu szczegółowego dla przypadku syntezy

węglika tytanu, TiC. Informacje niezbędne do sformułowania modelu zaczerpnęliśmy z literatu-

ry, z dotychczasowych badań własnych i - Jeśli zachodziła potrzeba - z badań specjalnie w

tym celu zaprogramowanych. Te ostatnie wykonano przy użyciu aparatury modelowej, pozwala-

jącej na wykonywanie analizy produktów reakcji w trakcie procesu.

W bodaniach zastosowaliśmy liczne metody izotopowe, takie jak autoradiografia, metody ra-

diometryczne różnego rodzaju itd. Metod tych i badań nie będziemy opisywofi, gdyż *q one
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przedmiotem szczegółowych opracowań i publikacji; przedstawimy ratomiast wyniki badań mają-

ce istotne znaczenie dla tematu. Metody izotopowe zastosowano łącznie w fednym kompleksie

z metodami konwencjonalnymi, jak: folokolorymetria, chromatografia gazowa, badania mikrosko-

powe i in.

W szczególnofci zbadano;

- rozmieszczenie węgla w stali, kinetykę jego zmian w wyniku procesów dyfuzyjnych -
14

przez zaznakowanie węgla izotopem С i zosrosowanie autoradiografii skośnych przekrojów

próbek stali [ 7 , 19, 20]

- migrację węgla ze stali do atmosfery - przez selektywną absorpcję gazowych produktów

reakcji i ilościowe oznaczanie znacznika izotopowego С z wykorzystaniem spektrometrii i cie-

kłych scyntylatorów [ 8 , 1 7 ] ;

- udział węgla z atmosfery w syntezie węglika - przez zaznakowanie ixotopem С węgla

w atmosferze T i C I . + CH_J t- H_ i oznaczanie tego węgla w próbkach stali po procesie - me-

todą autoradiografii [ 7 , 9 ] ;

- wartości pH roztworów wodnych, w których absorbowano gazy poreakcyjne;
2 + 3+

- udział jonów ielaza Fe i Fe w produktach reakcji - przez absorpcję ich chlorków

w wodzie i fotokolorymetryczne oznaczanie stężeń £18, 21];

- powstawanie węglowodorów kosztem węgla ze stali metodą chromatografii gazowej;

- wydzielanie się węgla w strefie reakcyjnej przez jego oznakowanie w stali, pobranie pró-

bek osadów ! pomiary radiometryczne;

- grubość i strukturę warstw - metalograficznie;

- powstawanie zarodków przez obserwację przy utyciu mikroskopu elektronowego.

Proponowany model wstępny procesu syntezy węglika tytanu na stali przedstawiono w tabeli 1.

Poszczególne sformułowania opatrzono komentarzami, do których odnośniki podano w nawiasach.

Odnośniki te zawierają zwłaszcza te informacje, które uzyskano w wyniku przeprowadzonych

przez nas badań1.

Dane wyjściowe*

- stal o zawartości węgla ^ 0 , 3 % wag /zdolnego do reakcji w temperaturze procesu/;

- temperatura ^ 900 C;

- atmosfery: a / T i C I 4 + Ar; b/ T i C I 4 + H j , c / T i C I 4 + C H 4 /lub CHgJ/ + Hj

różnice w składzie atmosfery istotne są dla reakcji na granicy stal - atmosfera: mają one małe

znaczenie dla stali i warstwy węglikowej [ 1 , 1 0 , 1 1 ] ;

- strumień I skład atmosfery - optymalny w danych warunkach /dla atmosfery z węglowodo-

rem proporcja jego do wodoru powinna odpowiadać 50% dyjocjacji w temperaturze procesu/; >

- wszystkie gazy oczyitczone ze siadów O . i H„O do < 5 ppm.



•Tabela 1 . Wstępny model wytwarzania warstwy TiC na stalach

Element
procesu

Zfawiska na granicy stal-atmasfera Procesy dyfuzyjne / i inne/w stafi i na
• jej powierzchni

"Г
Warstwa TJC na stali

I . Zetknię-
cie atmos-
fery ze
stalą

- Adsorpcja i desorpcja gazów na powierzchni stali
- dynamiczna wymiana subsfratów i produktów /T/

- Reakcje prowadzące do wydzielenia Ti z TiCI.
w atmosferze TiCI. + Ar:

a/|TiC!4

1
CCI

lub ew.
= С + 2CL

b/ TiCI. ~ Ti + 2CL / 3 / ponadto przy odkrytej powierz-

- Minimalne odwęglenie powierzchni
stali w wyniku reakcji "a", odwrotnej
reakcji "f" i początku działania reakcji

/ 2 /

chni stali, początkowo:
e/rTiCI. + 2Fe « Ti + 2FeCL

UTiCI 4 + 4Fe = 3Ti + 4FeCI3 w atmosferze

d / TiCI4 + 2H2 * Ti + 4HC1 / 5 / oraz ew. reakcje

"a"-i początkowo "c" w atmosferze TiCI. + H, + CH

/ew. CH_J, inny węglowodór/: - jak w atmosferzeo
wodoru, ponadto b. mały udział węgla z atmosfery:

e / TiCI4 + C H 4 H 2 TiC + 4HCI /6/

- Równowaga węglowodoru z wodorem i węglem - dfa
atmosfer z węglowodorami, пр.:

- Reakcja syntezy TiC:

- Odwęglenie stafi wodorem /przy braku węglowodo-
rów w atmosferze i w dostępnej powierzchni stali/:
reakcja odwrotna do "f" /9/

- Nad traw ianie powierzchni stali HCI w przypadku
odkrytej powierzchni /początkowo/ i występowanie reak-
cjj "d" lub V "

- Brak warstwy

- Możliwa aktywacja powierzchni przez
trawienie składnikami atmosfery lub peaywa-
cia - składnikiem w atmosferze /10/



•c&. tabeli 1.

i l l . Zarod-
I kowanie
I TiC na
Ipowierzch-
ini sta1!

- Reakcje jak w p. I a-g, zależnie od atmosfery, reak-
cje "с" zachodzą na pewno i w produktach procesu wy-

- Węgiel ze stali może przenikać
do atmosfery /odwęglenie/ / 9 /

stępują chlorki żelaza / 4 / : w przypadku atmosfery TiC I.+ [ - W wyniku reakcji I g węgiel
• • • ' " ' | ze stali wiąże się w TiC, przez co

: maleje jego stężenie przy powierzchni
H„ - powstaje metan / 9 /

- W wyniku reakcji "g" tworzą się zarodki TiC

- Brak warstwy, powterz-
chnirj w większości swobod-
na

- Zarodki powstają w
miejscach bogatych w węgiel

jbez szcz-sgólnego uprzywile-
jowania / 1 1 /

| I I I . Budo-
j wo warst-
j wy TiC

- Reakcje jak w I, poza "c" , gdyż przy pokryciu po-
wierzchni stali TiC - żelaza w produktach reakcji już nie
ma / 4 /

- Z tego samego powodu nie występuje CH w zaa-
wansowanym stadium procesu w wodorze / 9 /

ч

IV Rozrost i - Reakcje I a, b, d , f, g; w miarę wzrostu grubości
j ' . j warstwy TiC i ew. wyczerpania źródła węgla w stali /
I f.f . !/cienkie podłoże/ możliwy wzros> udziału węgla z atmo-

- Nie jest jasne, czy Ti dyfun-
duje do stali, zwłaszcza przy więk-
szej zawartości węgla / 1 2 / , w każ-
dym razie powierzchnia stali jest
bogata wTi , który obniża aktyw-
ność węgla i wiąże go w TiC r co
powoduje:

- Dyfuzję węgla do powierzchni
i utworzenie przy niej strefy bogatej
w węgiel, a pod nią - strefy odwęg-
lonej /13/

- Zawartość węgla w warstwie po-
wierzchniowej rośnie i powstaje war-

Istwa TiC /13/
- Przyrost warstwy wymaga dy-

j fuzji węgla przez TiC
i - Po długim czasie odwęglenie
j pcd warstwą bogatą w węgiel za-

czyna się wypełniać kosztem węgla
| dyfundującego z głębi podłoża sta-

lowego /17/

- Warstwy TiC jeszcze
brak /13/

- Lita warstwa TiC,
rosnąca od powierzchni stali

Ina zewnątrz /14/
i - Zawartość węgla w TiC j
(Stopniowo rośnie, osiągając
jdo 20% werg. /15/
i - Grubość warstwy TiC
i powoli zbliża się do gruboś-
Jci strefy bogatef w węgiel

/16/
JGrubość warstwy węglikowej
i zrównuje się praktycznie г
:grubością strefy bogatej w
węgie! ' l ó /
Warstwa TiC osiągo max %
С ,15/
Przyrost worstwy ito|« się

; b . powolny /171'

za
i hamowanie
| jej przyro-
: stu

'./cienkie podłoże/ możliwy wzros- udziału węgla z atmo-
( i e | sfery wg reakcji "e" / 6 /

" Dyfuzja węgla z głębi podłoża
dostarcza coraz mniej materiału do
budowy warstwy, co zahamowuje jej
przyrost
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KOMENTARZE

1 . Badart adsorpcji i desorpcji reagentów na stali dotychczas Ьгс'к, jakkolviel. *j to zjawis-

ka istotne, np. dla zarodkowania i wszelkich reakcji chemicznych. Możliwy jesl tej

czny wpływ powierzchni, np. w stosunku do reakcji

H 2
TiCI. f C H . :

4 4 +4 HCI.

2 . Stwierdzono [ lO], i e podczas tytanowania stali w atmosferze TiCI. i Ar węu.iel stale

przenika do atmosfery i występuje w produktach reakcji /rys. 2 / w postaci zw!q;rkóv< beztleno-

wych. Komora reakcyjna pokrywa się osadem o dużej zawartości węgla [ 1 1 ] . Zaproponowano

reakcje?

50 min

Rys. 2 . Migracja węgla ге stali N8 do atmosfery w temp. 980 C» 1 - związki organiczne, 2
związki tlenowe

TiCI. * C.. , , * TiC + C C I ,4 /stal/ 4

C C I . * 2 C + 2 C L .
4 I

CCI . trudno jest zidentyfikować analitycznie ге względu na jego dysocjocję termiczną. Taki

mechanizm, jak powyżej, nie został stwierdzony w innej atmosferze; redukcja TiCI. wodorem

jest znacznie łahviejsza[l, 1 1 ] . Pewne odweglenie stali spowodowane jest działaniem wodoru

/7 innej atmosfery/ - p. komentarz
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3. Dysocjacja termiczna wg reakcji;

TiCI. - Ti + 2 C L
4 2

rozpatrywana jest jako mechanizm napędowy procesu łylko w jednej pracy [16]; analiza termo-

dynamiczna [ 5 ] odrzuca taką możliwość /co prawda dla stanu równowagi, jaki nie jest w pro-

cesie osiągany £14].

4. Reakcje TiCI. z żelazem zawartym w ital i grają istotną rolę w procesie. Możliwe są 2

reokcjei

T?CI4 + 2 Fe • Ti + 2 FeCI2

3 T i C I . + 4Fe » 3 Ti + 4FeC.L.
4 3

Jak wynika z badań fotokolorymetryeznyeh, w produktach reakcji występują zarówno jony
2+ 3+

Fe , jak i Fe /rys. 3, 4/ . W atmosferze wodorowej jony żelaza występują tylko no począt-

ku procesu, dopóki powierzchnia stali nie jest pokryta litą warstwą TiC [ 1 , 11, 15]. Twierdze-

nia', jakoby żelazo było niezbędne do syntezy TiC [ 3 , 5 ] , nie znalazły potwierdzenie [ 2 ] .

JOf*
ml 5'

0.65

0.55

0Л5

0.35

0.25

0.15

0.05

10 20 30 40 50 min

O 1 j_

Rys. 3. Jony Fe i Fe w produktach reakcji i tytanowania stali N8 w atmosferze TiCI t Ar
/980° C/t 1 - Fe2 + + Fe 3 + / , 2 - Fe2 +

5. Reakcja redukcji wodorem

TiCI4 + 2 H2 - Ti + 4 HCI
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0.70

0,60

0.50

0,40

0130

0,20

0.10

Ю 20 30 50 min

2 + 3+Rys. 4 , Jony Fe i Fe w produktach reakcji i tytanowania stali N 8 w atmosferze T i C I . +
+ H 2 / 9 8 0 ° C / • 4

może być uznana za główną dla procesów z atmosferą wodorową, gdyż tylko ona moie przebie-

gać w czasie całego procesu. Dowodem jest tu obecność HCI w produktach reakcji w czasie

całego procesu, z czego wynika b. duża kwasowość /niskie pH/ roztworów absorpcyjnych.

6 . W atmosferze typu T i C I . + C H 4 + H 2 możjiwa jest reakcjia [ 3 , 5, 6]t

H 2
T i C I . + C H . :

4 4
TiC + 4 HCI

Hipotezę taką potwierdza fakt możliwości tyntezy TiC na podłożach bezwęglowych \}-3, 5).

Większość technologii tytanowania gazowego stali bazuje na atmosferach zawierających węglo-

wodory. Nasze badania izotopowe / z atmosferą TiCI . + C H - J + H „ / wykazały, że udział węg-

la z atmosfery w budowie warstwy TiC na stali jest minimalny - rys. 5, 6 [ 1 3 , 15Д.

Udział ten wzrasta, jeżeli stężenie węgla prey powierzchni pokrywanego materiału staje się

zbyt małe /stal niskowęglowa, gruba warstwa TiC na stali i t d . / . Mechanizm reakcji syntezy

TiC z gazowych substratów T i C I . i C H . nie jest jeszcze znany.

' Proponowano 2 schematy raakcfi:
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0ЯЮ

0Д05

20 (jm

14.Rys. 5. Udział węgla z atmosfery TiCL + CH-J' + H» w tworzeniu warstwy TiC na stall N8;

I - 1040°C, 0,5 h, 2 - 1040°C, 0,5 h w atmosferze nieaktywnej + 0,5 li w atmosferze aklyw-

A. TiCI4 + \/2 TiC!3 + HCI

TiCI3 +CH 4 «TiC +3 HCI + 1/2

TiCI4 + CH 4 + 4 HCI

B. TiC I4 + 2 H 2 « Ti +4 HCI

CH4 - С + 2 H2

Ti +C «TiC
H

TiCI4 +CH = 4 = TIC + 4 HCI [1, 13, 15j

Na podstawie punktu/5/, procy [ 13] oraz faktu, ł e redukcja TiCI do TiCI3 jest mało

prawdopodobna - rekomendujemy schemat B.
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0J020

0010

10 20
14,

Rys. 6 . Udział węgla z atmosfery T i C I . + CH„J + H„ w tworzeniu warstwy TIC na stali 45,

0 , 5 h w atmosferze aktywnej, 950 С

7 . Równowaga dysocjacji termicznej węglowodoru, np. metanu»

CH - С + 2 H o

4 2

wyznacza możliwoJć ew. udziału węgla z tego węglowodoru w syntezie węglika. Zwykle zale-

ca się taki stosunek ciśnień cząstkowych C H . i H„ w atmosferze, aby stopień dysocjacji wyno*

sił ok. 5 0 % [ 3 , . 5 ] . Uwagat reakcja jest odwracalna - p. uwaga / 9 / .

8 . Reakcja syntezy V + С , . , • TIC, wymagająca uprzedniej redukcji TICL do Ti moie

być uznana za stwierdzona, w przypadku atmosfer bezwzględnych [ 1 r 4, 1 1 , 13].

9 . Nadmiar wodoru sprzyja syntezie metanu wg reakcji С + 2 H 2 • C H ^ .

Możliwe jest więc powierzchniowe odwęglenie stali w atmosferze zawierajęcej wodór, co stwier-

dzono w wyniku badań autoradiograficznych i pomiarów radiometrycznych /rys. 7 / . Występowa-

nie C H . w produktach reakcji potwierdzono analizą chromatograficzną gazów f j i , 13, 15].

Gdy ital pokryto |est lita warstwą T5C, reakcja nie zachodzi [ П , 13].
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1.2

1.1

0.1

Rys. 7. Przenikanie węgla ze stali N8 do atmosfery TICI. + H- /№0 C/i I - węglowodory,
2 - związki tlenowe

""""̂ -̂ГД 1- с
12 1С pm

Rys. 8. Zmiana stężenia węgla w warstwie powierzchniowe) stali N8, tytanowanej w atmoife-
rse TICI + Hj w temp. 93ГС» 1 - 0,23 h, 2 - 0,5 h, 3 - 1 h, 4 - 2 h

10. Brak bliższych danych o akrywacf! powierzchni stoi! rvigtntaml gazowymi w procesie

tytanowania stali. Przez analogie do procesów azotowania gazowego można przypufcie, i *

wpływ taki istnieje. Stwierdzono, ze zowartoić O , I H.0 w gazach /powyżej 5 ppm/ uniemoż-

liwia syntezę TIC.
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11. Badania mikroskopem elektronowym wykazały, że zarodki TiC nie wykazują związku ze

strukturą" podłoża stalowego i prawdopodobnie grupują się w miejscach bogatych w węgiel £ l ] .

12. Na temat możliwej dyfuzji Ti do podłoża danych brak. Ogólnie uważa się, że tytan

osadza się na powierzchni stali, a warstwa TiC rośnie na zewnątrz; p. uwaga /14/. Gdy ty-

tan w ogóle nie dyfundował, trudno wyjaśnić wzbogacenie powierzchni stali w węgiel - p.

uwagi /13/ i /16/.

13.vPrzy powierzchni stali tworzy się warstwa bogata w węgiel, jak przedstawiono poglądo-

wo na rysunku 8 /badania autoradiograficzne/; pod tą warstwą znajduje się warstwa odwęglona

Ays- 9/.

%c

QB0

0.70

0.60

0,50

Rys. 9. Zmiana stężenia węgla pod warstwą TiC na stali N8 /atmosfera TiCI, + H j / :

ł - 950°C, 1 h; 2 - 1050°C, 1 h; 3 - 1100°C, 2 h

14. Szereg prac, n p . f l ć j wskazuje, że warstwa TiC rośnie na zewnątrz od powierzchni

stali.

15. Węglik tytanu TiC jest daltonidem i może zawierać od 10 do 20% wag. C. W naszych

doświadczeniach otrzymaliśmy najwyższe zawartości węgla ( j 1, 13, UJ;

- w atmosferze z wodorem i węglowodorem: 15-17% C,

- w atmosferze argonowej{ 19,99% C.

16. Warstwa stali wzbogacona w węgiel przez długi czas fest wyraźnie grubsza od warstwy

TiC; grubości tych warstw zbliżają się do siebie dopiero po długim czasie /rys. 10/.

17. Wzrost warsrwy TiC zależy od czasu zgodnie z funkcją w przybliżeniu logarytmiczną

[3 - 5 ] . Wiąże się to z wyczerpywaniem niezbędnego do reakcji węgla w przypowierzchniowych

warstwach stali i wzrostem drogi dyfuzji tego pierwiastka do powierzchni. Odwęglenie pod war-
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10

- О 0.5 1 1.5 2.0 h

Rys. 10. Grubość warstwy TiC /krzywa 1 / i strefy bogatej w węgiel /krzywa 2/atmosfera
T i C I 4 + C H 4 + H 2 , 104Q°C

stwą TiC powoli zanika /rys. 9 / . Przy braku węgla ze stali rośnie prawdopodobieństwo udziału

węgla z atmosfery w syntezie TiC - p. uwago / 6 / 5, 1 1 , 17 .

Zaproponowany model ma charakter wstępny, ale pozwala dobrze zidentyfikować problemy,

jakie pozostały jeszcze nie zbadane. M o i e też stanowić wzór mnemotechniczny dla innych pro-

cesów obróbki cieplno-chemicznej stali.

Opracowanie modelu stanowi dobry przykład, w jaki sposób można celowo i z niezłym efek-

tem powiązać różne metody badawcze i jaką rolę mogą tu najlepiej spełnić metody izotopowe.
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APPLICATION OF RADIOISOTOPE METHODS TO MODELLING

OF THE THERMOCHEMICAL STEEL TREATMENT PROCESSES

S u m m a r y

A set ef isotope methods /autorodiography, radiometrie measurements, special methods of

determination of elements in solid, liquid and gaseous phases/ and classical methods of physi-

cal and chemical investigations has been used for analysis of mechanisms and kinetics of the

thermochemica! steel treatment processes.

On' the grounds of complete investigations of various processes, particularly the gaseous t i -

tanization of steel, a physico-chemical scheme of formation ond growth of TiC carbide film on

steel surface has Keen proposed. Special emphasis has been put on the role of coal migration

during the process. The proposed model schemes are auite versatile and can be applied to diffe-

rent processes of thermochemical treatment of steel.
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А. Лутэе-Бирк, Л. Вались, В. Бельски

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ИЗОТОПНЫХ МЕТОДОП ДЛЯ МОДЕЛИРОВАНИЯ ПРОЦЕССОВ

Х1ШИКО-ТЕРМИЧЕСКОЙ ОБРАБОТКИ СТАЛЕЙ

РЕЗГОЕ

Был использован набор изотопных методов /авторадиография, радиометрические изме-
рения» специальные методы определения элементов в твердой, жидкой и глазовок состоянии/
и классических методов физических и химических исследований для анализа механизмов
и кинетики процессов химико-термической обработки сталей.

Опираясь па содержательные исследования различных процессов а прежде всего на про-
цесс легирования сталей титаном из газовой фазм, предложено фнэикохимическуп схему
образования и роста слоев карбида титана Т Ю на,поверхности сталей. Особое внимание
было уделено процессу переноса углерода. Предложенные схемы универсальны по своему
значение и могут применяться для различных процессов химико-термической обработки
сталей.



ZASTOSOWANIE TECHNIKI ATOMÓW Z N A C Z O N Y C H

D O BADANIA DYSPERSJI SIARKI W MIESZANKACH GUMOWYCH

J . Komosiriski, E. Koczorowska, B. Jurkowski, J . Manuszak

Instytut Technologii Budowy Maszyn Politechniki Poznańskie)

STRESZCZENIE

Siarka należy do głównych składników sieciujących w mieszankach gumowych, dlatego tez

stwierdza sie duży jej wpływ na uzyskiwane właściwości wyrobów. W procesach technologicz-

nych gumy dotychczas znany jest wpływ sposobu rozprowadzania sadzy na własności statyczne

i dynamiczne gumy, nie ma natomiast wiarygodnych metod - poza radioizotopowymi - badań prze-

mieszczania się siarki podczas przebiegu procesu wytwarzania i przerobu mieszanek gumowych.

Badania takie tą konieczne, gdyż od stopnia heterogennofci sieci przestrzennej wulkanizatu za-

lezą jego włafciwofci statyczne I dynamiczne.

W artykule tym podano aktualny stan pracy nad tym zagadnieniem, omówiono technik» przy-

gotowania badanych preparatów gumowych, w tym - wprowodzenie radioizotopu siarki do mie-

szanki, metodyki przygotowania próbek, pomiarów ich aktywności i opracowywania wyników

oraz przykłady ich interpretacji.

Przemysłowe mieszanki gumowe zawierają do dwudziestu składników wielko- i małoczątrko-

wych. Podstawowym składnikiem mieszanki gumowej jest kauczuk. Cechą charakterystyczną kau-

czuków jest łańcuchowa budowa giętkich makrocząsteczek i związane z tym właściwości fizycz-

ne.

Przejlcie kauczuku ze stanu plastycznego w stan wysokoplattyczny następuje w wyniku pro-

cesu wulkanizacji, t j . wygrzewania kauczuku w obecności związków wulkanizujących, przy-

spieszaczy i aktywatorów. W procesie wulkanizacji powstaje w sposób losowy nieregularna sieć

przestrzenno wulkanizatu. Towarzyszy temu znaczny wzrost wytrzymałości wulkazizatu i jego

elastyczności. Głównym Środkiem sieciującym-dla kauczuku naturalnego I Szeregu kauczuków

ogólnego przeznaczenia jest siarka.

Mieszankę gumową otrzymuje sie przez rozprowadzenie w kauczuku proszkowych i ciekłych

jej składników. Podczas mieszania zachodzi zgrubna dekoncentracja dużych skupisk materiału,

a naslfpnie dyspergowanie mieszanych składników.
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Optymalizacja procesu mieszania jest zadaniem trudnym, ponieważ składnik i mieszanki gu-

mowej znacznie różnią się lepkością, termodynamicznymi parametrami rozpuszczalności oraz

szybkością dyfuzji. Niektóre składniki mieszanki wprowadzane są w małych ilościach /rzędu 1 % /

co dodatkowo komplikuje proces, jednakie mieszanka powinna być dobrze zhomogenizowana,

a wszystkie jej składniki - równomiernie rozprowadzone w matrycy polimerowej. Spełnienie

tych warunków jest konieczne dla uzyskania wymaganych właściwości fizycznych i mechanicz-

nych. Wielkość cząstek we właściwie wykonanej mieszance gumowej winna miefcić się w prze-

dziale 0,1 do 5 um. W przypadku, jeśli cząstki sq mniejsze lub większe od podanych wartoś-

c i , wulkanizat ma gorsze własności mechaniczne £ l ] , a wymiary ich rzędu 250 om mają kata-

strofalny wpływ na takie właściwości wulkanizatu, fak wytrzymałość na rozciąganie czy wydłu-

żanie przy zrywaniu [ 4 ] .

Tak więc, poznanie zjawisk i procesów zachodzących podczas wytwarzania mieszanek gumo-

wych warunkuje możliwość świadomego sterowania nimi. Z uwagi na to, i e siarka jest głównym

Środkiem wulkanizującym, w największym stopniu decydującym o właściwościach wulkanizatu,

a zachowanie się jej jest stosunkowo słabo poznane - skoncentrowano się na tym zagadnieniu.

Istnieje wiele prac w zakresie zastosowania metod radioizotopowych do badania mieszanek

gumowych i procesów ich produkcji, w tym także o wykorzystaniu promieniotwórczej siarki з

[ 2 , 5 ] . Jednakże starannie unika się informacji o charakterze ilościowym oraz wszelkich da-

nych technologicznych, co wynika z charakteru Światowego rynku gumowego, w szczególności

rynku opon samochodowych i wartości tej produkcji.

Ocena obecnego stanu wiedzy, utworzona na podstawie dostępnych materiałów, skłania do

wniosku, że niektóre elementarne zjawiska zachodzące na poziomie cząstek / a więc chemia

zwiąrków wchodzących w skład mieszanki gumowej/ są o wiele lepiej poznane niż kinetyka

makroprocesów. Najeży tu wymienić w pierwszej kolejności! procesy homogenizacji, procesy

dyfuzyjne podczas wulkanizacji óraż zmianę w funkcji czasu gradientu koncentracji składników

pełniących rolę substancji sieciujących, plastyfikatorów i stabilizatorów.

Uwzględniając powyższe rozważania, a także sugestie przemysłu, ustalono następujący dwu-

etapowy plan prac:

- Pierwszy etap - badania stanu ustalonego:

eksperymentalne wyznaczenie ? analityczny opis rozmieszczenia siarki w mieszankach gumo-

wych w różnych fazach procesu wytwarzania /przekroje czasowe procesu/.

- Końcowy etap - badanie kinetyki procesu:

próba opracowania metod badania przemieszczania się siarki podczas mieszania oraz bodania

szybkości S zasięgu dyfuzji w czasie wulkanizacji i bezpośrednio po wulkanizacji.
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Aktualnie prace nad omawianym zagadnieniem sq w fazie zaawansowanej realizacji pierw-
' 35

szego etapu. Do celów znacznikowych wykorzystywano promieniotwórczą siarkę S, otrzymy-
waną w wyniku reakcji / n , 1» / ze stabilnego izotopu S. W strumieniu neutronów termicznych

32 32
powstaje równocze$nie w mieszaninie naturalnej promieniotwórczy fosfor P z izotopu S w
wyniku reakcji / n , p/, Z uwagi na to, że energia maksymalna i energia Średnia cząstek /3

35tego fosforu jest o rząd większa od odpowiednich energii siarki S, a- także ze względu na

poprawność analizy wyników pomiarów /zasięg cząstek w materii/ niezbędne jest schładzanie

aktywowanej mieszaniny naturalnej siarki przez ok. 100 dni , kiedy to udział promieniotwórcze-
32go fosforu P jest praktycznie pomijalny.

Do badań wykorzystywano porcje 3 g siarki elementarnej Sjjf zatapiane w kapsułkach kwar-

cowych. Przy ustalonych warunkach aktywacji otrzymywano po 100 dniach schładzania aktyw-

ność ok. 25 MBq Jednej trzygramowej próbki.

Próby przeprowadzono na przedmieszce bieżnikowej XCBO1, tzn. mieszance gumowej bez

wkładu wulkanizującego, produkcji jednej z fabryk przemysłu gumowego. Stosując recepturę
35

producenta, należy do 5 g siarki z radioizotopem S dodać 340 g przedmieszki oraz 153 g

tioheksanu /przyspieszacza/, aby otrzymać mieszankę wulkanizującą.

W eksperymencie uwzględniono dwa etapy procesu wytwarzania oraz dwa poziomy zmiennoś-

ci stopnia wymieszania, otrzymując macierz kwadratową 2 x 2 / t a b . 1 / .

T a b e l a 1 . Macierz kwantowa

Stopień wymie-
szania

Niski

Wysoki
2

— — — — — i ' — — '

Etap procesu wytwarzania

przed wulkanizacją
N

N1

N2

po wulkanizacji
W

W l

W2

Dla każdej z czterech prób wykonano płytki o grubości 2-3 mm, które poddano badaniom.

Z każdej płytki pobrano losowo po ok. 40 próbek elementarnych w postaci wyciętych wałków

o Średnicy 6 mm i masie ok. 0,1 g, a następnie mierzono ich aktywność dwoma sposobami;

- Bezpośrednio po wycięciu, w proporcjonalnym liczniku przepływowym, uzyskując informa-

cję o aktywności z warstwy wierzchniej o grubości ok. 0,3 mm.

- Po rozpuszczeniu gumy i ekjtracji zawartej w niej siarki, również w liczniku przepływo-

wym. Przy tym sposobie mierzono aktywność całej zawartej w próbce siarki.

Niezależnie, z każdej płytki N 1 , N2, W l , W2-wykonano autorodtogramy. Jest to technika

bardzo przydatna dla bezpośredniej obserwacji konfiguracji siarki; umożliwia ono również, po
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bardzo przydatna dla bezpośredniej obswwaeji konfiguracji siarki; umożliwia ona również, po

przetworzeniu obrazu autorodiogramu, na opis analityczny. -

Mieszanka gumowa powstaje jako efekt wielu nakładających się oddziaływań losowych. Z a -

tem i jej struktura konstytuuje sie 'losowo. Tak wiec dla scharakteryzowania właściwości f izycz-

nych czy technicznych gumy naturalne staje się wykorzystanie miar statystycznych, których l icz-

bowe wartości mogą być dobrymi wskaźnikami zachodzących podczas wytwarzania procesów.

Pomiary aktywności powierzchniowej i objętościowej czterech prób dają osiem zbiorów, wyni-

ków t N l p , N 2 p , N i w , N2w, W l p , W2p, W l w , W2w, przy czym indeks "p" oznacza pomia-

ry aktywności powierzchniowej, "w" — pomiary aktywności objętościowej.

Wyniki pomiarów aktywnofci opracowano w postaci szeregów rozdzielczych. Graficzne obra-

zy szeregów stanowią histogramy; dla przykładu podano histogramy rozkładu aktywności objętoś-

ciowej próbek wulkanizowanych przy niskim Wlw i wysokim stopniu wymieszania W2w /rys. 1 ,

2/.

15
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Rys. 1 . Histogram dla danych liczbowych próby wulkanizowanej o niskim stopniu wymieszania
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Rys. 2 . Histogram dlo danych liczbowych próby wulkanizowanej o wysokim stopniu wymieszania

W2w
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Dla każdego z szeregów rozdzielonych wyznaczono podstawowe charakterystyki licz bo wet

- średnią arytmetyczną, będącą charakterystyką położenia;

- odchylenie standardowe z próby, stanowiące charakterystykę położenia;

- współczynnik zmienności jako charakterystykę jednorodności próby.

Wyniki zebrano w tabeli 2.

T a b e l a 2

Statystyka

LicznoŚć, n

Średnia, x

Odchylenie
standardowe, s

Współczynnik
zmienności, v

N l p

40

311,1

167,7

53,9

N i w

40

36 810

12 409,3

33,79

N 2 P

39

207,4

56,9

23,44

N2 w

39

30 217

8 929,9

29,55

Próba

W l p

37

316

79,9

25,28

Wl w,"

3?

?': '57

11 /12,3

35,19

W2p

• 4 0

349,3

91,1

23,07

W2w

40

34 270

11 483,9

33,51

Wyniki uzyskane z prób obrazują pewien stan badanego układu. Stan ten można scharakte-

ryzować typem rozkładu i jego parametrami . Postawiono zatem hipotezę roboczą, że rozkłady

aktywności powierzchniowej i aktywności objętościowej siarki przed i po wulkanizacji Są takie

same. Hipotezę tę zweryfikowano za pomocą testu zgodności Kołmogorowa-Smirnowa [ 5 ] .

Obszar krytyczny dla testu jest postaci»

Rd - / Xd ; « /
gdzie;

oC - przyjęte prawdopodobieństwo popełnienia błędu, polegające na odrzuceniu hipotezy

prawdziwej. Jeśli zaobserwowana wartość statystyki A nafeży do obszaru krytycznego, to hipo-

tezę o równości rozkładów odrzuca się z prawdopodobieństwem błędu równym o( .

Dokonano również weryfikacji hipotezy o równości podstawowych parametrów* wartości ocze-

kiwanej u i odchylenia standardowego badanych zmiennych losowych. Ostateczne rezultaty w

postaci alternatywnych decyzji o przyjęciu względnie odrzuceniu hipotezy o równości wymie-

nionych parametrów zestawiono w tabeli 4.

Jak wspomniano, wykorzystano również auto radiografię do anolizy rozmieszczenia siarki w

warstwie wierzchniej płytek z badanej mieszanki gumowej. Autoradiogramy wykonano na filmach

autoradiograficznych AF-3 ORWO metodą dociskową, na podkładzie elastycznym, z obciąże-

niem od góty 100 g . cm . Przedstawiono je na rys. 3-6.

Opracowanie wykonane przez dr. K. Maćkowiak-Łybacką.
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T a b e l o 3 . Otrzymane wyniki weryfikacji

Próba

N l p , Wlp

Niw, Wlw

N2p, W2p

N2w, W2w

Zaobserwowana
warfoJć statystyki

1,16

0,706 '

3,17

0,840

Obszar krytyczny
(CC - 0 , 0 5 )

(1,358,-0-)

0,358 ;~)

(1,358;=-)

(1,352;*-)

Decyzje

Brak podstaw do odrzucenia ht-
potezy o równofcl rozkładów

и

Nalety odrzucić hipotez* o
równofci rozkładów

Brak podstaw do odrzucer'a
hipotezy o równości rozkładów

T a b e l a 4 .

Próba Weryfikacja hipotezy o równości
wartofci oczekiwanych

Weryfikacja hipotezy o równofci
odchyleń standardowych

Decyzje

N l p , Wlp

N i w , Wlw

N2p, W2p

N2w, W2w

Brak podstaw do odrzucenia hipotezy
o równofci

Należy odrzucie hipotezę o równofci

Brak podstaw do odrzucenia hipotezy
o rów no Je I

Należy odrzucić hipotezę o równofci

Brak podstaw do odrzucenia hipotezy
o

Należy odrzucić hipotezę o równofci

Rys. 3. Autoradiogram próbki o niskim stopniu
wymieszania przed wulkanizacją / N I /

Rys. 4. Autoradiogram próbki o niskim stop-
niu wymieszania po wulkanizacji / W l /
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4
Rys. 5. Autoradiogiam próbki o wysokim
stopniu wymieszania przed wulkanizacją /N2 •

Rys. 6. Autoradiogiam próbki o wysokim
stopniu wymieszania po wulkanizacji ,W2/

Analiza przedstawionych materiałów pozwala na sformułowanie następujących wniosków.
35

- Koncepcja zastosowania promieniotwórczego izotopu S do badania wpływu rozmieszcze-

nia i ruchu siarki w mieszankach gumowych na Ich właściwości ?na1azła praktyczne potwierdzę

nie jej słuszności. Opracowano zadowalajqcq technikę wprowadzania promieniotwórczej siarki

do mieszanek gumowych.
- Stosowane techniki pomiarowe pozwalajq na wyznaczenie

-

siaiki w mieszankach gu-

mowych rzędu 10 - .
9

- Zastosowanie autoradiografii do badania rozmieszczenia siaiki w gumie ma -oprćcz walo-

rów poznawczych - duże znaczenie dla praktyki przemysłowej, pc iewai pozwało bezpośrednio

zaobserwować określone cechy procesu produkcyjnego i eliminować występujące nieprawidłowoś-

ci .

- Dane zawarte w tabelach 3 i 4 wskazują no duią czułość metod analitycznych i ich noś-

ność informacyjną. Na przykład, wykazana w tabeli 3 równość ukłodów / z jednym wyjątkiem/

przed i po wulkanizacji moie być interpretowana jako wskazówka, i e proce» wulkanizacji nie

poprawie w sposób istotny stopnia wymieszania. Analizo danych w tabeli 4 pozwala stwierdzić,

i i średnie stężenie liorki w róinych etapach procełu pozostaje niezmienne, natomiast zaczyna

ujawniać się wpływ procesu dyfuzyjnego wskutek róinic odchylenia standardowego przed i po

wulkanizacji. Liczbowe wartości tego parametru mogą być miarą intensywności dyfuzji.

Rysują się ciekawe hipotezy o możliwości analitycznego opisu struktury mieizanki gomow«f

ra pomocą postaci rozkłodo i fepp parametrów.
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APPLICATION OF LABELLED ATOMS METHOD

FOR INVESTIGATION O N SULFUR DISPERSION

I N RUBBER COMPOUNDS

S u m m a r y

Sulfur belongs to the main lottice constituents in rubber compounds, hence its great influ-

ence on the obtained properties of products. Up till now, in rubber technological processes

the influence of the method of black distribution on stolic ond dynamic properties of rubber

has been known. However, there are no reliable methods - except rodioisotope ones - to inves-

tigate dispersion of sulfur in the course of the manufacturing process and rubber compound pro-

cessing.

It is necessary to carry out this kind of research because static and dynamic properties of

о vulcanizate depend on the heterogenity of its crystal lattice.

The present-day developments in this issue have been presented, there has been discussed

a method of the preparation of the investigated rubber compounds including radio isotope su If ora-

tion, methodology of samples preparation, measurement of their activity and the elaboration of

the results as well as the examples of their interpretation.

E. Комосиньстц Э, К о ч о р о в с к а , Б . Г р к о в с к и , Я . Мануилк

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ТЕХНИКИ МЕЧЕНЫХ АТОМОВ

ДЛЯ ИССЛЕДОВАНИЯ ДИСПЕРСИИ В РЕЗИНОВЫХ СМЕСЯХ

РЕЗЮМЕ
Сере принадлежит к основным сетпруюшим компонентен в резиновых сивел, огевда

следует ее болмгсе влияние нп получаемые свойства изделий. В технологических про-
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цвссах резины до сих пор известно влияние способа разведения сахи на статические
и динамические свойства резине, Нет достоверных, кроне радиоизотопных, методов
исследований перемещения серы во время хода процесса изготовления и переработки
резиновых смесей. Такие исследования необходимы, так как от степени гетерогенности
пространственной сети вулканизата зависят его статические и динамические свойства.

Подано актуальное состояние работ над этим вопросом, представлена техника под-
готовки исследованных резиновых препараторов, в том числе введение радиоизотопа
серы в смесь, подана методика подготовки образцов, измерения их активности и раз-
работка результатов, а также пример» их обоснования.



WYKORZYSTANIE METOD AUTORADIOGRAFICZNYCH

W BADANIACH STAL! I STOPÓW Z MIKRODODATKAMI

8ORU, LITU I AZOTU

H. Flrgonek

Imłytut Metalurgii Żelaza

44-100 Gliwice, ul. Miarki 12/14

STRESZCZENIE

W referacie dokonano przeglądu prac IMŻ z dziedziny metaloznawstwa stall t stopów, wy-

konanych metodą autoradfografM słodowej z wykorzystaniem reakcji jądrowych В/п, aC/ LI,

Ll/n,o£/ H I N/n, p/ C. Podano zasadę metody i stosowaną technikę bodanła /rodzaje

detektorów śladów cząstek, warunki napromieniowania próbek, sposób Interpretacji wynikowi

Możliwości wykorzystania metody przedstawiono na przykładzie badań:

- wpływu "historii technologicznej" stall na udział boru w przemianach fazowych;

- procesu dyfuzyjnego naborowywania stall;

- segregacji boru w staliwie i stopach niklowych;

- modyfikacji wtrąceń niemetalicznych litem i borem;

- możliwości określenia rozmieszczenia azotu.

WPROWADZENIE

Problematyka wpływu boru na własności stopów, aczkolwiek już nie nowa, jest nieustannie,

aktualna, co wyraia słe zarówno wzrostem Ilości nowych gatunków stati I stopów z borem, jak

i bogactwem literatury z tego zakresu we wszystkich liczących się czasopismach europejskich

I pozaeuropejskich.

W badaniach stali z borem zaangażowane są najnowocześniejsze metody badań metaloznaw-

czych i analitycznych /m.in. mikroskopia elektronowa, mikroanaliza rentgenowska, spektrosko-

pia elektronów Augera i I n . / wspomagane z reguły metodą autoradiografti słodowej. Jest to

bowiem jedyna metoda pozwalająca na ujawnienie obecności boru I "śledzenie" jego zachowa-

nia w dowolnym materiale, dowolnie wybranym obszarze, przy duiej rozpiętości skali powięk-

szeń obrazów I dla dowolnej zawartości, poczynając od zawartości rzędu 10 т 10 atomów

boru/cm ,
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METODYKA BADAt4

: Zasada autoradiograficznej metody stosowanej w badaniach rozmieszczenia boru polega na

bezemulsyjnej detekcji produktów reakcji jądrowej B/n,cć/ LI w czasie napromieniowania

prób w strumieniu neutronów termicznych I ujawnieniu śladów cząstek na detektorze poprzez

jego późniejszą obróbkę chemiczną. W efekcie, na powierzchni detektora /folii lub płytki z

materiału organicznego/powstaje tzw. "śladowy" obraz rozmieszczenia boru w powierzchnio-

wej warstwie badanego stopu.

Analogiczny sposób postępowania stosuje się w badaniach rozmieszczenia litu i azotu, ko-

rzystając z reakcji jądrowych U/n,o(/ H 1 N/n, p/ C, chociai - z uwagi na mniej ko-

rzystne własności jądrowe tych dwóch pierwiastków - możliwości metody są bardziej ograniczo-

ne, szczególnie w obecności "konkurencyjnego" dla nich boru. Atomowy przekrój czynny boru,

litu I azotu na reakcje /n,oC/ I n, p / wynosi odpowiednio; 760,75 i 1,7 barna.

Do detekcji {lodów cząstek stosuje się zwykle azotan 1 octan celulozy oraz poi i węglany,

które dla ujawnienia siadów trawi się w wodnych roztworach NaOH I КОН о różnym stężeniu

I temperaturze. W badaniach Instytutu Metalurgii Żelaza stosowano folie z azotanu celulozy

f-my Kodak, typ CA 80-15 1 LR 115 oraz płytki F-my MOM /Węgry/ typ M A - N d / t f f MA-

-Nd/p. Trawienie prowadzono wodnymi roztworami NaOH o stężeniu 10-30%.

Jako źródła neutronów termicznych wykorzystuje sie reaktory jądrowe lub izotopowe źródła
252neutronów Cf, korzystniejsze ze względu na stabilny, Ściśle określony strumień neutronów.

252W pracach IMŻ z* względu na brak dostępu do źródła Cf o odpowiednio wysokiej aktywnoś-

ci, napromieniowanie próbek przeprowadzano w reaktorze jądrowym EWA w kanale 51 kolumny
12 15 2

termicznej dawką neutronów I x 10 do 1,2 X 10 n/cm . Próby użycia do tego celu źród-
252

ła Cf IFITJ AGH w Krakowie nie dały, niestety, pozytywnych rezultatów, mimo długotrwa-

łej ekspozycji.

i W badaniach stopów metodą autoradlografli słodowej istotny problem stanowi etap interpreta-

cji wyników, t j . przejście od obrazu słodowego do rzeczywistej struktury stopu I możliwość

oceny postaci I stężenia Interesującego pierwiastka w analizowanym mikroobszarze.

Podstawą analizy jakościowej jest korelacja autoradiogramu śladowego z mikroskopowym obra-

zem struktury stopu. Analiza Ilościowa natomiast opiera sie na zliczaniu ilości śladów na auto-
1 radiogramach, proporcjonalnej /dla danych warunków napromieniowania/ do Ilości atomów boru

w danym obszarze stopu. Sposób ten, z wykorzystaniem automatycznych metod zliczania śladów,

stosować można z powodzeniem wówczas, gdy W badanym materiale bor występuje w postaci

"atomowe}" I rozmieszczony |est stosunkowo równomiernie, jak to ma miejsce np. w implanto-

wonych borem materiałach półprzewodnikowych. W badaniach stopów /zawierających bor wpro-

wodzony w procesie wytapiania lub obróbki cleplno-chemlcznej/ nie stwierdza się proporcjonol-
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noścl Ilości {lodów na autoradlogramach do zawartości boru, ślcdy natomiast różnią się znacz-

nie średnicą, głębokośctą I wyrazistością. Efekt ten jest wynikiem minimalnej rozpuszczatnoś-

ct boru w żelazie, {ego tendencji do segregacji 1 tworzenia ze składnikami stall 1 stopów wie-

lo rodzajów związków /borki, wegMkoborki, tlenki, azotki/ o róinym udziale boru, współist-

niejących w strukturze równocześnie z częścią boru pozostającą w roztworze.

W badaniach własnych I M ? dla cefów metaloznawczych opracowano sposób Interpretacji

autoradiogramów boru, oparty na analizie zoleżnoścłt skład chemiczny itall-llość i typ śladów

na auroradiogramach - stan materiału. Sposób Interpretacji opracowano po wykonaniu serii ba-

dań na kilkuset próbkach stall różnych gatunków, poddanych różnorodnym zabiegom obróbki

cieplnej. Parametry obróbki dobrano na podstawie układów równowagi bor-składniki stali tak,

aby doprowadzić do określonych, z góry założonych postaci boru. Stwierdzono, że Ilość I typ

siadów na autoradlogramach wiąże się z chemicznym składem stopu I jego "historią technologi-

czną", a pojedyncze ślady reprezentować mogą różniące »Ie o kilka rzędów wielkości ildścl

atomów boru. Dla kilku podstawowych, najczęściej spotykanych postaci boru w stal? i dawki

neutronów termicznych 1,2 x 10 n/cm obliczono Ilość reakcji jądrowych й/п,оС/ U , z a -
3

chodzących w 1 jjm stali, zakładając, że obszar ten reprezentuje kolejno:

- roztwór stały boru w ie lazle / 1 , 3 x 10 at.B/;

- borek typu M„B / 3 x 10 at.B/;

- weglikoborek typu M 2 3 /СЪ/& / 8 , 7 х 1 0 9 at.B/;

- monoatomową warstwę atomów boru na granicy ziarna / 4 , 1 x 10 at.B/.

Stwierdzono, że dla warunków tych Ilość reakcji jądrowych / n , o f / , których produkty od-

powiedzialne są za powstanie jednego siadu o średnicy ok. 1 fjm wynosi od I do 10 .

Analizę tę uzupełniono równoczesnymi, t j . wykonanymi na tych samych powierzchniach ba-

daniami rozmieszczenia dwóch pierwiastków, t j , boru I węgla, boru I chromu, boru 1 wolframu.

W badaniach tych połączono dwie techniki autorodiograficzne, t j . autoradlograflę śladową z

klasyczną autorodiografią emulsyjną, którą stosowano do badania rozmieszczenia C,Cr 1 W zna-

kowanych Izotopami promieniotwórczymi'tych pierwiastków. Badania te ujawniły tendencje boru

do lokowania się w mlkroobszarach wzbogaconych w węgiel I pierwiastki węgilkotwórcze.

Prawidłowość wniosków sprawdzono w dodatkowych badaniach wykonanych metodami mlkro-

skopll 1 dyfrakcji elektronowej, I w rentgenowskich badaniach tzolatów, w których metodą au-

torodtograflczną ujawniono obecność boru.

N a podstawie całości badart melodycznych opracowano dla stall tzw. Atlas śladów typowych,

przypisując określonym typom śladów najbardziej prawdopodobną postać boru w stall, a tym sa-

mym przybliżoną zawartość boru w mtkrobizarze /rys. ł / [ l ] .



150 H. Flrganek
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Ry». 1 . Frogmenty oułorodtogromów boru /pow. 50 x/, ukazując» zróinicowante typów śladów
w zaitinotct od postaci boru w stali; a, b - pltrwotnt zwlqzki boru /bork!, węgltkobork?/ w
słali lan«{; с - pasmo pierwotnych związków boru pozostałe po przeróbce plastycznej 1 drobne
wydzielenia w torn* na granicach zlarn austenitu, powstałe wskutek segregacji boru w czasie
chłodzenia po walcowaniu; d - typowy obraz wydzieleń węglikoborków po przeróbce plastycz-
nej 1 obróbce cieplnej; e - bor w roztworze stałym I drobne wydzielenia związków boru na
granicy ziarna; f - tlenkowe, niemetaliczne wtrącenia z borem, "nieefektywna" postać boru

Podany sposób Interpretacji autoradiogramów posłużył z powodzeniem we wszystkich później-

szych badaniach związanych г technologią produkcji i obróbki stali i stopów z borem. Stwier-

dzono ponadto, ze Istnieje możliwość wyodrębnienia na outoradiogramaeh Siadów reprezentują-

cych związki boru, powstałe w różnych stadiach cyklu technologicznego, co dało z kolei Im-

puls do poszukiwania sposobów Interpretacji quasl-ilofciowej, opartej na zliczaniu za pomocą

Quantimetu Ilofcl siadów danego typu, podobnie jak postępuje sle m.in. w metalograficznej

analizie itofciowej. Rezultatem eksperymentów metodycznych było wreszcie ujawnienie moi l i-

wojci użycia boru jako naturalnego znacznika niektórych procesów zachodzących w stali ta-

kich, |ak krystalizacja 1 tworzenie ste struktury pierwotnej, czy rekrystalizacja staji w czasie

odkształcania na gorąco.

Dofwiodczenia o charakterze metodycznym wykorzystano w rozpoczętym przed około 10 laty

i kontynuowanym nadal cyklu badań związanych z technologią produkcji stali i stopów z borem.

Przykłady ważniejszych badań przytoczono niżej.

- Przeprowadzono m.in. badania wpływu składu chemicznego stali I jej "historii technolo-

gicznej" na udział boru w przemianach fazowych stali konstrukcyjnych, austenitycznych stali

odpornych na korozję I stali szybkotnących, analizując poszczególne stadia procesu technologi-

cznego /wytapianie i odlewanie, przeróbkę plastyczną i obróbkę cieplną/ z punktu widzenia

efektywności wykorzystania obecnoSci mikrododatku boru. Określono przyczyny niezadowalają-
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cej haitownofci konstrukcyjnych stali z borem 7 dużych wytopów przemysłowych Г.2}, /rys.2-

-V-

Rys, 2 . Autorodiogromy stall konstrukcyjnej I5HNMBA po obróbce cieplnej Aartowaniu/ z
dwóch różnych temperatur: a - 900 J b - 1100°C. Widoczne ujednorodnlenie rozmieszczenia
boro \ rozpuszczenia wegltkoborków wskutek wzrostu temperatury hartowania /pow. x 200/

Rys. 3, Autoradiogram boru / a / i węgla / b / / tego somego fragmentu powierzchni stali austeni-
tycznej /pow. x 50/. Widoczna korejcc'a w rozmieszczeniu obydwu pierwiastków

- Wykonano badania mechciiizmu powstawri'a dyfuryinych warstw noborowanycli i wzajem-

nego oddziaływania bor-węgiei-chrom w tym pfocsie. Określono wpływ składu chemicznego

stoli i parametrów naborowywania w pros^kacl' na /ячсо, (iyfvrji boru, strokturę i rozrost ^lor-

na w dyfuzyjnej strefie przejściowej, maiącei isKnoe mnożenie dla własności mechanicznych

naborowywanych elementów /rys. 5 / | 3, 4 ] .
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Rys. 4 . Trwałość pierwotnej, dendrytycznej segregacji boru w stali szybkotnącej mimo przerób-
ki plastycznej. Autoradiogram podłużnego przekroju pręta / po w . x 1 0 /

- Wykorzystano bor jako naturalny dekorator granic ziarn austenitu w bodaniach procesu re-

krystalizacji stali w c?asfe walcowania na gorąco [ 5 ] .

- Zbadano segregacje boru w staliwie 1 lanych żaroodpornych stopach na bazie niklu, okre-

ślając wpływ zawartości boru /w granicach 0,0001 do 0 , 2 % V/ \ obróbki cieplnej na te se-

gregacje oraz typ związków boru w stopach niklowych. Stwierdzono bardzo dużą 'rwałość pier-

wotnej, dendrytycznej segregacji boru /rys. 6 / .

- Wykonano pierwsze prOby oceny rozmieszczenia boru na powierzchniach « M l narzędzio-

wych, implantowanych tym pierwiostkiem, poddanych symulowanej eksploatacji |_ój.

Wymienioną wyżej tematykę badart zilustrowano na rysunkach 2-6 wybranymi, charakterysty-

cznymi autoradiogramamt wraz z komentarzem metaloznawczym. Autor od iogromy te zaledwie w

c z f l c i oddają szerokie możliwości metody.

Ufete w tytuł* referatu badania stali z litem i azotem prowadzone są ;jak dotąd, na mniej-

szą skalt• Lit jest pierwiastkiem dla stali nietypowym; problem oceny jego rozmieszczenia po-

jawił sit z chwilą utycia go jako jednego z modyfikatorów wtrącert niemetalicznych stali auto-

matowych. Próby metodyczne przeprowadzone na syntetycznych próbkach z czystego Li-CCL,

a następni* no próbkach stali zawierających około 0 , 0 0 3 % Li wypadły pozytywnie, aczkolwiek

okolicznofclą sprzyjającą było tu jego skupianie sle we wtrąceniach niemetalicznych, ułatwia-

jące detekcję metodą autorodlograficznq /ry%. 7 / [ 7 ] . W częfci przypadków detekcje uniemoż-

liwiał fakt równoczesnej obecności boru, lokującego sie w tych samych wtrąceniach. N i e okre-
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Rys. 5. Autoradlogramy stal! 35 naborowywanej w proszkach, w temperaturze 1050 C: a - auto-
radiogram l^C z całego poprzecznego przekroju pręta /pow. x 10/; b - autoradlogram boru z
krawędzi pręta; с - autoradlogratn węgla z tego samego obszaru /pow. x 1 5 0 / . Widoczne cał-
kowite usuntec!* węgla ze strefy borków T położenie węglfkoborków powstających w strefie dy-
fuzyjnej
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Rys. 6. Autorodtogramy żaroodpornych stopów niklowych: a, b - pow. 50 x; c, d - autoradio-
gram boru с t mikrostrukturo tego samego obszaru / d / - pow, x 200

*
• \

Rys. 7, Autorodfogramy litu /pow. х 150/: a - syntetyczna próbka LLCO,; b - wtrącenia za-
wterające lit we wlewku stali )5
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Rys. 8. Autoradiogramy azotu- a - azotowany żelazochrom /3,5% azotu/ - pow. 50 x; b -
fragment analitycznego wzorca stal! /0,5% azotu/ - pow. x 50; с - autóradlogram stal! auste-
nitycznej /0,35% azotu/ - pow,»2 250; -d ~ autóradlogram analitycznego wzorca stall /0,003%
azotu/ - pow, x 250

Słono [eszcze granicy wykrywalności l itu w sralt w przypadku, gdyby przy analogicznie niskiej

zawartoScI Jego rozmieszczenie w stall było bardziej równomierne. Prace nad tym zagadnieniem

są kontynuowane.

Wykorzystanie metody autoradlogrtoHI Śladowej do badania rozmieszczenia azctu w stalach

/na co wielokrotnie zgłaszafą zapotrzebowanie metaloznawcy/ napotyka większe trudności. Gra-
21 3

nłca wykrywalności azotu /ok. 10 at./cm / jest niezadowalająca dla badań stali, w których
występuje on jako składnik roztworu stałego /austenitu/, a lakie właśnie są dla metaloznawców
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nojbardziej Interesujące. Mimo opracowanie przez ipecjalistdw węgierskich nowych rodzojów

detektorów słodowych o duiej czułości na rejestrację protonów z reakcji N/n,p/ С /АЛОМ

MA-Nd/p/ I prac metodycznych nad tym zagadnieniem /prowadzonych przede wszystkim przez

Instytut Badań Jądrowych w Debreczynie/ rutynowe stosowanie autoradlografłi słodowej w bada-

niach stali z niewielkimi zawartościami azotu nie jest jeszcze w pełni możliwe.

W badaniach własnych nad tym zagodnieniem prowadzonych w IMŻ z wykorzystaniem detek-

torów Słodowych CA 80-15 f-my Kodak i węgierskich MOM MA-Nd/p pozytywne rezultaty uzy-

skano dla próbek azotowanych żelazostopów /5 1 3,8% azotu/ oraz części próbek stali auste-

nitycznych i analitycznych wzorców stali o zawartości ozotu w granicach od 0,003 do 0,35%

/rys. 8 / [ 7 ] . Jak jednak widać z rysunku 8, autorodlogramy odzwierciedlają rozmieszczenie

azotu w obszarach, gdzie wskutek segregacji lub obecności związków azotu jego lokalne stęże-

nie jest stosunkowo duże. Tak więc metodyczna strona autoradiograficznych badań rozmieszcze-

nia azotu w stalach pozostaje nodal problemem otwartym.

Zadaniem niniejszego referatu było wskazanie, jek szerokie pole do działania na rzecz me-

talurgii I metaloznawstwa stwarza metoda autoradiograFil śladowej \u± tylko w tej jednej dzie-

dzinie, jaką jest technologia produkcji stali i stopów z borem.

Problematyka stall z mikrododatkam? boru, litu i azotu stale aktualna, rodzić będzie z pew-

nością nowe potrzeby w zakresie rozwoju i wykorzystania metody.
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H, FtrgOnek

APPLICATION OF AUTORADIOGRAPHIC METHODS TO THE INVESTIGATIONS

OF STEEL AND ALLOYS WITH MICROADDITIONS OF BORON, LITHIUM

AND NITROGEN

Summary

The paper contains a review of ИМ work In the field of metallurgy of steel and alloys ba-

sed on the trace autoradiography method with use of nuclear reactions- В/п, eC/ Li, Li/n,o£
3H and M N / n , p / 1 4 C .

The principle of the method and investigation technique /types of particle trace detectors,

irradiation conditions, means of the result interpretation/ have been described.

The possible application! of the method have been shown on the foMowing examples:

- Influence of the "process history" of steel on participation of boron in the phase transi-

tions;

- process of diffusive boronizing of steel;

- segregation of boron in cast steel and nickel alloys;

- modification of non-metallic impurities with lithium and boron;

- possibilities of determination of nitrogen distribution.

Г. Фирганэк

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ АВТОРАДИОГРАФИЧЕСКИХ МЕТОДОВ
ДЛЯ ИССЛЕДОВАНИЯ СТАЛЕЙ И СПЛАВОВ
С МИКРОДОБАВКАМИ БОРА, ЛИТИЯ И АЗОТА

PE3FME

Статья содержит обзор работ Института металлургии хелеэа по вопросам металловедения
сталей и сплавов, выполненных по методу авторадиографии с использованием ядерных реакций
I 0 B / r W 7 U 6Ll /п,=с/ 3Н и 1'|Й/п,р/ W C , Представлено принцип метода и описано применяе-
мую технику исследовании /типы детекторов следов чаотиц, условия облучения овраэцов, ме-
тод обработки результатов/. Возможности использования метода предетемени на примерах
исследования!

- влияния "технологической предистории* стали на роль бора в фазовых превращениях;
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- процесса диффузионного легирования отелей бором|
- сегрегации бора в литой стали и никелевых сплавах;
- модифицирования неметаллических включений о помощьп лития и бора)
- возможности определения распределения мота*
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INTERPRETACJI AUTORADIOGRAMÓW
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03-195 Warszawa, Ы . Dorodna 16

STRESZCZENIE

W referacie przedstawiono wyniki pomiarów zaczernienia autoradiogramów, uzyskane za po-

mocą systemu Densitron. W urządzeniu tym wykorzystuje się metodę telewizyjną analizy obra-

zu, przetwarzając skale szarości na obraz barwny. Omówiono metodę korekcji profili dyfuzji

14C w stali z uwzględnieniem współczynników pochłaniania maUycy i diwergencji promieniowa-

nia z poszczególnych warstw badanej próbki. Przedstawiono prototyp automatycznej linii do ob-

róbki fotochemicznej auroradfogramów ALOFA. Układ ten zapewnia stabilizacje parametrów ob-

róbki fotochemicznej autoradlogramów, co jesł. szczególnie istotne w bezwzorcowej metodzie

auroradiograffi,

WSTĘP

W ostatnich latach coraz częściej do pomiaru zaczernienia stosowane są urządzenia wykorzy-

stujące telewizyjną metodę analizy obrazu. Pozwalają one na dwuwymiarową analizę obrazu i

skrócenie w Istotny sposób czasu pomiaru. Dzięki specjalnym technikom pomiarowym moina oce-

niać, w przypadku autoradiografll, półtloscfowe stężenie znacznika w próbce. W wielu przy-

padkach można prowadzić pomiary ilościowe.

Interpretacja wyników pomiarów ilościowych autorodlogramów zmierza do coraz dokładniej-

szego odwzorowania zjawisk fizycznych zachodzących w badanej próbce. Stosowane są różne

metody matematyczne i cyfrowa analiza wyników pomiaru. Szereg rutynowych działań w meto-

dzie autoradiografii można zautomatyzować w celu standaryzacji parametrów, mających Istotny

wpływ na wyniki ilościowej oceny autorodiogramów.
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POMIARY STOPNIA ZACZERNIENIA AUTORADIOGRAMÓW

W SYSTEMIE DENSITRON

Do pomiaru zmian zaczernienia outoradiogramów można stosować systemy telewizji użytko-

w e j . System taki został opracowany w NRD pod nazwą Densitron. Analizowany linia po linii

obraz o różnych gradientach szarości jest przetwarzany na barwny. Dobór barw jest dokonany

w ten sposób, aby sąsiednie kolory były kontrastowe. Przypisanie poszczególnych barw przedzia-

łom szarości ustala operator. Dzięki dużej kontrastowoścł kolorów wyróżnia się widoczne małe

gradienty szarości. Poszczególne barwy oznaczają zmianę szarości elementów obrazu, określoną

ustalonymi przez operatora wartościami ekwidensyt.

System Densitron umożliwia przedstawienie analizowanego obrazu szarego w siedmiu barwach.

Wyznaczając procentowy udział poszczególnych kolorów w całym rastrze telewizyjnym, można

wykonać półilościową analizę autoradiogramów. Do systemu Densitron 3 dołączona jest przystaw-

ka, za pomocą której w obraz barwny badanego obiektu wmlskowany jest raster punktowy.

Umożliwia to dokonywanie odczytów kolorów w poszczególnych punktach rastru. Dokładny opis

systemu Densitron można znaleźć w literaturze f 3 ] .

Celem przeprowadzonych badań było określenie zakresu przydatności systemu Densitron do

interpretacji autoradiogramów, W związku z tym dokonano następujących usprawnień w systemie

pomiarowym.

*"

Ryj. I . Autorodiogram rozkładu 124 Sb w łtopie łożyskowym

Sprzężono kamerę telewizyjną z mikroskopem optycznym, dzięki czemu uzyskano możliwość

powiększenia do 100 razy obraz badanego obiektu. Było to konieczne ze względu na występo-

wanie w szeregu autoradiogramach obiektu rzędu milimetra, istotnych dla Ich właściwej oceny.

Dołączono do systemu Densitron układ selektora linii wizyjnych, umożliwiającego wybór dowol-
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Rys. 2» Obraz г rysunku 1 przetworzony w Densitronie powiększenie 50 x

Ry5. 3. Autoiadiogrom segregacji 64 Си w strukturze żeliwa połowicznego

Ryj. 4. Obraz z rysunku 3 przetworzony w systemie Denjitron, powiększenie 30 x
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Ryi. 5 . Przetworzony obraz dyfuzji 14C w stali

nef l inii w rastrze telewizyjnym 1 obserwowanie zmian zaczernienia wzdłuż tej l ln l l . Dzięki

temu uzyskano możliwoSć porównania wyników otrzymanych drogą fotometrowania autoradiogro-

m6w na mtkrodensytrometrze Joyce Loebl, z wynikami zmian zaczernienia, otrzymanymi za po-

mocą, systemu Densltron,

Wyniki pomiarów autoradlogramów za pomocą systemu Densttron w formie zdjęć przedstawia-

ją różne typy rozkładu znacznika w próbce.

KOREKCJA W Y N I K Ó W POMIARÓW ZACZERNIENIA

DLA W Y Z N A C Z A N I A PROFILI DYFUZJI 14C W STALI

Od szeregu lor prowadzone są w naszym Zakładzie prace nad wyznaczaniem profili dyfuzji

pierwiastków w stall poddawanej różnym zabiegom cieplno-chemicznym. W tym celu opracowa-

no metodę wykonywania skośnych szlifów próbek w celu wyznaczania migracji radlonuklldów w

głąb próbki. Z uzyskanego w ten sposób szlifu wykonywane są autoradlogramy 1 na podstawie

pomiarów zmian zaczernienia określa się profil dyfuzji danego rodtonuklldu.

Wyniki pomiarów fotometrycznych są obarczone błędom!, które mogą być skorygowane meto-

dami matematycznymi; drogą obróbki cyfrowej. L. Walt* 1 Inni [ 5 ] zaproponowali sposób korek-

cji wyntków pomiarów zaczernienia ze skośnych szlifów z założeniem równoległej emisji promie-

niowania jonizującego z poszczególnych warstw próbki. To uproszczenie powodowało w szeregu

przypadkach występowanie ujemnych wartości stęłenta radtonukfldu wzdłuż drogi dyfuzji. Przy

współpracy IChiTJ z Zfl Lipsk w ramach umów bilateralnych mfędzyfnstytutowych opracowano

metodę, matematycznego korygowania wyników pomiarów zaczernienia z autorodlogramów skoś-

nych szlifów z uwzględnieniem dlwergencjl emitowanego promieniowania z poszczególnych warstw
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Rys. 6 . Przebieg zmian zaczernienia wzdłuż wybranej linii wizyjnej

próbki oraz przy stosowaniu kilku izotopów [_\, 4 ] , Rezultatem tych prac było ustalenie zależ-

ności stężenia znacznika w poszczególnych punktach próbki od strumienia określającego liczbę

kwantów na element płaszczyzny autoradiogramu w czasie. ZoleżnoSć ta jest naslepujqca dla

jednego radionuklidu

dr]

gdzie;

R - koncentracja radionuklidu;

w - współczynnik uwzględniający rozpad radionuklidu;

u - współczynnik osłabienia promieniowania przez materiał matrycy;

G - strumień określający liczbę kwantów promieniowania w czasie na element powierzchni

autoradiogramu;

x - bieżąca zmienna wzdłuż drogi fotometrowonła;

z - bieżąca zmienna udziału promieniowania od poszczególnych warstw próbki;

&L - kqt wykonania skośnego sulifu /mniejszy od 6 / .

Wykorzystując to równanie opracowano program komputerowy, umożliwiający otrzymywanie

skorygowanych wartości pomiaru profili dyfuzji na bieżąco w laboratorium na podstawie cyfro-

wych wyników zaczernienia uzyskanych z fotometru. Program ten został wysłany do banku pro-

gramów, stosowanych do interpretacji autorodiogramów, zorganizowanego przy III sekcji w ra-

mach RWPG.
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AUTOMATYCZNA LINIA OBRÓBKI

FOTOCHEMICZNEJ AUTORAOIOGRAMOW

W celu ilościowej interpretacji autoradiogramów, dyl? określania stężenia lokalnego rodlo-

nuklldu w próbce, można stosować metodę wzorcową tub bezwzorcową. Metoda wzorcowa pole-

ga na wykonaniu szeregu wzorców rółnego stężenia rodlonuklidu 1 eksponowaniu autoradiogra-

mów w łych samych worunkach f na tym samym materiale co badane próbki. Mierrąc zmiany

zoczernitnla wzorców można wyznaczyć krzywą kalibracji, pozwalającą określić stężenie radio-

nukltdu w mierzonych próbkach.

7, Przebieg zmian zaczernienia z fot. 2 wzdłuż wybranej linii

r

Rys, 8. Przebieg zmian zaczernienia z fot. 4 wzdłuż wybranej linii

Inną metodą interpretacji ilościowej outoradloaramów jest stosowanie krzywej charakterystycz-

nej materiaiu utytego joko derektor-błony outoradtograficznej. Taka charakterystyka pozwala

określić zolełnoici zmian zaczernienia błony od natlenia promieniowania jonizującego w fun-
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kcji czasu. Z e względu na to, ze pewien odcinek rej charakterystyki jest linią prostą, można

- zachowując odpowiednie warunki ekspozycji - uzyskać prostą zależność między stężeniem

rodionuklldu w próbce } zaczernieniem błony autoradfograficznej. Przebieg krzywej charaktery-

styczne} zależy w znacznym stopniu od warunków obróbki fotochemicznej detektora. Najbar-

dziej istotnymi parametrami są; temperatura wywoływacza, czas wywoływania, sposób wymie-

szania wywoływacza i utrwalacza. Ze względu na to, i e metoda jest bezwzorcowa, istotne

jest zapewnienie utrzymania ściśle zalecanych parametrów obróbki fotochemicznej oraz ich po-

włorzalność. W związku z tym opracowano i wykonano Automatyczną Linię Obróbki Fotochemi-

cznej Autoradiogramów ALOFA. Laboratoryjny egzemplarz urządzenia przedstawiono na rysunku

9 .

i

I

!

Шаи*« '"'""

Rys, ° . Laboratoryjny model układu ALOFA

Urządzenie skłoda się z częs*cf mechanicznej i układu elektronicznego sterowania. W wido-

cznych na fotografii naczyniach znajdują się kolejno od lewej: wywoływacz, woda przepływa-

jąca w celu płukania po wywołaniu błony, utrwalacz i na końcu ponownie końcowe płukanie.

N o naczyniu z wywoływaczem I utrwalaczem zamontowane są mieszadła w celu wymuszenia

ruchu tych mediów, co usprawnia procesy fotochemiczne. Naczynie z wywoływaczem umiesz-

czone jest w kąpieli wodnej, połączonej z termostatem /niewidoczny na zdjęciu/ w celu za-

pewnienia stałej temperatury. Widoczne w górnej części ramie z ramką do mocowania błon jest

przesuwane silnikiem krokowym. Inny silnik krokowy zapewnia opuszczenie i podnoszenie ramki

z błoną autoradJograficzną,

Elektroniczny ukłod sterujący pozwala zaprogramować wstępnie czas poszczególnych operacji:

wywoływania, płukania pośredniego, utrwalania, płukania końcowego. Dalsze czynności obsługi

sprowadzają się do założenia błon przed wywołaniem i zdejmowania już wywołanych. Pełny
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op!» elementów mechanicznych t elektronicznych można znaleźć w literaturze [ 5 j . Wstępne

prace z ALOFA potwierdziły dużą przydatność urządzenia, szczególnie w przypadku większych

serif outoradiogromów.

ZAKOŃCZENIE

Przedstawione wyniki prac w zakresie Ilościowej Interpretacji autoradiogramew potwlerdzajq

słuszność" przyjętych koncepcji rozwiązań. Szereg elementów wymaga jeszcze dopracowania. Do-

tyczy to w szczególności sposobu pomiaru zaczernień autoradiogramów za pomocą systemu Den-

sitron. Przygotowywany jest obecnie sprzęg między Densitronem i komputerem klasy IBM PC w

celu realizacji cyfrowej obróbki wyników pomiarów zaczernienia na podstawie opracowanych

wcześniej programów.
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PROGRESS I N THE FIELD OF GUANTITAVE

INTERPRETATION OF AUTORAOIOGRAMS

Summary

In this paper have been presented results of autoradiogroms blackenlg measurements by means

of Demltron system. This system used television technics to convert of gray scale of original

Image in color one. In the second part have been described correction of I4C diffusions pro-

files in steel considering of matrix absorption coefficients and dlvergation of radiation from

dlfferents layers of sample. It have been presented prototype of automatic line for fotochemlcal

treatment of autoradlograms ALOFA. This unit Is useful for stabilization of parameters which

are Importants for stondordless of auloradiography method.
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Т . Х а и е к ш с я , Я. В а л и с ь

ПРОГРЕСС В ОБЛАСТИ КОЛИЧЕСТВЕННОЙ

ИНТЕРПРЕТАЦИИ АВТОРАДИОГРАНШ

РЕ31КИЕ

В статье представлено резултатн измерений почернения авторадиограмм, полученн с систе-
мы Ленситрон. Эта система работает по принципе телевизионной анализы изображения и пре-
образнвает серое первичное изображение а щетиов.

Описано метод корекции профили дифуяяи 1ЧС ъ стали с применением коэфяцентов поглоиеня
матрицы я диаергеяци радиапи от разных слом образца.

Представлено модель автоматической линия для фотохимической обработки авторадиограмм.
Ояа позволяет стабилизировать параметре фотохимической обработки авторадиограмм, что важ-
но для бесстаядартяой методы авторадяографии.
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NIEKTÓRYCH SKAŁ ILASTYCH POLSKI

J. Janczytzyn, P. Wyszomirskl*, G . Domońsko

Instytut Fizyki i Techniki Jądrowej

Inityłut Geologii i -Surowców Mineralnych**

Akademii Górniczo-Hutniczej w Krakowie

STRESZCZENIE

Instrumentalna neutronowa analiza aktywacyjna /INAA/ została zcstosowana w badaniach

nod zawartością pierwiastków podrzędnych i {lodowych w niektórych skałach ilastych Polski.

Badano kaoliny dolnośląskie z Wyszonowic koło Strzel ino oraz z Wądroża Wielkiego koło Leg-

nicy, a takie skałę o litową z Kaplonoiów /Lubelskie Zagłębie Węglowe/. Oznaczono zawar-

to» 26 pierwiastków, w tym metali ziem rzadkich /Sc, La, Ce, Nd, Sm, Eu, Tb, Yb, Lu/,

aktynowców / U , Th/, metali alkalicznych /Na, K, Rb, Cs/ i złota. Badania metodą INAA

umożliwiły określenie zmienności zawartości pierwiastków podrzędnych i «lodowych w profilu

wietrzeniowym kaolinu z otworu 2,5/K w Wyszonowicach i we frakcjach ziarnowych wydzielo-

nych z kaolinu z Wądroża Wielkiego. Stosując t« metodę sprawdzono takie skuteczność ekstrak-

cji tych pierwiastków metodami chemicznymi 1 termicznymi ze skały olitowej z Kaplonoiów.

WSTĘP

Skały iloste, takie jak kaoliny i pokrewne im skały alitowe, są walnymi surowcami, wy-

korzystywanymi w różnych dziedzinach gospodarki, takich jak przemysł ceramiczny, metalurgi-

czny, papierniczy, gumowy i tworzyw sztucznych. W zależności od genezy skały te wykazują

znaczne niejednokrotnie zróżnicowanie, m.in. w zakresie zawartości pierwiastków podrzędnych

i słodowych. Niektóre spośród nich wpływają zaś w istotny sposób na właściwości technologi-

czne surowców II os tych. Pierwiastki podrzędne i {lodowe uruchamiają sie częściowo w procesie

przeróbki I uszlachetniania surowca. Skały ilaste ДсюНпу, ality/ powinny zatem fuz w nieda-

lekiej przyszłości ftac sie - obok Ich tradycyjnego zastosowania - surowcem do otrzymywania

wielu deficytowych pierwiastków. To za i stwarza potrzebę przeprowadzenia dokładnych bodari

nad zawartością pierwiastków podrzędnych i (lodowych w tych skałach przy zastosowaniu roi-
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nych metod analitycznych. Zagadnienie to ma zatem znaczenie zarówno poznawcze /geochemia

jkał osadowych/ jak i praktyczne.

Jak dotąd, w badaniach chemicznych skał ilastych wykorzystywane są głównie takie metody,

jak klasyczna analiza chemiczna, metoda absorpcji atomowej, spektralna analiza emisyjna, rent-

genowska analiza fluorescencyjna i mikroanaliza rentgenowska. Możliwości tych metod sq nie-

jednokrotnie - zwłaszcza w zakresie oznaczania pierwiastków Stadowych - ograniczone. W osta-

tnich latach, dzięki wdrożeniu w Instytucie Fizyki i Techniki Jądrowej Akademii Górniczo-Hut-

niczej w Krakowie instrumentalnej, neutronowej analizy aktywacyjnej, z użyciem reaktora jako

fródła neutronów, słało się możliwe wykonywanie oznaczeń zawartości wielu nie oznaczanych

dotychczas pierwiastków śladowych. Należy do nich zaliczyć m.in. metale ziem rzadkich /Sc,

La, Ce, Nd, Sm, Eu, Tb, Yb i Lu/, aktynowce /U i Th/, {lądowe metale alkaliczne /Rb i

Cs/, ielazowce /Co/, chromowce /Cr/ glinowce /Ga/ t metale szlachetne /Аи/.

METODYKA

Materiał wytypowany do badań stanowią próbki kaolinów i skał alitowych. Pierwsze z nich

reprezentują typowy profil kaolinu, obejmujący zarówno kaoliny pierwotne, jak i wtórne. Prób-

ki te pochodzą z otworu wiertniczego 2,5/K, wykonanego w złożu tej skały w Wyszonowicach

koło Strzelina na Dolnym Śląsku /rys. 1 / Zmienność zawartoSci pierwiastków podrzędnych i śla-

dowych wraz z uziarnieniem badano na przykładzie kaolinu pierwotnego z otworu wiertniczego

24/V/ z Wądroża Wielkiego koło Legnicy. Próbka ta została pobrana z głębokości 21,4-28,9 m.

Rozdzielenie kaolinu przeprowadzono metodą sedymentacyjną w nieruchomym iłupie wody /uziar-

nienia powyżej 2 urn/ i metodą wirówkową /uziarnienia poniżej 2 ym/ na następujące frakcje

ziarnowe? p> 60 ym, 60-30, 30-15, 15-5, 5-2, 2-0,5 ym i poniżej 0,5 ym.

Skała alitowa została pobrana z otworu wiertniczego Kpl-1 /głębokość 439,5-445,8 m/wy-

konanego w Kaplonosach /Lubelskie Zagłębie Węglowe/. W celu określenia możliwości ekstrak-

cji pierwiastków podrzędnych i śladowych próbkę tę poddano kilku wariantom obróbki chemicz-

nej i termicznej. Uzyskany materiał - wraz z charakterystyką próbki wyjściowej - zosta? opisa-

ny w tabeli 1 .

W badaniach zastosowano instrumentalną wersję reaktorowej analizy aktywacyjnej /INAA/.

Ze względu na znaczną odległość laboratorium od reaktora ,w którym wykonywano pomioty

możliwe było oznaczanie tylko tych pierwiastków, dla których czasy połowicznego rozpadu po-

wstających radiońuklidów są dłuższe od 10-15 gedzin.

Aktywacje przeprowadzono w reaktorach Instytutu Energii Atomowej w Świerku k. Warszawy.

Aktywowano pakiet złożony z ok. 50 prtfbek i wzorców, każda w opakowaniu z folii aluminio-
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Rys. ł . Lokalizacja oraz profil litologiczny otworu wiertniczego 2,5/K w Wyszonowicachs
1 - piasek z wkładkami iłu, 2 - glina, 3 - kaolin wtórny, 4 - kaolin pierwotny, 5 - miejsce
opróbowania, ó - granica złoża wg dokumentacji z 1966 r.

13 2

wej / > 9 9 , 9 9 % A l , rys. 2 / , w strumieniu neutronów o gęstości 2 .10 n/cm s. Pakiet zawierał tak-

i e puste opakowanie z folii A l , jako tzw. ślepą próbę. Stosowano w początkowych analizach

I-godzinną aktywację. Przedłużono ją następnie do 3 godzin. Pierwszy pomiar trwający zazwy-

czaj 500 s przeprowadzano bezpośrednio po przetransportowaniu próbek do laboratorium, t j .

3-8 dni po zakończeniu aktywacji. Drugi, 1000-sekundowy, wykonywano 4-8 tygodni po akty-

w a c j i . W wyjątkowych przypadkach dla próbek o wysokiej lub niskiej aktywności czasy pomia-

ru zmieniano. W skrajnych przypadkach wynosiły one odpowiednio 200 i 4000 s. Oba pomiary

wykonywano bez rozpakowywania próbek z folii aluminiowej.

Pomiary widm promieniowania gamma wykonywano w Instytucie Fizyki i Techniki Jądrowej

Akademii Górniczo-Hutniczej w Krakowie przy użyciu półprzewodnikowego spektrometru, złożo-

nego zt detektora Ge-Li /prod. CSRS/ o objętości 50 cm i zdolności rozdzielcze] 3 keV dla

linii Co-60 - 1332 keV, przed wzmacniacza N V - 8 1 0 , układu zasilania z wzmacniaczem impul-

sów NZ-871 i 4096-kanałowego analizatora amplitudy Impulsów ICA-70. Widma te były prze-

chowywane w dyskowej pamięci magnetycznej minikomputera TPA-70/25 sprzężonego z analiza-
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T a b e l a 1 . Charakterystyka próbek ska\ alitowych przed i po obróbce chemicznej oraz termi-

cznej

Nazwa próbki, jej pochodzenie i charakterystyka

Skała alitowa /odmiana kaolinitowo-boehmitowa z niewielką zawartością minera-
łów węglanowych/ z otworu wiertniczego Kpl-1 /materiał uśredniony z próbek
z głębokofct 439,5-445,8 m/

Próbka Kpi-1/3 po obróbce 20% HCI przez 4 h w temperaturze 85°C

Próbka Kpl-1/3 po obróbce 20% HCI przez 1 h prażeniu w 600°C w ciągu 2 h
i traktowaniu roztworem NaOH w celu rozpuszczenia amorficznych połączeń
gl i nokrzemianow ych

Próbka Kpl-1/3 po rozpuszczeniu wolnych tlenków żelaza w roztworze ditioninu
sodowego i obróbce wrzącym 0,5 N roztworem NaOH przez 2,5 m

Próbka Kpl-1/3 po prażeniu w 600 С w ciągu 2 h i traktowaniu roztworem NaOH
w celu rozpuszczenia amorficznych połączeń glinokrzemianowych

Próbka Kpl-1/3 po rozpuszczeniu wolnych tlenków żelaza w roztworze ditioninu
sodowego w ciągu 15 m

torem ICA-70, a następnie opracowywane własnym programem WIDOP przy użyciu tego same-

go komputera. Wszystkie wymienione elementy elektronicznego toru spekt ometru oraz komputer

są produkcji WRL.

Jako próbek wzorcowych używano zarówno syntetycznych roztworów mono-pierwiastkowych,

odparowywanych na foli i A l , jak i tzw. materiałów odniesienia /wzorce skał/, produkowanych

Rys. 2 . Próbki skał w opakowaniu z folii Al / > 99,99% A l / , przygotowane do aktywacji
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przez Międzynarodową Agencję Energii Atomowej w Wiedniu /materiały: SOIL 5, SOIL 7, SL1/

oraz przez kroje członkowskie RWPGj ŃRD /materiałyt ТВ, TS, GnA// PoUke /materiały! CuPI,

ZnU/ i ZSRR /materiałyt RUS-J, RUS-2/.

Obliczenia zawartości pierwiastków wykonywano na podstawie liczb zliczeń, otrzymywanych

z programu WIDOP dla poszczególnych linii analitycznych. W programie tym liczby zliczeń Są

obliczane z wykorzystaniem metody TPA /tzn. jako całkowite powierzchnie pików/. Zestawie-

nie Unii analitycznych odpowiadających oznaczanym pierwiastkom podano w tabeli 2 . Zawiera

ona również informacje o pierwiastkach przeszkadzających i odpowiadających im liniach promie-

niowania gamma.

T a b e l a 2 . Linie promieniowania gamma, wykorzystywane jako linie analityczne

1 1 wl W IU3 lv l \

— — — ' • i i I I '1

Na

Sc

Cr
Fe

Co

Ca

As
Rb
Zr

Sb
Cs

La

Ce
Nd
Sm

Eu

Tb

Yb

analitycznej

1368,5
1732,0X

889,3
П20,5
320,1

1099,2
1291,6
1173,2
1332,5
834,0
630,0
559,1

1076,6
724,2
756,7

1691,0
604,7
795,8

1596,5
487,0
145,4
531,0
103,2

121,8
1408,0

879,4
298,6
396,3
282,5
198,0
177,2

Energia linifkeVj

pizeszkadzajqcej /pierwiastek/

1365,1 /Cs/

1121,3 До/
319,4 /Nd/ 318,9 /Rh, Ru/

1289,2До/

834,8 /Fe/

723,3 /Eu/

ĆQ2,7 /Sb/

486,5 Ba/ 489,2 /Co/
144,9 /Yb/ 142,0 /Fe/

103,2 /Gd/ 104,8 /Nd/ 100,1 /\a/
103,7/U/ 103,9 Ah/ 106,1 /U/
123,8 /Ba/

300,1 Ah/
398,2 /Nd/ 398,6 Ah/
285,0 /U/
197,0 /\h/ 198,3 /Ta/
177,1 /Nd/ 179,4 Да/
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cd. tabeli 2

Pierwiastek

Lu

Hf

Ta

W

Аи
Th
U

Energia linii keV

analitycznej

208,4
113,0
482,0
133,0

1221,4
1189,0

685,8
479,5
411,8
312,0
228,2
277,5

przeszkadzającej /pierwiastek/

208,4 /Yb/ 209,7 / U /
113,7 Д а / 113,8/Yb/ 111,3 Д п / 114,6ДЬ/

130,5/Yb/ 133,6/Ba/

685,9 / N d / 687,0 /Ag/
482,0 /Hf/
411,1 / t u /
309,6 Д Ь /
229,3 Д а /
276,1 /Ba/ 275,3 / N d /

* Pik podwójnej ucieczki linii 2754,0 KeV - Na-24.

Udział linii przeszkadzających w liniach analitycznych odejmowano, wykorzystując inne l i-

nie radioizotopu przeszkadzającego oraz współczynniki korekcyjne wyznaczone doświadczalnie

lub obliczone.

Dokładność stosowanej metodyki można ocenić na podstawie tabeli 3, w której zestawiono

wyniki oznaczeń niektórych pierwiastków w kaolinie KK /wzorcowy materiał odniesienia prod.

CSRS/ oraz odpowiadające im zawartości podane w ateście tego materiału.

T a b e l a 3. Porównanie wyników oznaczeń niektórych pierwiastków w kaolinie К К г zawartoś-

ciami podanymi w ateście

Pierwiastek

Sc
Cr
Co
Zn
Rb
Ag
Cs
Ce
Eu
Tb
Th

Wynik analizy

5,8 +0,4
<5

2,0 +0,2
< 7 0

163 +19
29 +6

27,0 ,+1,4
137 +7

1,70 +0,25
1,42 +0,14

28,4 +1,5

Wartość z atestu fppm]

6,5
9,5 +1,3

272
49 +3

159 +6
1703

24,6
125

1,67
1,22

23,3

Zgodność wyników dla wszystkich pierwiastków prócz Cr i Ag. jest bardzo dobra i swiodczy

o dobrej dokładności stosowanej melodyki analiz.



Analiza akfywacyjna skał ilastych 175

WYNIKI BADAŃ I ICH INTERPRETACJA

Wyniki oznaczeń zawartości 26 analizowanych pierwiastków podrzędnych i śladowych w kao-

linie surowym z Wyszonowic /próbka 31W / i z Wądroża Wielkiego /próbka WW1/, a także

skały alitowej z Koplonosów /próbka Kpl-1/3/ zestawiono w tabeli 4. Zwraca uwagę na ogół

wyraźnie wyższa zawartość tych pierwiastków w skali alitowej. Wyjątek stanowią takie metale

T a b e l a 4. Wyniki oznaczeń zawartości pierwiastków podrzędnych i śladowych w kaolinach

z Wyszonowic /WYS/ i Wądroża Wielkiego /WW/ oraz w skale alirowej z kaplo-

nosów

Na
К [%]
Rb
Cs
Sc
La
Ce
Md
Srn
Eu
Tb
Yb
Lu
Cr
Fe [%]
Co
As
Sb
Аи ОрЬ]
Ga
W
Zr c%]
Hf
Ta

U

Zawartość pierwiastka /błąd/ [ppm]

kaoliny

WYS

n.o.
n.o.

<30
<5

7,8 /0,i/
18,9 /1,0/

< 8
< 3 0

0,83 /0,05/
<0,10
< 2

1,8 /0,3/
< 0,8

n.o.
n.o.
0,7 /0,1/

< 2
n.o.
n.o.
36 /4/

< 3
n.o.
8,4 /0,4/

<0,8
17 / 1 /
n.o.

WW

584 /33/
2,10 /0,15/

133 /14/
5,0/1,1/
4,9 /0,3/

27,7 /1,4/
58 /4/
54 /12/
13,3 /0,7/

1,77/0,10/
2,2 A V
6,4 /0,5/
0,50/0,10/
6,0 /0,5/
0,57/0,03/
0,98/0,23/

3
79 /10/

< 2 3
< 3

n.o.
2,9 /0,4/
2,2 /0,4/

9,7 A V
n.o.

skała alitowa

kaplonosy

880 /40/
0,33 /0,03/

< 1 6
2,55 /0,43/

31,5 /1,6/
61 /4/

189 /10/
< 6 0

8 /0,5/
1,35/0,17/

«£0,9
4,9 /0,4/

<2,2
122 /7/

3,38/0,17/
5,3 /0,3/
4,95/0,45/
2,8 /0,5/

< 1 6
96- /8/
8,9 /1,2/
0,35 /0,07/

61 /4/
28 /5/
77 / 3 /
16,5 / 1 , 3 /

n.o. - nie oznaczono.

alkaliczne, jak potas, rubid i cez, których najwyższe zawartości obserwuje się zwłaszcza w

kaolinie pierwotnym WW1. Zjawisko to można wiązać z występowaniem w tej skale reliktowych

skaleni £ 2 j . Podwyiszona zawartość większości pierwiastków podrzędnych i śladowych w bada*

nej skale alitowej była przyczyną podjęcia badań nad możliwościami ich ekstrakcji przy za-
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stosowaniu metod chemicznych i termicznych. Wyniki tych badań zostaną przedstawione w dal-

szej części procy.

Badania zawartości pierwiastków podrzędnych i śladowych w kaolinach przeprowadzono w

dwóch aspektach. Na przykładzie kaolinów z Wyszonowic prześledzono zmienność tych pierwiast-

ków w profilu wietrzeniowym /rys. 1 / , zaś w kaolinie z Wądroża Wielkiego ich rozkład w po-

szczególnych klasoch ziarnowych.

Zmienność zawartości pierwiastków podrzędnych i śladowych w profilu kaolinu z Wyszonowic

Zmienność tą prześledzono na przykładzie wybranych pierwiastków ziem rzadkich A R / /La,

Sm i Yb/, a także toru, hafnu, chromu i kobaltu /rys. 3 - 6 / . Zwraca uwagę odmienne zacho-

wanie się próbki 7W, która - w przeciwieństwie do pozostałych - reprezentuje kaolin wtórny.

H00

cc

>,со

г
о

•inо
о
о
ы

Щ La(pprn)
Ш Sm{0.02ppm)
Q Yb(0.05ppm) 60

6 0

о
•« s

20

10W MW 31W 36W
-J-0

P r ó b k o
Rys. 3 . Zmiany zawartości wybranych pierwiastków ziem rzadkich / l o , Sm i Y b / w profilu
Otworu wiertniczego 2,5/K w Wyszonowicach

Próbki IOW, 14W, 31W, i 36 W sq zaś kaolinami pierwotnymi C33- W kaolinie wtórnym obser-

wuje się podwyższoną zawartość Hf i Th, a także Cr i Co. W przypadku Hf i Tb zjawisko to

można wiązać г minerałem cyrkonem - Zr [SiOJ, który często zawiera domieszki diadocho-

we tych pierwiastków. W kaolinie pierwotnym nie obserwuje się w zasadzie prawidłowości w

zmianach koncentracji analizowanych pierwiastków z głębokością. Jest to przypuszczalnie spo-

wodowane lokalnymi zmianami warunków fizykochemicznych w profilu wietrzeniowym, a także

fluktuacjami zawartości pierwiastków podrzędnych i śladowych w skale macierzystej badanych

kaolinów - gnejsie.
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Ryt. 4. Zmiany zowarrofci toru w profilu otworu wiertniczego 2,5/K w Wywonowicoch
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Ryi. 5. Zmiany zawortofcJ hafnu w profilu otworu wiertniczego 2,5/K w Wyjzonowicoch
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Ry$! 6 . Zmiany zowartofci chromu i kobaltu w profilu otworu wietrnićzego 2,5/K w Wyszono-
wicoch

Zmiennoić rawortofci pierwiastków podrzędnych i śladowych we frakcjach zianx>wych na przy-

kładzie kaolinu z Wądroża Wielkiego

Rozkład badanych pierwiastków w poszczególnych klasach ziarnowych jest zmienny /rys. 7-11/.

Na (100 ppm)

Cslppm)

Rb(WOppm)

60 30 15 5 2 0.5 SUR
Wielkość ziarn.jjm >̂

Rys. 7 . Rozkłady zowortofci metali alkalicznych we frakcjach ziarnowych oraz w nie rozdzie-
lonym /SUR/ kaolinie z Wądroża Wielkiego. Wartości dla Na i К wzięto z pracy Stocha i Si-
kory [ 2 ]
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Co (0.1 ppm)

Fe(0,1%)

Sc(ppm)

Cr(ppm)

60 30 15 5 2 05 SUR
Wielkość ziarn.pn

Rys. 8 . Rozkłady zawartości chromu, skandu, żelaza i kobaltu we frakcjach ziarnowych i w
nie rozdzielonym /SUR/ kaolinie z Wądroia Wielkiego. Wartości dla Fe wzięto z pracy Sto-
r.ha i Sikory £ 2 ]

400

Lalppml

Smlppm)

60 30 15 5 2 05 SUR
Wielkość ziorn, jjm

Ryt. 9 . Rozkłady zawarłofci lekkich pierwiastków ziem rzadkich we frakcjach ziarnowych i w
nie rozdzielonym /SUR/ kaolinie z Wądroża Wielkiego
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2000

YbdOppbl

EuHOppb)

Tb(iOppb)

60 30 15 5 2 OS SUR
Wielkość z i a r n e m

Rys. 10. Rozkłady zawartości europu i ciężkich pierwiastków ziem rzadkich we frakcjach ziar-
nowych i w nie rozdzielonym /SUR/ kaolinie z Wądroża Wielkiego

Th(0,1ppm)

Hf(0,1ppm)

SUR60 30 15 5 2 0.5
Wielkość ziam.pm

Rył. I I . Rozkłady zawartości hafnu, tantalu, złota i toru we frakcjach ziarnowych i w nie-
rozdzielonym /SUR/ kaolinie z Wądrożo Wielkiego
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Przypuszczalnie jest fo spowodowane nakładaniem się kilku różnych mechanizmów koncentracji

pierwiastków podrzędnych i {lodowych. Jeden z nich to mechanizm sorpcji na powierzchni mi-

nerałów ilastych. W rezultacie tego zawartość koncentrowanych pierwiastków jest najwyższa

v/ najdrobniejszych klasach ziarnowych, zwłaszcza poniżej 0,5 firn. Przykładem mogą byćt cez,

kobalt i chrom. Innym możliwym mechanizmem koncentracji omawianych pierwiastków jest dia-

dochowe podstawianie w strukturze niektórych minerałów reliktowych /K-skaleń/, akcesorycz-

nych /cyrkon/ i wtórnych /fosforany grupy crandallitu/. Tak więc, najwyższą w porównaniu

z innymi klasami ziarnowymi, zawartość rubidu we frakcji 30-15 jjm można wiązać z obecnoś-

cią K-skaleni. Świadczy o tym również najwyższa zawartość potasu w tym materiale /rys. 7 / .

Przyczyną wysokiej koncentracji najcięższych spośród pierwiastków Tr /Yb i Lu//rys. 10/, a

także hafnu i tantalu /ry$. 1 1 / we frakcji 60-30 urn fest zapewne jeden z minerałów akcesory-

cznych - cyrkon. Wysoką bowiem zawartość pierwiastka Zr stwierdzono w tej wiośnie frakcji.

Należy wyjaśnić, że ze względu na małą wykrywalność Z r stosowana w tej pracy metodyka

analityczna nie pozwoliła na jego oznaczenie w badanych skałach. Półilościową ocenę zawar-

tości Z r we frakcjach wydzielonych z kaolinu WW1 uzyskano zatem, stosując metodę rentgeno-

wskie} niedyspersyjnej analizy fluorescencyjnej.

Jok już wspomniano, przyczyną koncentracji niektórych pierwiastków śladowych w drobnych

klasach ziarnowych, zwłaszcza od 5 do 0,5 fjm, mogą być hydroksyfosforany wapnia i glinu

typu crandailitu [ 1 ] . Minerały te wykazują skłonność de przyjmowania wielu domieszek diado-

chowych. Stąd też w ich strukturze mogą znajdować się m.in. pierwiastki TR /La, Ce, Nd,

Yb t Lu/, a także tor. Obecność nieznacznych ilości minerałów grupy crandallitu w omawia-

nych frakcjach została stwierdzono w badaniach «ntgenograficznych na podstawie refleksu ok.

5,7 X .
Przedstawione mechanizmy koncentracji pierwiastków podrzędnych i śladowych w różnych kla-

sach ziarnowych, wydzielonych z kaolinów, najczęściej nakładają się na siebie. Stąd złożony

obraz zmienności zawartości tych pierwiastków w funkcji wielkości ziaren. Przykładem może

być paraboliczny" rozkład zawartości iterbu i lutetu w kłosach ziarnowych od 60 do 0,5/jm

/rys. 1 0 / . Koncentracja łych pierwiastków w grubych frakcjach jest związana z obecnością

minerału cyrkonu, zaf w drobnych - z minerałami grupy crandallitu.

Badania nad ekstrakcją pierwiastków podrzędnych i śladowych ze skały aliłowej z Koplonosów

Jak |uż wcześniej wspomniano, zawartość niektórych spośród badanych pierwiastków w skale

alitowej jest wyrodni* wyższa aniżeli w pokrewnych skałach ilastych - kaolinach. W grupie

pierwiastków TR dotyczy to przede wszystkim ceru / t a b . 4 / . Z innych pierwiastków należy

podkreślić wysoką zawartość toru i hafnu, a także chromu i skandu. Wyniki badań próbek
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po obróbce chemicznej i termicznej / t a b . 5 / wskazują, że efektywność ługowania pierwiastków

TR jest największa w przypadku długotrwałego działania / 4 h/20-procentowego roztworu H C I .

Widać to na przykładzie próbki 3 - C . Stosunkowo krótkotrwałe wykwaszonie próbki / 1 h/; /prób-

ka 3/E/, a następnie obróbka termiczna i alkaliczna nie prowadzą do ekstrakcji pierwiastków

TR. Wydaje się zatem, ze warunkiem koniecznym do efektywnego ich ługowania jest częściowy

rozkład m.in. minerałów ilastych. Wiadomo zaś, że długotrwałe traktowanie pokrewnego surow-

ca, jakim jest kaolin szlamowany, roztworem HCI prowadzi do znacznej amorfizacji powierzch-

ni blaszek kaolinitu. W przeciwieństwie do ekstrakcji pierwiastków TR roztworem HCI bezpośred-

nia obróbka alkaliczna - nic poprzedzona jednak wcześniejszą obróbką termiczną - nie prowa-

dzi do zmniejszenia ich zawortoSci /próbka 3-wOB/, usuwa natomiast tor . Najmniej efektyw-

nym okazało się traktowanie skały alitowej roztworem ditioninu sodowego. Jak wiadomo, od-

czynnik ten stosowany jest w badaniach skał ilastych do usuwania wolnych tlenków i e l a z a .

W przypadku silnie zdiagemzowanej skały alitowej, jaką jest próbka Kpi-J/3, działanie tego

odczynnika nie jest zbyt efektywne. Jak więc widać, działanie ekstrakcyjne rozmaitych odczyn-

ników chemicznych na skałę olitową ma charakter wyraźnie selektywny. W przypadku ważnych

z gospodarczego punktu widzenia pierwiastków TR, najlepsze efekty osiągnięto, stosując prostą

operację długotrwałego wykwaszania próbek roztworem kwasu solnego. Spostrzeżenia te w zasa-

dzie są zbieżne z obserwacjami przyrodniczymi profilów wietrzeniowych, w których stwierdza

się szybkie uruchamianie pierwiastków podrzędnych i Śladowych w końcowych etapach procesu

kaoltntzacjt przy zmianie środowisko na kwaśne [ 4 ] .

WNIOSKI

1 . Instrumentalna neutronowa analiza aktywacyjna jest metodą przydatną w badaniach nad

zawartoicią pierwiastków podrzędnych i śladowych w kaolinach i skałach alitowych. Mimo ogra-

niczeń1 spowodowanych znaczną odległością między reaktorem jądrowym a laboratorium pomiaro-

wym można oznaczać 26 spośród tych pierwiastków. Nałożą do nich m,in. niektóre metale ziem

rzadkich, aktynowce i metale alkaliczne. Dokładność analiz sprawdzona przy użyciu wzorcowe-

go kaolinu KK jest zadowalająca.

2 . Analizowane pierwiastki występują w większości badanych próbek w ilościach przekracza-

jących dolną granicę ich oznaczainosci.

3 . Obraz zmienności zawartości analizowanych pierwiastków podrzędnych i Śladowych we

frakcjach wydzielonych s kaolinu pierwotnego, na przykłodzie złoża z Wądroża Wielkiego,

jest złożony. Spowodowane jest to nakładaniem się kilku różnych mechanizmów koncentracji

łych pierwiastków. Można do nich zaliczyć: sorpcję na powierzchni minerałów ilastych oraz

diadochowe podstawianie w strukturze niektórych minerałów akcesorycznych /cyrkon/, wtórnych

/minerały fosforanowe grupy crondallitu/ i reliktowych /K-skaleń/.
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T a b e l a 5. Wyniki oznaczeń zawartości pierwiastków podrzędnych i {lodowych w skale
aliłowej i produktach jej obróbki chemicznej i termicznej

Symbol
próbki

Kpl-1/3
3-C
3/1:
3-wOB
22
3-wO

Kpl-1/3
3-C
ЗД
3-wOB
22
3-wO

Kpl-1/3
3-C
ЗА
3-wOB
22
3-wO

Kpl-1/3
3-C
ЗА
3-wOB
22
3-wO

Kpi-1/3
3-C
ЗА
3-wOB
22
3-wO

61,3
34,8
61,3
51,1
77,6

. 45,3
Et

1,35
0,68
0,93
1,01
2,41
0,67

Zawartość pierwiastka

Lo

/3,1/
/2,2/
/3,0/
/2,6/
A9/
/4,0/

>
/0,17/
/0,04/
/0,05/
/0,06/
/0,29/
/0,05/

Skandówce
Sc

31,5
33,5
36,4
32,4
51,2
30,7

i

4,95
4,41

<3,1
<4

4,9
<3,0

61,2
65,2
73,8
66,8
99,8
58,7

/1,6/
/1,7/
/1,9/
/1,7/
/5,6/
/',6/

/M5/
/0,81/

/0,7/

H(

/3,1/
A 3
/3,7/
AV
/5,0/
/3,0/

189
90

160
239
294

?179

/błąd oznaczenia/ CppnO

Lantanowce

£•
/10/
/ 7 /
/12/
/17/
/15/
/13/.

Tb

4 0
< 1 .
1,0
< i .
<<1,
< 1 ,

С
122

92
124

< 3 0
28,5
76,4

S.

<11
<11

13,2
-Cl 7

15,6
12,1

Ta
28
20,3
24,6
20,1
47,0
14,7

9
6
/0,2/

0
3
0

г

/7/
/9/
/ U /

/5,0/
/7,4/

/4,8/

/5,5/
/4,5/

/5/
/Z,8/
A3/
/2,8/

/*,4/
/2,0/

<60
<30
<70
107

<90
<5C

Nd

/29/

Yb

4,9
6,5
7,2
8,0
9,1
5,5

/0,4/
/0,5/
/0,5/
/0,6/
/0,9/
/0,4/

8,06
6,72
9,94

?1,72
712,5
^8,77

<2,2
0,73
0,96

40,25
n.o.
0,92

Chrom i ielazowce

3,38
0,54
0,51
2,26
5,51
1,70

2,78
1,6
1,7
1,38

<1,6
1,6

1

77,
54,3
63,5
12,2
94,1
63,2"

Fe |?/(0

A17/
/0,04/
/0,13/
A12/
A28/
/0,23/

Sb

A 48/
A 4/
A3/
A 32/

/0,3/

5,3
4,4
5,8

11,5
11,1

5,4

2,55
< 1
O

2,9
<1
< 0

Aktynowce

ГЬ

/ 3 /
/2,5/
/3,0/
/0,7/
/4,8/
/2,9/

16,5
10,3
12,5
15,6
24,3
10,3

Sm

lu

Co

Cs

,2
,1

,4
,7

U

A 41/
A 34/
/0,50
A13/
A 7/
/0/i4/

A10/
/0,14/

/0,12/

/0,3/
/0,4/
/0,4/
/0,6/
/0,7/
/0,4/

/0,43/

/0,5/

/1,3/
/0,7/
/1,0/
/1,4/
/2,0/
/0,8/
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4 . Efektywność ekstrakcji pierwiastków podrzędnych i Śladowych - sprawdzona na przykładzie

skały alitowej r Koplonosów - jest największo dla procesu długotrwałego wykwoszania kwasem

solnym. Jest to zgodne z obserwacjami przyrodniczymi profilów wietrzeniowych, w których

stwierdza się szybkie uruchamianie się tych pierwiastków w końcowych etapach kaolinizacji

przy zmianie Środowiska na kwaśne [ 4 ] ,
m
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INSTRUMENTAL NEUTRON ACTIVATION ANALYSIS /INAA/

OF SOME CLAYEY ROCKS OF POLAND

Summary

The instrumental neutron activation analysis /INAA/ was applied for determination of minor

and trace element contents in some Polish clayey rocks. Lower Silesian kaolins from Wyszono-

wice near Strzelin and from Wądroże Wielkie near Legnica as well as allite from Kaplonosy

/Lublin Cool Basin/ were investigated. The contents of 26 elements were determined, including

rare earth metal* /Sc, La, Ce, Nd, Sm, Eu, Tb, Yb, Lu/, actinides / U , Th/, alkali metals

/ N a , K, Rb, Cs/ and gold. INAA studies allowed to determine the variability of minor and

trace element contents in the weathering profile in 2,5/K borehole in Wyszonowice and in size

fractions separated from kaolin of Wądroże Wielkie. When using this method, the effectiveness

of chemical and thermal extraction of these elements from allite of Kaplonosy was checked,

too.
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ИНСТРУМЕНТАЛЬНО НЕИТРОННО-АКТИВАЦИОШШЙ А1ШШЗ /ИНДА/

HKKOTOPUX ГЛИНИСТЫХ ПОРОД ПОЛЬШИ

РЕЗИНЕ

Инструментальный нейтронно-активационный анализ /ИНАА/ был грименен для исследо-
вания содержания второстепенных и рассеянных элекентов в некоторых глинистых поро-
дах Польши. Исследованиям подвергались каолины с Вышоновиц около Сткелина i; с Вон-
дрожа Велькего около Легницы, тоже аллиты с Капленосов /ЛюОельский Угольный Бассейн/.
Было определено содержание 26 элементов, в той редкоаеиленных металлов /sc, La, Ce,
Ud, Й Ш , Ей, Tb, Yb, Lu/, актинидов /U,Th/, щелочных металлов /Ua, K t Rb, Се/ и золо-
та. Исследования методом ИНАА доставили возможность определения изменчивости содер-
жания второстепенных и рассеянных элементов в профиле каолина в буровой скважине
2,5/К в Вшоновицах и зерновых фракциях выделенных с каолина с Бондрожа Велькего.
Применяя этот метод проверено тоже эффективность экстракции этих элементов с аллито-
вой породы с Капленосов химическими и термическими методами.



ZASTOSOWANIE METODY RAD1OMETRYCZNEJ

D O POMIARU ROZKŁADU GĘSTOŚCI SZLAMU CEMENTOWEGO

W OSI PIONOWEJ RUROCIĄGU

R. Sobociński, A . Żórawska

Instytut Pojazdów ! Maszyn Roboczych

Politechnika Świętokrzyska w Kielcach

STRESZCZENIE

W referacie omówiono radiometryczną metodę pomiaru rozkładu gęstości szlamu cementowego

w osi pionowej rurociągu. Metodę tę zastosowano w Instytucie Pojazdów i Maszyn Roboczych

Politechniki Świętokrzyskiej podczas badań hydrotransportu szlamu cementowego na stanowiskach

modelowych. Przedstawiono wyniki pomiarów dla dwóch różnych rurociągów i dokonano ich ana-

l izy, wykazując dużą przydatność metody rodiometryc7nej do pomiarów gęstości hydromieszanin.

Podczas prowadzonych badań hydrotransportu szlamu cementowego, w celu poznania mecha-

nizmu przepływu i określenia optymalnych warunków transportu, konieczne było wyznaczenie

charakterystyk opisujących, między innymi, rozkład gęstości szlamu w przekroju poprzecznym

rurociągu.

N a podstawie danych z literatury ustalono, że dla tego przypadku do oceny rozkładu gęsto-

ści w przekroju poprzecznym rurociągu wystarczy znajomość profilu gęstości w osi pionowej ru-

rociągu. Do wyznaczenia profilu gęstości zastosowano metodę radiometryczną ze względu na

zaleły, których nie posiadają tzw. metody klasyczne. Metodo ta pozwala na wyznaczenie gę-

stości dowolnego medium wzdłuż dowolnie wybranej cięciwy, bez zakłócenia przepływu urzą-

dzeniem mierniczym.

W metodzie radiometrycznej wykorzystano zjawisko absorbeji promieniowania f przez ma-

terię. Polega ona na prześwietlaniu badanego medium silnie skolimowaną wiązką promieniowa-

nia gamma, o znanej energii, prostopodle do osi rurociągu, wzdłuż jego Średnicy. Przy ustalo-

nej odległości fródła promieniowania i detektora wprowadzenie pomiędzy nie materiału absorbu-

jącego w postaci rury wypełnionej szlamem powoduje osłabienie rejestrowanego natężenia pro-

mieniowania według eksponencjalnej zależności;
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J - J o e x p - 2 / , F e d F e + ^ x m / 1 /

gdzie;

J - natężenie promieniowania rejestrowanego przy braku absorbenta,

J - natężenie promieniowania rejestrowanego w obecności absorbenra /rurociągu wypełnionego

szlamem cemenit wym/,

>)_ - liniowy współczynnik absorbcji żelaza,

d_ - grubość ścianki rurociągu,

у - liniowy współczynnik transportowej hydromieszaniny,

x — grubość warstwy absorbenta.m

Jeżeli pominiemy absorpcję promieniowania w powietrzu t zmierzymy krotnoJć osłabienia

natężenia promieniowania przez Ścianki pustego rurociągu to otrzymamy»

exP - 2 p p e d F e /2/

gdziet

J - natężenie promieniowania rejestrowanego w obecności pustego rurociągu.

Logarytmujqc wyrażenie / 2 / i dzieląc przez J otrzymamy-

LnĄ_«2n d -kJp T e Fe Fe

Współczynnik k_ będzie stały dla danej cięciwy rurociągu. Podstawiając fi/ do /]/ otrzy-

mamyt •

J mm

Metoda pomiaru profilu gestolci bazuje więc na pomiarze liniowego współczynnika absorpcji

promieniowania gamma bodanej hydromieszaniny.

Współczynnik absorpcji w rzeczywistym układzie pomiarowym zależy od energii użytego pro-

mieniowania, stopnia koi imać j i układu źródło-detektor, geometrii pomiaru oraz składu chemicz-

nego absorbenta.

W stosowanym układzie użyto źródło Cs-137 o energii kwantów gamma Ev - 0,661 MeV

i pófokresie rozpadu T, * 30 fat. Dla takiej wartości energii w procesie absorpcji dominuje

efekt Comptona i dlatego wpływ składu chemicznego na zjawisko absorpcji jest znikomo maty.

Poza tym, przy wiązce promieniowania monoenergetycznego i dobrej kolimacji współczynnik

absorbcji jest praktycznie niezależny od geometrii.
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Pomiary gęstości prowadzono na stanowiskach modelowych z rurociągiem o średnicy 200

i 50.

Na podstawie bezpośrednich pomiarów na rurociągu osłabienia natężenia promieniowania

wyznaczono wartość współczynnika absorpcji u . W celu wyznaczenia wartości gęstości P
1 ' m ' m

konieczne było wykonanie pomiarów laboratoryjnych i wyznaczenie zależności }i * F / P /.
Zmierzono wartość osłabienia natężenia promieniowania dla różnych wartości gęstości szlamu

cementowego p przy stałej wartości x , zachowując identyczne parametry pomiaru. Wartość) m m

gęstości mierzonych próbek wyznaczono metodą wagową. Wyniki pomiarów przedstawiono na

poniższych rysunkach 1 i 2 . Współczynniki kierunkowe prostych wyznaczono metodą najmniej-

szych kwadratów.
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Do pomiaru profilu gęstofci konieczne było wykonanie specjalnego oprzyrządowania. Zasadę

działania tego urządzenia przedstawiono schematycznie na rysunku 3 .

• Sondę scyntylacyjną / I / i źródło Cs-137 / 2 / u-

miejzczono w specjalnych kolimatorach i zamocowano

współosiowo na sztywnej ramie / 3 / , prostopadle do

osi rurociągu / 4 / . Rama wraz z układem sonda-źród-

ło mogła być przesuwana wzdłuż osi pionowej rurocią-

gu. Układ taki umożliwiał prześwietlanie rurociągu

wzdłuż dowolnej jego cięciwy. N a rurociągu o średni-

cy 50 wykonano pomiary gęstości wzdłuż dziewięciuRyt. 3 . Głowica pomiarowa

cięciw rozmieszczonych w odległości 5 mm od siebie, a na rurociągu o Średnicy 200 wzdłuż

dwunastu cięciw rozmieszczonych co 15 mm. Wartości cięciw wyznaczono doświadczalnie na

podstawi» tej samej metody, wykorzystując absorpcję promieniowania w pustej rurze I rurze

wypełnionej wodą. Pomiary profilu gęstości dla rurociągu o średnicy 50 wykonano dla trzech

różnych prędkości szlamu cementowego przy dwóch różnych wartościach gęstości średniej. Wy-

niki pomiarów przedstawiono na rysunku 4.

?łr.1.63(g/cm3| J*.1.72 («tan»)

Nrd

•

»

1.6 1.7 1.6 17 1.6

Ryt. 4. Profile gęstości dla rurociągu o «rednicy 50

1,6 1.7 1> Mg/cm*)

Pomiary profilu gęstości dla rurociągu o Średnicy 200 wykonano dla czterech różnych wartoś-

ci pifdkofc? przy dwóch wartościach gęstości Średniej « ł a m u cementowego. Wyniki pomiaru

przedstawiono na rysunku 5.
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WNIOSKI

Dotyczące metody pomiarowej;

- zastosowana metoda pomiarowa pozwala ocenić rozkład gęstości hydromieszaniny bez za-

kłócania przepływu urządzeniem mierniczym;

- uzyskanie rzeczywistych wartości gęstości wymaga wzorcowania dla konkretnych warunków

geometrii pomiaru i szlamu1 aktualnie znajdującego się w rurociągu;

- dokładność wyznaczenia wartości gęstości jest najmniejsza dla końcowych cięciw pomiaro-

wych. Wynika to z występowania tzw. efektu przyściennego, polegającego na tym, i e wartość

masowego współczynnika obsorbcji w tych obszarach odbiega od wartości rzeczywistych. Przy-

puszcza się, i e jest to wynikiem zmiany geometrii pomiaru /największy stosunek wartości śred-

nicy rury do wartości cięciwy przyściennej/. Drugim czynnikiem mającym wpływ na dokładność

wyników jest tzw. błąd startu, wynikający z błędu okrągłości rury i bezwładności mechanicznej

przyrządu pomiarowego;

- wymienione błędy można częściowo wyeliminować drogą obliczeniową.

Dotyczące wyników pomiarówt

- uzyskane wyniki wskazują na dużą jednorodność przepływającej hydromieszaniny, co ob-

jawia się małymi zmianami w rozkładzie gęstości;
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- w górnych strefach rurociqgu obserwuje się zmniejszone zagęszczenie hydromieszaniny.

Wartość zmiany zagęszczenia zmniejsza, się przy wyższych prędkościach przepływu;

- w dalszych strefach rurociągu występuje zwiększone zagęszczenie hydromieszaniny, przy

czym zmiana zagęszczenia jest mniejsza dla wyższych prędkości;

- wzrost prędkości przepływu hydromieszaniny powoduje, że rozkład gęstości jest bardziej

jednorodny, szczególnie jest to widoczne dla rurociqgu o średnicy 50;

- zmiana prędkości przepływu w bocanym zakresie nie powoduje zmiany wartości gęstości

w centralnej strefę rurociągu, wartość ta jest w przybliżeniu równa średniej wartości gęstości

hydromieszani ny.
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APPLICATION OF RADIOMETRIO METHOD FOR MEASURE

OF DENSITY DISTRIBUTION OF CEMENT SLURRY I N VERTICAL

AXIS OF THE PIPELINE

S u m m a r y

The way of utilized of rodioiiotope technique is described to investigation of cement slurry

density. The results obtained can be use for optimization of parameters of cement slurry hydro-

transport in cement factory.

P . Собонииьски, A* Журавска

ПРИМЕНШВ РДООМЕТРХЧККОГО МЕТОД
ДЛЯ ОПРЕДЕЛЕНИЯ РАСПРЕДЕЛЕНИЯ ПЛОТНОСТИ
ЦЕМЕНТНОГО 1 Х Ш ВДОЛЬ ВЕРТИКАЛЬНОЙ ОСИ ТРУБОПРОВОДА

РЕЗЮМЕ
6 степе представлено радиометрических метод определения распределения плотности

петитного мама вдо» вертикальной оси трубопровода. Этот метод был неполной^
• Институте транспортных и рабочих машин для кселедомния гидротранспорта цементно-
го шлама на модельнмх уотаноисазс. Представлеин результаты измерения для двух разных
трубопроводе! ж выполнен их впал*! дохазмваящИ болиув пригодное» радиометрическо-
го метола для ивмереяия плотности гидросмесей.



WPŁYW PROMIENIOWANIA / ł - ROZPROSZONEGO WSTECZNIE

NA STOPIEŃ ZACZERNIENIA EMULSJI AUTO RADIOGRAFICZNEJ

A. B. Krat, L. Walii

Instytut Chemii i Techniki Jądrowej

Warszawa, ul. Dorodna 16

STRESZCZENIE

Dokonano oceny wpływu promieniowonta /3 - rozproszonego wstecznie na stopień zaczernie-

nia typowych emulsji autoradiograficznych. Efekt rozproszonego wstecznie promieniowania /9

zbadano dla 3 rodzajów energii /0,3; 0,8; 2,3 MeV/ wzorcowych źródeł powierzchniowych:
2 0 4 T l , W T c , ^ S T / ' V Bodoniomi objęto podłoża o różnym Z /13*82/. Stosowano 2 rodzaje

filmu autoradiograficznegot O RWO AF-3 i A M . Wyniki uzyskane z tych bodort posłużą do stan*

doryzocj! metod outorodłogrofli ilofciowej.

WSTĘP

Zazwyczaj w badaniach outoradiografScznych metodą kontaktową /najczęściej stołowaną/

próbki umieszcza ite na rolnych podłożach lub używa ile specjalnych kaset metalowych, za-

pewniających dobry docisk. Dotychczas brak było danych do oceny czy takie postępowanie jeit

słuttne w przypadku ilofciowej interpretacji autoradiogramów, a jeżeli rak, to dla jakich nukli-

dów i jakich materiałów stosowanych na podłoła.

Z teorii oddziaływonia cząstek /3 г materią wynika, że do detektora /w przypadku auto-

radlografii rok) detektora spełnia film autoradlograficzny/ oprócz promieniowania pierwotnego

wysyłanego przez źródło dociera również rozproszone od podłoża promieniowanie wsteczne, przy

czym Intensywnolc lego promieniowania zależy m.in. od liczby atomowej Z materiału rozpra-

szającego, od (ego gruoofcl fok i od energii rozpraszanych cząstek fi .

Uwzględnienie rozproszonego wstecznie promieniowania, szczególnie dla izotopów emitują-

cych twarde promieniowanie /3 w interpretacji ilościowej autoradiogramów skoinych przekrojów

próbek dyfuzyjnych pozwoli z większą precyzją dokonać korekty profili dyfuzji.

Dlatego też uznano za celowe dokonanie oceny wpływu promieniowania fi rozproszonego

wstecznie no stopień" zaczernienia emulsji autoradiograficznej, tym bardziej, że do chwili obec-

nej nie ma opracowania teoretycznego modelu określającego «f zależne it.
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Użycie fotoelektronów i elektronów Comptona wstecznie rozprojzonych do rodiograficznego

bodania warstw powierzchniowych znane jest z procy [ 5 , 6 ] . Jak wynika z pracy [ 2 ] , w tym

somym celu mogą być również zastosowane rozproszone wstecznie czqstki X3.

METODYKA BADAKI

W celu określenia działania na emulsje autoradiograficzną promieniowania fi rozproszone-

go wstecznie zastosowano dwa rodzaje filmu: O RWO AF-3 i AF-4. Do badań użyto źródła po-

wierzchniowe czystych emiterów fi produkowanych w Zfl - Lipsk. Przed przystąpieniem do ba-

dań1 określono mikroniejednorodnofć źródeł. Jako miernik maksymalnej mikroniejednorodności

wprowadzono parametr;
AD

max

£r
mn max

100%

zdefiniowany jok na rysunku ł . Wartofci parametru "mn" źródeł, wyznaczone dla identycznych

warunków ekspozycji i obróbki fotochemiczne] autorodiogramów podano w tabeli 1 . W tabeli

t f j przedstawiono również charakterystykę źródeł, jak również nr serii filmów autoradiograficz-

nych użytych w badaniach.

0

Rys. 1 . Schemat wyznaczania maksymalnej niejednorodno&i "mn" źródeł powierzchniowych

Do dokonania oceny wpływu promieniowania p> rozproszonego wstecznie na gęstość optyczną

autorodioaromów wykonano badania przedstawione schematycznie na rysunku 2 . Wiązka promie-

ni wychodzqca ze źródła po osłabieniu w błonie filmu poda na emulsje, następnie na warstwę

badanego podłoża. Czeić promieni ulega odbiciu od podłoża, przy czym intensywność promieni

/3 odbitych wstecznie zależy od liczby Z podłoża [ 4 ] , część z nich wzbudza w podłożu pro-

mieniowanie X . Należy przy tym zaznaczyć, że tylko mała czeSć "f" energii E MeV wiązki

padającej określona wzorem?
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T a b e l a 1 . Charakterystyka fródeł powierzchniowych oraz wartości {rednie parametiu "mn"
max.

charakteryzujące mikroniejednorodnoić fródeł

Źródło

W T c

2,1.105 lat

2 0 4 TI

3.8 lat

9 0 s / W Y

28,5 far

Okres półtrwania

E max

[MevJ

0,3

0,8

0,5/2,3

Czqirk! />

Lcm i J w geom.
2ЭТ

2,68-łO4

1,4 Ч 0 4

2,1610 4

"mn"

1,5

1,1

1,5

Nr serii filmu autorad.

AF-3

1794
X.86

AF-4

19204
VIII.86

Podłóż»
(Al.Ft.Cu.Cd.Pb)

(Powietrz*)

Źródło /3

Emulsja

Btona

t rodło/3

*fk$p. 150 min

FUm oułoradlogr. DRWD AF-3» AF-4.

Ryt. 2 . Schemat eksporycj! ou»oradiogrom6w! 1 - promieniowanie pierwotne /3 emitowane ze
frodło po przejfciu przez błon* filmu; 2o -/Э-wsteczne od podłoża w geom. 2'JT ; 2b -
wzbudzone promieniowonie X w gtomtrrii 2СП"

f m 1,1 - W~3 . Z . E A/

cottaje zułyra na wzbudzenie promieniowania X w materiale o liczbie atomowej Z . Na rysun-

ku 3 prftWitawiono graficzni* procentowy udział energii zużytej no wzbudzenie promieniowania

X w materiałach podłoża. Jak widać dla i rodeł powierzchniowych o energii poniżej 1 MeV,
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W
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W

U
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Ю

e

e

4

2.3[MeVj

0,8 [M»V]

Al f»C0 Cd

аз) сект т
Pb Liczbo otomcwo

02)

Rył, 3 , Procentowy udział energii utyte} na wzbudzenie promieniowania X w materiałach pod-
łoża

wpływ promieniowania X możno pominąć. Jedynie dla źródła ^ S r / ^ Y o energii 2,3 MeV u-

dział ten je«t znaczący. Naleły przy rym uwzględnić, ł e zaledwie 50% promieniowania wzbu-

dzonego znojdzle tiff w geometrii 27T i ma к о т е być zarejntrowona przez błonę autorodiogra-

Hczoq x emultjq, cz»lć z łych 50% ulegnie absorpcji w lamym materiale podłoża, a tylko

niewielki /mat. ok. 5% w przypadku Pb I źródła ^ S r / ^ Y / procent może wywołać zaczer-

nienie kiltzy. Dlatego te* w niniejizych badaniach pominięto w obliczeniach wpływ wzbudzo-

nego promieniowania X .

W układzie, gdy do emuUji oprócz promieniowania /3 pierwotnego dociera również promie-

niowania /3 rozproKone wireczni», liniowa zależno» mie«tey gtirofcią optyczną, o czoiem

etapozycji wyrora ile wzoremt
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D - к . Е- v к . R / 3 /

p w

gdzie j

kp, (с - stałe dla danego rodzaju filmu,
W

E - czas ekspozycji,
R - współczynnik rozpraszania promieniowania Л .

Przyjmując к , к oraz E jako stałe, możemy zależność tę przedstawić!

D-T/tt/ /4/

gdzieś
„ Z /2+1 r o 1

" — M w g pracy' >'
Z - liczba atomowa podłoża,

M - liczba masowa podłoża.

wzorcowe eksponowano na filmie autoradiograficznym emulsją skierowanq do podłoża.

Podłożami były materiały o różnym Zs At, Fe, Си, Cd i Pb. Udział promieniowania A rozpro-

szonego wstecznie w zaczernieniu określano, porównując ekspozycję źródeł powierzchniowych

dla powietrza / p . rys. 2 b / z zaczernieniem uzyskanym w tym samym czasie dla ekspozycji z

różnym Z / p . rys. 2 a / .

W niniejszej pracy stosowano dwie grubości podłoża»

- tzw. podłoże cienkie - grubość podłoża była mniejsza od grubości nasycenia dla danej

energii źródła,

- tzw. podłoże grube - grubość podłoża przekraczała kilkakrotnie zasięg maksymalny czą-

stek A dla stosowanych źródeł.

W tablicy 2 podano wartości d '< R /robr. 3 i 4 / oroz grubości podłoża /rubr. 5 i 6/
' ^ nas max.

itosowne w badaniach. Czas ekspozycji był jednakowy dla obu rodzajów podłoża i filmu i wy-

nosił 150 min.

Do wywoływania autoradiogramów zastosowano specjalny wywoływacz zalecany w pracy [ 1 ] ,

skaiony 24 godziny przed użyciem. Proces wywoływania prowadzono przy stałym mieszaniu w

temperaturze 20°C +0,5°C w czasie 6 minut. Wywoływanie przerywano w kąpieli kwaśnej

/ C H C O O H a q / , po czym auforadiogramy utrwalano w utrwalaczu Foton U - l . Otrzymane auto-

radiogramy fotometrowano przy użyciu mikrodensytometru Mark II Cs prod. Jouce-Loebl. Dla

wfzyitkich źródeł powierzchniowych wyznaczono wartości Średnie gęstości optycznej autorodio-

gramów, które zamieszczono w tabeli X Przykładowo na rysunku 4 przedstawiono wykres foto-

metrowania dla źródła Tl na podłożu z С и .
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T a b e l a 2. Grubości wir»rwy nasycenia promieniowaniu /* i 7asic-(ju maksymolnfjao d!a

iici!ó>v podłojo i £nsdeł powierzchniowych wykoirystanych v/ ba'laniadi

max .
Г.4]

Grubość

Ekspozycja !

"c'enkie"

Jłflfl
5

-

120
55
75
60

100

120
55
75
60

100

potHoio

Ekspozycja i1

"grube"
t ł _ J ( ! ! l . . .

ć

8.000
2.000
4.000
1 .200
3.C00

8.000
2.000
4.000
1.200
3.000

8.000
2 .000
4.000
1.200
3.C00

T a b e l a 3. Gęstość optyczno uzyskana г 2,5 h ekspozycji źródeł na różnych podłożach

i filmach autoradiografic7nvch

9 9Tr1С

204
11

^ S r / Y

Rodzaj
podłoża

Powietrze
Al
Fe
Си
Cd
Pb

Powietrze
Al
Fe
Си
Cd
Pb

Powietrze
Al
Fe
Си
Cd
Pb

Podłoże '

AF-3

-

0,14
0,16
0,20
0,205
0,21
0,26
0,70
0,75
0,85
0,90
0,87
1,31

cienkie"

AF-4

-

0,21
0,34
0,38
0,41
0,48
0,47
0,76
1,12
1,16
1,17
1,32
1.4

Podłoże "

AF-3

0,08
0,17
0,18
0,18
0,?9
0,19
0,14
0,23
0,24
0,26
0,32
0,37
0,70
1,02
1,02
1,10
1,27
1,4

grube"

AK-4

0,23
0,39
0,41
0,50
0,55
0,58
0,2! 1
0,32
0,35
0,46
0,46
0,57
0,76
1,03
1,09
1,30
1,35 i
1,47 j
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Rys. 4. Wykres fo'tometrowania autorodiogromu. Podłoże: "grube" - Си. Films AF-4- Źródło;

T l , Czaj ekspozycji* 150 min

D

0,6

0,5

0,4

0,3

42

СИ

o—o AF-3

»-~. AF-4

fe Сиг,*
At

46
Cd РЬ

Rys. 5. Zależność gęstości optycznej /t> / od współczynnika R dla różnych materiałów podło-

ża. Podłoża "grube"- Źródłot " t e

Rezultaty badań w postaci funkcji D = f/R/ dla badanych źródeł przedstawiono na rysunkach

5*9.

Zaczernienie całkowite uzyskane dla poszczególnych ekspozycji na różnych podłożach jest

sumą zaczernienia pochodzącego od promieniowania pierwotnego /3/dlo powietrza/ oraz zaczer-
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Rys. 7. Zależność gestc-fci optycznej / 0 / od wpółczynnika R dla różnych materiałów podłoła.
" 0ОЛ.

Podłoża " g r o b e " ' ^«"odłos Tl
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Rys. 8. ZależnoSć gęstości optycznej /D / od współczynnika R dla różnych materiałów podłoża.
Podłoża "cienkie"; Źródło: w Sr/*°Y

nienia pochodzącego od promieniowania & wstecznie rozproszonego od podłoża.

Dysponując danymi uzyskanymi z pomiaru gęstości optyczne} dla powietrza, jak również z

badanych podłoży, określono procentowy udział promieniowania /3 rozproszonego wstecznie,

który zestawiono w tabelach 4 i 5.

Określono również względne rozproszenie wsteczne promieniowania /3 А,У dla badanych
D D M W •

źródeł i podłoży, przy czymj fp " rwm
г У* и п ' < а с п łO i I ł przedstawiono inten-

sywnoSć rozproszonego wstecznie promieniowania & w zależności od energii źródeł powierzch-

niowych.

WNIOSKI

Na podstawie wyników badań stwierdzono:

1 . Wzorcowe źródła powierzchniowe cząstek emitorów {i produkowanych przez ZfT-Lipsk

wykazują dużą jednorodność - można więc Stosować je jako wzorce do autoradiografii ilościo-

wej dla promieniowania /3 w zakresie energii 0,063f2,3 MeV.
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Rys. 10. Względne rozproszenie wsteczne promieniowania Д dla badanych ir6d*t i podłoży.
Film aułorodiograficzny: AF-3- fR = D-Pp°w-

D pow.
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0,3

Rys. 11. Względne rozproszenie wsteczne promieniowania (b dla badanych źródeł i podłoży.

—=j———'Film autoradiograficzny: AF-4* f „

T a b e l a 4. Udział procentowy promieniowania ft rozproszonego wstecznie od podłoża dla

filmu autoradiograficznego; ORWO AF-3

frAtftn

" T
Te

204-.
Tl

90. ,90 v

Sr/ Y

Rodzaj
podłoża

Al
Fe
Си
Cd
Pb
Al
Fe
Си
Cd
Pb
Al
Fe
Си
Сё
РЬ

. P°w«

0,08

0,14

9,70

Podłoże "cienkie

D

-

0,16
0;20
0,205
0,21
0,26
0,75
0,85
0,90
0,87
1,19

D
w

-

0,02
0,06
0,065
0,07
0,12
0,05
0,15
0,20
0,17
0,49

D
w

-

\'±,b
30
32
33
46

6
17
22
19
41
i - Ь

I I

fD
R

-

0,43
0,46
0,50
0,85
0,07
0,21
0,28
0,24
0,7

D

0,17
0,18
0,18
0,19
0,19
0,23
0,24
0,26
0,32
0,37
1,02
1,02
1,10
1,27
1,4

Podłoże

D
w

0,09
0,10
0,10
0t)]

0,11
0,09
0,10
0,12
0,18
0,23
0,32
0,32
0,40
0,57
0,70

"grube

D
w

OJ
53
55
55
58
58
39
42
46
56
62
31
31
36
45
50

fD
R

1,10
1,25
1,25
1,37
1,37
0,64
0,71
0,86
1,28
1,64
0,45
0,45
0,57
0,81
1,0

pow.

pow.
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T a b e l a 5. Udział procentowy promieniowania fh rozproszonego wstecznie od podłoża dla filmu

aordrodiogroficznego! ORWO AF-4

Źródło

" T e

204T,

^Sr/^Y

Rodzaj
podłoża

At
Fe
Си
Cd
Pb

Al
Fe
Си
Cd
Pb

Al
Fe
Co
Cd
Pb

D
pow

0,23

0,21

0,76

Podłoie "cienkie" Podłoże "grube"

D

-

0,34
0,38
0,41
0,48
0,47

1,12
1,17
1,17
1,32
1,31

D
w

0,13
0,17
0,20
0,27
0,26

0,36
0,41
0,41
0,56
0,55

D
w

[%]

-

38
44
46
56
55

32
35
35
42
42

fR

-

0,62
0,81
0,95
1,28
1,24

0,47
0,54
0,54
0,74
0,72

D

0,39
0,41
0,50
0,55
0,58

0,32
0,35
0,46
0,46
0,56

,03
,09
,30
,35
,47

Dw

0,16
0,18
0,27
0,32
0,35
0,11
0,14
0,25
0,25
0,35
0,27
0,33
0,54
0,59
0,71

D
w

[%]
41
43
54
58
60

34
40
54
54
62

26
30
41
43
48

fR

0,69
0,78
1,17
1,39
1,52

0,52
0,66
1,19
1,19
1,66

0,35
0,43
0,71
0,77
0,93

D - D
pow.

D O W .

2 . Stwierdzono wpływ podłoża na gęstość optyczną badanych filmów. Różnica w intensyw-

nofci zaczernienia między podłożem a aluminium /Z = 13/ a ołowiem /Z = 82/ wynosi ok.

25% dla podłoża grubego dla obu rodzajów filmu, t|. AF-3 i AF-4. Natomiast dla podłoża

cienkiego i filmu AF-3 różnica ta wynosi ok. 35%, a dla AF-4 ok. 15%. Informacja ta

ma duże znaczenie praktyczne dla auroradiogrofii ilościowej.

3. Zależność gęstości optycznej od Z podłoża wyrażona funkcją D = f/R/ /p. rys. 5+9/

j«st liniowa dfa obu rodzajów filmu.

4. Stwierdzono, że rozproszenie wsteczne promieniowania fi Jest większe dla mniej energe-

tycznych frodeł powierzchniowych /p. rys. 9 i 10/.
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A. B. Kraś, L. W a l U

THE INFLUENCE OF THE BETA ВАСKSCATTERING

O N THE OPTICAL DENSITY OF AUTORADIOGRAMS

S u m m a r y

It was determined the influence of the beta backscattering on the optical density in auto-

radiograms. One geometric model of practical exposition arrangements were tested and its con-

sequence on the quantitative evaluation of autoradiograms is determined.

The dependence of the backscattering effect on the beta particle energy is estimated using
99 204 90 90

the radionuclidest Tc, Tl and Sr/ Y in form of a autoradiography beta calibration set

and in from of rodioactive fabeHed foils.

Different materials w^re used as backscattering objects. The quantitative results of this in-

vestigation are discussed under the aspect of standardization of quantitative autorodiographie

methods.

Л . Б . К р а с ь , Л . Вались

ВЛИЯНИЕ РАССЕЯННОГО В ОБРАТНОМ НАПРАВЛЕНИИ

/3-ИЗЛУЧЕНИЯ НА ПОЧЕРНЕНИЕ АВТОРАДИОГРАММ

Р Е З Ш Е

Проведена оценка влияния рассеянного в обратном направлении /3-излучения на почер-
нение авторадиограмм.

Исследование выполнено для трех видов энергии {& (0,3, 0,6 и 2,3 НэУ) стандартных,
поверхностных источников» 2 ( М Т 1 , 9

% с ,
 9 C W 9 0 r , применяя один из вариантов экерозици*

обычно используемый в авторадиографии. Исследована зависимость почернения авторадио-
грамм от типа рассеивающего материала (z - 13*82). Применены 2 сорта авторадиографичэе-
кой пленки» AF-3 HAF-t» определена гомогенность стандартных источников.

Получение результаты будут пркгодятя в стандариэации количественной авторадиографии.

*



WYKORZYSTANIE PROMIENIOWANIA CZERENKOWA

DO BADANIA PROCESÓW TECHNOLOGICZNYCH

L. Rowińska4, L. Woliś, E. Pańczyk*, W. Daleckr**, M . Kusowski**

Instytut Chemii i Techniki Jądrowej

03-195 Warszawa, ul. Dorodna 16

łnttytut Technologii Materiałów Elektronicznych

01-919 Warszawa, ul. WólczyfHka 133

STRESZCZENIE

Wykorzystano efekt Czerenkowa do określania rozmieszczenia metalicznych zanieczyszczeń

w kondensacie powstałym w procesie próżniowej destylacji cynku, do wyznaczania profilu slę-

żenia fosforu w półprzewodnikowym krzemie oraz dokonano próby oznaczania stopnia zużycia

pierścieni tłokowych silników wysokoprężnych.

Porównano wydajności pomiaru oraz 'dokonano optymalizacji warunków pomiaru P, Co i

Cd metodą ciekłych scyntylatorów z pomiarem poprzez efekt Czerenkowa.

WPROWADZENIE

Występowanie zjawiska Czerenkowa pozwala na dokonanie pomiaru emitorów promieniowania

beta, zawartych w wodnych roztworach, bez użycia ciekłych sćyntylotorów. Zjawisko to ma

miejsce, gdy cząstka naładowana porufza tię z Szybkością wieklszq niż szybkość rozchodze-

nia się światła w fyim Ośrodku» £ 8 f ]] t 12]. Wydajność1 pomiaru radiometryeznegp u-

uzyskiwana tą metodą zależy od energii maksymalnej naładowanej cząstki.

Stosowane powszechnie urządzenie do pomiaru w ciekłych scyntylotoroch mogą być wykorzy-

stane bez żadnej modyfikacji do określania aktywności wysokoenergetycznych emiterów beta

przez pomiar promieniowania Czerenkowa. Technika ta ma nastepu|qc« załetyt

- szybkość zliczeń tła jest niższa niż w przypadku stosowania techniki ciekłych scyntyla-

torów;

- możliwość pomiaru objętościowo dużych próbek do 20 ml/vyntka to t wielkofci naczynek

pomiarowych/}
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- próbka, której aktywność określana jest przez pomiar promieniowania Czerenkowa może

być odzyskana w całości bez dodatkowego wkładu procy;

- w technice tej nie występuje zjawisko chemicznego gaszenia scyntylacji [ 3 , 4, 17 1.

- prostota przygotowania próbek [ 1 , 2].

Podstawowe wady tot

- duża czułość na gaszenie barwne /stąd konieczność odbarwiania próbek/;

- niższa wydajność detekcji.

Celem niniejszej pracy jest wykazanie możliwości pomiaru wysokoenergetycznych czqstek

beta poprzez efekt Czerenkowa przy użyciu typowych liczników służących do pomiaru z ciekły-

mi scyntylatorami. Dla wszechstronnej metody porównano wydajności pomiarów ora" granicę po-

miaru aktywności metodą pomiaru promieniowania Czerenkowa i pomiaru w ciekłych scyntyiaro-

rach. Wybrano optymalne warunki pomiaru P, Co i Cd dla obu metod. Ponadto zapro-

ponowaną technikę pomiarową wykorzystano między innymi do;

' . Rozmieszczenia metalicznych zanieczyszczeń w kondensacie powstałym w procesie próż-

niowej destylacji cynku.

2 . Określenia profilu stężenia fosforu w półprzewodnikowym krzemie.

3. Określenia stopnia zużycia pierścieni tłokowych silników wysokoprężnych.

W doświadczeniu stosowano nas^pujqcq aparaturę i odczynniki;

1 . Spektrometr LS-8100 oraz naczyńka pomiarowe szklane i plastikowe F-my Beckman.

2 . Dwustrefowy piec oporowy z układem próżniowym.

3. Silnik spalinowy wysokoprężny.

4. Implantator jonów.
TLI

5. Scyntylotor - Ready-Solv HP, zawierający odczynnik emulgujący Bio-Solv/BBS-3/.
32 56

6. Roztwory wzorcowe radionuklidów? P - produkcji OPiDl, Co - Amersham.

7. Ciekłe powietrze.

8. Cynk o czystości 99,99% .

9. Kwas solny czda.

10. Kwas fluorowodorowy czda.

W celu rozszerzenia dynamicznego zakresu mierzonych energii promieniowania beta spekto-

metry wysokiej klasy wyposażone są we wzmacniacze o charakterystyce logarytmicznej. Na ry-

sunkach 1-4 przedstawiono widma H, P, Co i Cd uzyskane przy użyciu takiego

wzmacniacza. Widma uzyskano przez zmianę poziomów dyskryminacji w zakresie od 1 do 1000

działek w przedziale co 10 działek /1000 działek odpowiada energii ok. 2000 keV/. Znajo-

mość rozkładu amplitudy impulsów jest konieczna z uwagi na możliwość odpowiedniego wyboru

warunków pomiaru. Pomior w pełnym oknie pozwala osiągnąć większe ilości zliczeń, lecz pod-

wyższa granice oznoczalności z uwagi na wysokie t ło.
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Ryi. 3. Widmo energetyczne Cd« a - promieniowanie Czerenkowa, b - ciekłe scynrylatoiy

Widma z indeksem "b" ozyskono przez pomiar wyiej wymienionych nuklidów w ciekłym scyn-

rylarorze, natomiast z indeksem "a" przez pomiar promieniowania Czerenkowa. Uzyskane tą

techniką pomiarową widma 3 2 P , Co i m Cd są zbliżone do widma H w ciekłym tcynłyla-

rorze; wynika to z porównania rysunku 1 z rysunkami 2 , 3 i 4.

W widmie ^ C o , uzyskanym przez pomiar w ciekłych scyntylatorach /rys. 2 , widmo b/,

wyrafnie wyodiebnione są dwie grupy pików, pochodzących od wysokoenergetycznych cząstek

| 3 + o energii 1500 keV /75%/ i 977 keV / 1 3 % / oraz drugiej grupy niskoenergetycznej powsta-

łej w wyniku oddziaływania elektronów Augero i promieniowania charakterystycznego z» scynty-

latorem ciekłym. Procentowy Udział tych oddziaływań wynosi 55% dla pierwszej i 45% dla

drugiej grupy.

Widmo otrzymane przez pomiar ^ C d w ciekłych scyntylatorach zbliżone jest do typowego

włdma czystego emitera beta. Lewa strona widma jest rozbudowana, zawiera bowiem impulty

pochodzące od 1 1 5 l n o energii beta 630 keV, jak również od elektronów komptonowskich po-

wstałych w wyniku oddziaływania promieniowania gamma z materią /ryi. 3 / .
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юоо
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Dyskryminacja (diiaUd)

32

^ C o i " 5 m C d zestawiono w tabeli 2 i 3. Dta 3 2 P i ^ C o okreś-

Rys. 4. Widmo energetyczne P» a - promieniowanie Czerenkowa, b - ciekłe scynrylatory

32

P w ciekłym scyntylatorae daje widmo charakterystyczne do czystego emitera /rys. 4/.

Na podstawie uzyskanych widm wybrano przedziały energetyczne, w których naieiy prowa-

dzić pomiary poszczególnych izotopów promieniotwórczych, stosufąc wymienione techniki pomia-

rowe. Zaproponowane zakresy podano w tabeli 1 .

Wydajność pomiaru И " 5

lono wydajność zarówno dla techniki ciekłych scyntylatorów, jak i dla pomiaru promieniowania

Czerenkowa. Dla Cd określono wydajność względną z uwagi na brak wzorca Cd. Wy-

dajność pomiaru wysokoenergetycznych cząstek beto, P, Co i Cd, uzyskana techniką

ciekłych scyntylatorów, jest odpowiednio 2, 3, 4 razy większa od wydajności uzyskanej przez

'pomiar promieniowania Czerenkowa.

Granica pomiaru aktywności dla P i Co, obliczona no podstawie wzoru podanego w pra-

cy Von Plecha [ 1 4 ] i następnie sprawdzona praktycznie wynosi odpowiednio 0,07 i 0,2 Bq w

ciekłych scyntylotorach oraz 0,1 i 0,6 Bq uzyskana przez pomiar promieniowania Czerenkowa

/tab. A/.
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Tabera 1 . Bieg własny spektrometru beta f-my Beckmar»

Nuklid

3 2 P

^ C o

Tło /imp/min/

promieniowanie Czerenkowa

polietylen

20+2

szkło

40 +2

górna i dolna
dyskryminacja

/działki/

0-500

ciekłe scyntylatory

polietylen

40+2

szkło

77+3

górna i dolna
dyskryminacja

/działki/

0-900

32 56T a b e l a 2 . Wydajność pomiaru P i Co uzyskana metodq ciekłych scyntylałorów i przez

pomiar promieniowania Czerenkowa

Nuklid

3 2 p

5 6Co

EkeV

1707

EkeV

1500

EkeV

-

Wydajność pomiaru /%/

promieniowanie Czerenkowa

polietylen

45 +3

15+1

szkło

40 +3

12 +1

ciekłe scynłylatory

polietyłen

94 +1

66+1

szkło

93 +1

63 +2

T a b e l a 3. Wydajność pomiary promieniowania Czerenkowa Cd w porównaniu do wydaj

ności w ciekłym scyntylatorze

Nuklid

115mc d

Ciekłe scyntylatory

imp/min

46 290
46 288
45 020

śr. 45 866

Promieniowanie Czerenkowa

. imp/min

15 091
15100
14 897

Sr. 15029

Wydajność
względna

%

32,8

Masa analizowanych próbek 5 x 10 g Cd.

Granicę oznaczalności dla C<t wyznaczono doświadczalnie. Założono, że granicą oznaczaf-

ności będzie masa kadmu, zapewniajqca natężenie promieniowania zbliżone do wartość! podwój-

••10 tła. W tym celu spreparowano 6 próbek o zawartofci 4 x 10 g kadmu i zmierzono na-

tężenie promieniowania. Wyniki przedstawiono w tabeli 5. Masę kadmu 4 x łO g przyjęto
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T a b e l o 4. Granica pomiaru aktywności T a b e l a 5. Granica oznaczalności Cd w cyn
3 2 p i 5 6 C o • w c y n k u

Nuklid

3 2 P

^ C o

Granica pomiaru aktywności (Bq )

promieniowanie
Czerenkowa

0,1
0,6

cienkie scyntyta-
tory
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0,2

ZawartoSć Cd
w 1 g naważce

cynku
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-fi
<if0 к 10

śr.

Natężenie
promieniowa-

n i a
imp/min

30
93
80
90
96

115

92 +15

Błąd pomiaru

%

6,1
5,8
5,8
5,8
6,0
5,7

za granicę oznaczalności dla warunków napro-
13 - 2 - 1

mieniowania; strumień 5 x 10 n cm s , czas

99 godzin, czas schładzania 40 dni, czas pomia-

ru 10 min, masa cynku w mierzonej próbce 1 g, pomiar promieniowania Czerenkowa.

Metoda znaczników promieniotwórczych, jak również metoda reaktorowej analizy akfywacyj-

nej, są doskonałym sposobem oznaczania pierwiastków o dużej rozpiętości stężenia w badanym

materiale. Problem ten występuje zarówno w przypadku badania efektywności domieszkowania

materiałów półprzewodnikowych [ 5 | , fak również przy określaniu rozkładu stężenia zanieczysz-

czeń w kondensacie cynku otrzymanym podczas destylacji próżniowej.

ZASTOSOWANIE OMAWIANEJ TECHNIKI POMIAROWEJ

W skomplikowanym procesie oczyszczania metali do czystości półprzewodnikowej destylacja

próżniowa stanowi jeden z etepćw. Do określania efektywności procesu destylacji cynku wyko-

rzystano znacznik promieniotwórczy Cd, który emituje wysokoenergetyczne promieniowanie

beta, o energii 1630 keV. Do określenia rozkładu kadmu w kondensacie cynku wykorzystano

metodę pomiarową, polegającą na pomiarze promieniowania Czerenkowa. Udział promieniowa-

nia gamma w rozpadzie m C d jest znikomy /ok. 4 % / , wykorzystanie metody przez pomiar

promieniowania gamma nie rokuje pozytywnych wyników. Natomiast określanie zawartości kad-

mu na podstawie pomiaru promieniowania beta z dużą wydajnością pociąga za sobą odpowiednie

przygotowanie próbek £ l 5 ] . Jednokrotna destylacja wymaga przeanalizowania ok. 200 próbek,

metoda wydaje się zbyt pracochłonna. Należy nadmienić, że z Cd powstaje w wyniku j e -

go rozpadu I n , który rozpadając się do stałej cyny, emituje cząstki beta o energii 630

keV. Promieniowanie to zakłócałoby pomiar cząstek beta pochodzących od C d .

Zastosowanie techniki pomiaru promieniowania Czerenkowa ograniczyło w decydujący sposób

niekorzystny udział promieniowania beta, pochodzący od I n , z uwagi na małe prawdopodo-
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bierisrwo wytworzenia promieniowania Czerenkowa przez cząstki beta o energii 630 keV ocenia

się na ok. 2 % .

Do cynku o masie ok. 1000 g dodano 0,1 g aktywnego kadmu napromieniowanego w reakto-

rze "EWA" w warunkach podanych wyżej. Rozprowadzono aktywny cynk we wsadzie przez sto-

pienie i wymieszanie składników. Pobrano ok. 10 próbek wzorcowych przez zanurzenie kwarco-

wej rurki w roztopionym cynku. Wsad poddano destylacji próżniowej. Po przeprowadzeniu pro-

cesu destylacji próżniowej w temp. 475 С pod ciśnieniem 6x10 N/m wycinano z kondensatu

wzdłuż feg° dolnej i górnej części paski o szerokości 1 cm, a następnie cięto je na 1 cm
2

kawałki. W ten sposób uzyskano próbki o powierzchni 1 cm , pobrane z całej długości kon-

densatu. Pobierano również próbki z materiału pozostałego po destylacji; ok. łO próbek z róż-

nych miejsc tego materiału.

W celu dokonania pomiarów radiometrycznych przygotowane próbki rozpuszczano w 10 ml

3,5 N kwasu solnego bezpośrednio w naczyńkach pomiarowych. Po rozpuszczeniu cynku uzupeł-

niono roztwór do objętości 10 ml i mierzono natężenie promieniowania spektrometrem do ciek-

łych scyntylatorów. Bieg własny układu pomiarowego wynosił 40 imp/min.

Stężenie kadmu w cynku określono na podstawie wzoru»
/ N - N / n xm
' p r o w

C * 7N - N / m, x m' w t Zn p

gdzieś

r> - napromieniona masa znacznika / g / ,

m_ - masa cynku użyto do destylacji / g / ,
Zn

m - masa mierzonej próbki / g / ,
p

m - masa próbki wzorcowej / g / ,
w

N - natężenie promieniowania /imp/min/,

N - natężenie promieniowania wzorca /imp/min/,

N - natężenie promieniowania próbki /imp/min/,
p

С - stężenie znacznika w cynku / g / g / .

Analizowane próbki charakteryzują się dość dużym zróżnicowaniem masy cynku; od setnych

części grama do 1,5 g . W celu oceny błędu wynikającego z wpływu zróżnicowanego stężenia

cynku w mierzonym roztworze przygotowano roztwory o stężeniu cynku od 0 do 1,5 g w 10 ml

roztworze o stałej aktywności. Zmierzono natężenie promieniowania /rys. 5/.

Obecność cynku o masie 1,5 g w mierzonym roztworze powoduje zmniejszenie wydajności po-

miaru o 12% w stosunku do próbki nie zawierającej cynku. W celu zmniejszenia błędu wywoła-

nego opisanym zjawiskiem sporządzono próbki wzorcowe o zbliżonej zawartości cynku w stosunku
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do analizowanych próbek. Na rysunku 6 przedstawiono przykładowo wyniki uzyskane z jedno-
115m

krotnej destylacfi cynku znakowanego Cd. Krzywa wyznaczona przez punkty oznaczone

"x" obrazuje rozkład stężenia kadmu w funkcji długości kondensatora, natomiast krzywa oznaczo-

no "o" masy cynku w kondensatorze.

W podobny spos6b wyznaczono rozkład cyny, srebra ! żelaza w cynku. Dla technologów

znajomość rozkładów ma istotne znaczenie, bowiem pozwalają one na wyznaczenie odcinków

kondensatu o założonym stopniu czystości metafu oraz ułatwiają wyznaczenie wydajności prace-*

su destylacji.
NatPfcn?SI

2000 6000 6000 8000 10000 x(AI

Rys. 7. Profil stężenia P w krzemie. Wygrzewanie krzemu w temperaturze 900 С w czasie
30 min.
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31 32

Wyznaczono profile stężenia fosforu w półprzewodnikowym krzemie. Jony P i P wprowa-

dzono do krzemu na drodze implantacji.' Energia implantowanych wynosiła odpowiednio 62 i 70

keV. Dawka 5,3 х Ю 1 5 |/cm2 i 1,7 x 1 0 8 j / c m 2 . W przypadku implantacji 3 1 P płytki krze-
13 2

mowe aktywowano w reaktorze "EWA" w strumieniu neutronów termicznych 5 x 10 n/cm /s w

czasie 4 dni. Próbki do pomiarów radiometrycznych uzyskiwano przez anodowe utlenianie krze-

mu i rozpuszczenie utworzpnej warstwy tlenków 0,1 N HF lub przez chemiczne trawienie pły-

tek krzemowych roztworem o składzie: 15 cz. stęż. HF, 10 ст. s t e i . H N O , • 300 ml wody

[ 1 3 ] . W obu przypadkach otrzymano wodne roztwory w ilościach do 10 ml, które umieszczono

w naczyńkach plastikowych i mierzono natężenie promieniowania Czerenkowa przy zastosowaniu

licznika do pomiaru w ciekłych scyntylatorach. Sposób podany wyżej stosowano do materiałów

o czysrofci półprzewodnikowe}-. Natomiast materiały, które zanieczyszczone były takimi pier*

wiajtkami, jak.» Ta, Аи, Sn, C«, Sb, As, С и , Na [ 6 , 1 0 ] poddano obróbce chemicznej, po-

tegajqcej na wydzieleniu pierwiastko oznaczonego wg metody opisanej w pracy [ 7 ] . Obecność

wymientonych zanieczyszczeń stwierdzano na podstawie pomiaru spektrometrycznego. Przykłodo-

we profil* stężenia P i P w krzemie przedstawiono na rysunkach 7 i 8 . Najmniejsze ozna-

id

10'

id1

iog

800 2400 A0O0 5600 7200 8900 ЮА00 K|A)

32,Rys. 8 . Profil stężenia P w krzemie. Wygrzewanie krzemu w temperaturze 900 С w « a s i e

240 min
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csalne stężenie P w płytkach wynosi 10 6 at/cm , natomiast dla 3 2 P - 10*° at/cm3 krzemo.

Poczyniono próbę oznaczenia •• Co w gazach spalinowych silników wysokoprężnych. W tym

celu w akceleratorze "Andrzej" napromieniowano strefowo pierścień tłokowy wiązką protonów

o natężeniu 140 yA/imp. W reakcji / p , n / z tarczy, którą jest stały izotop Fe, powstaje

głównie Co. W ten sposób zaznakowany element silnika poddano wielogodzinnej pracy.

Cząstki startego pierścienia przechodzące do gazów spalinowych wyłapywano w płuczkach

z roztworem kwasu solnego. Z uwagi na silny strumień gazów spalinowych przez płuczkę prze-

puszczano tylko część spalin. Czas przepływu gazu przez jedną płuczkę wynosił 3 godziny.

Z roztworu zowartego w płuczkach wydzielono kobalt wg schematu przedstawionego w pracy

[ ł ó j . Ostateczna forma próbki to 2 ml 0,1 M roztworu kwasu azotowego. Roztwór uzupełniono

do 10 ml i mierzono opisaną wyżej metodą. W tabeli 6 ilustruje się natężenie promieniowania

Co zebranego w płuczce w czasie 3-godzinnej pracy silnika. Otrzymane wyniki wskazują na

T a b e l a ć. Notężenie promieniowania

w gazach spalinowych

56,
Co

Nr próbki

1
2
3
4

Zliczenia
imp/min

34
37
55
79

Tło
imp/min

20 +2

możliwość zastosowania omawianej techniki

pomiarowej. Zebrana ilość aktywnych cząstek

w przeprowadzonym procesie badania zuży-

cia pierścieni tłokowych była zbyt mała.

W następnych procesach należy zwiększyć

czas zbierania cząstek, ewentualnie zwięk-

szyć aktywność pierścienia tłokowego.
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L. Rowińska, L. Waliś, E. Pańczyk, W . Dalecki, M . Kusowski

APPLICATION OF THE CZERENKOV RADIATION

TO INVESTIGATIONS OF TECHNOLOGICAL PROCESS

S u m m a r y

The Czerenkow effect was used for determination of metallic impurities distribution in the

condensate formating in the process of vacuum distillation of zinc.

The same effect wasused for determining the phosphorus concentration profiles in the semi-

conductor silicon. An attempt was made to determine the wear degree of the piston rings of

Diesel enaines.
32

The measurement efficiencies were compared and measuring conditions optimized for P,

Co and m C d measurements by means of liquid scintillators and the Czerenkov effect me-

thod.

Л. Ровиньска, Л. Вались, Э. Летчик
В» Данецкх, М. Кусовски

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ИЗЛУЧЕНИЯ ЧЕРЕНКОВ!

В ИССЛЕДОВАНИЯХ ТЕХНОЛОГИЧЕСКИХ ПРОЦЕССОВ

РЕЗИ1Е

В работе был использован эффект Черепкова для определения расположения металличес-
кие загрязнений в конденсате получаемым в процессе вакуумной дистилляции цинка, для
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определения распределения концентрации фосфора в полупроводниковом хреинии, а таив
была предпринята попытка прииенения этого метода для определения степени износа пор-
шневых колец дизельных двигателей. Были определены оптимальные условия измерения для
излучения изотопов 3 2 р , ̂ О о и I I 5 m o d , а также произведено сравяения эффективности
измерения по методу жидких сцинтиляторов с измерением по методу эффекта Черенкова.



RADIOZNACZNIKOWE BADANIA PRACY WARNI KA

DO PRODUKCJI CELULOZY SOSNOWEJ METODA CIĄGŁA

E. lller, T. Klimklewlcz

Instytut Chemii i Techniki Jądrowej

Warszawa, ul. Dorddna 16

STRESZCZENIE

Przedstawiona praca obejmuje cykl badań radioznacznikowych instalacji typu KAMYR do

ciągłego roztwarzania zrębków sosnowych. Badania podjęto celem optymalizacji działania war-

ni ka.

Prace zrealizowano dwuetapowo. Czcić pierwsza objęła radioznacznikowe badania dynamiki

rrębków i ługu w warniku. Opracowano metodykę znakowania faz, stosując La-140 Jako znacz-

nik zrębków I No-24 jako znacznik ługu.

Przepływ znakowanego materiału w warniku Śledzono za pomocą rozmieszczonych na zewnątrz

instalacji sond scyntylacyfnych, połączonych z układem pomiarowo-obticzeniowym. Rozmieszcze-

nie sond umożliwiało określenie przemieszczania się znakowanej fazy w kolejnych technologicz-

nych strefach warni ka.

Równolegle z pomiarami radioznacznikowymi wykonywane były fizykochemiczne analizy su-

rowców i produktów, umożliwiające określeni* stopnia ekstrakcji. W połączeniu z danymi dyna-

micznymi umożliwiło to obliczenie współczynnika H, charakteryzującego kinetykę procesu roz-

twarzania.

W drogiej częfci pracy przeprowadzono radioznacznikowe badania dynamiki fazy ciekłej w

koricowej strefie warnika - przeciwprądowego mycia dyfuzyjnego. Otrzymane wyniki pozwoliły

na ocenę intensywności procesów mieszania w tej strefie, a w rezultacie poprawieni* efektyw-

ności procesu mycia masy celulozowej.

Praca zakończyła się sformułowaniem konkretnych wniosków technologicznych, pozwalają-

cych na modyfikacje procesu roztwarzania.
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WSTEP

Wzrastające zapotrzebowanie na surowce włókniste, przy jednoczesnym starzeniu się maszyn

i urządzeń wytwórczych oraz pogarszającej się jakości surowca drzewnego stwarza poważne

problemy w uzyskaniu dostatecznej ilości wysoko jakościowej masy celulozowej. W tej sytuacji

podejmowanie prac zmierzających do optymalizacji działania istniejących instalacji staje się

ekonomicznie uzasadnioną koniecznością. Mając to na uwadze, podjęto prace prowadzące do

optymalizacji działania instalacji typu KAMYR, służącej do ciągłego roztwarzania drewna.

Pierwszym etapem kompleksowego programu było wykonanie badań dynamiki i kinetyki proce-

su roztwarzania drewna w warniku .

Temat drugiego etapu badań wypłynął z analizy hydrodynamiki mediów w warniku i obejmo-

wał radioznacznikowe badania dynamiki faz w strefie mycia dyfuzyjnego.

WARUNKI TECHNOLOGICZNE PROCESU

CIĄGŁEGO ROZTWARZANIA DREWNA

Badania procesu roztwarzania wykonano w ciągu produkującym niebieloną sosnową masę ce-

lulozową metodą siarczanową. Na rysunku 1 przedstawiono uproszczony schemat instalacji.

Zrębki

Ług biaty

Popłuczki

• • •»

Ryj. 1 . Uproszczony schemat instalacji ciągłego roztwarzania drewna sosnowego: 1 - silos ma-
gazynowy zrębków, 2 - niskociśnieniowy podajnik, 3 - wysokociśnieniowy podajnik, 4 - warnik,
5, 6 - wymienniki ciepła, 7 - urządzenie wydmuchowe, 8 - pompy
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Zrębki sosnowe z silosa magazynowego / 1 / dostają się do dozownika /1/ i przez niikocisnie-

nlowy podajnik / 3 / przechodzą do impregnatora / 4 / , gdzie poddawane są wstępnej impregnacji

oparami z rozprężania ługu powarzalnego. Następnie zrębki przez łącznik / 5 / trafiają do wy-

sokociśnieniowego podajnika / 6 / , skąd transportowane sq za pomocą pompy / 7 / w strumieniu

ługu odciągniętego z górnej części warnika / 8 / do podajnika ślimakowego / 9 / , znajdującego

się wewnątrz warnika.

Ilość podawanych do warnika zrębków jest regulowana obrotami dozownika / 2 / . Ług biały

wtłaczany fest wysokociśnieniową pompą /10/ na szczyt warnika. Przesuwające się współprądo-

wo z ługiem zrębki ulegają procesowi właściwej impregnacji. Dalej media przechodzą do dwu-

stopniowej strefy podgrzewania. Doprowadzony do tej strefy ług ogrzewany jest parq o ciśnieniu

!,3 MPa w wymiennikach płaszczowo-rurowych / 1 1 , 12/do temperatury 168-172 C. Następnie

cała masa wchodzi do strefy roztwarzania. Strefę )ę kończy odciągniecie przez sito /13/ ługu

paworzelnego i przerwanie procesu roztwarzania przez dotarcie do poziomu sit, wprowadzonych

od dołu warnika pompą wysokociśnieniową /14/, popłuczek.

Przechodząc do strefy mycia dyfuzyjnego masa celulozowa przepływa w przeciwpnądzie do

cieczy myjącej /popłuczki/, ulega ochłodzeniu i rozcieńczeniu i przez urządzenie wyładow-

cze opuszcza warnik, dostając się do układu wydmuchowego. Wydajność instalacji wynosi około

250 t/dobę bezwzględnie suchej masy, o stopniu roztworzenia 50-60 jednostek liczby Kappa.

Nadążne sterowanie procesem technologicznym możliwe jest wtedy, gdy dysponujemy bie-

żącymi informacjami o wielkościach fizykochemicznych mediów, biorących w nim udział.

W procesie roztwarzania drewna decydującą rolę odgrywają informacje o jakości surowca drzew-

nego, zawartości alkaliów czynnych w ługu białym, zużyciu alkaliów w poszczególnych sta-

diach procesu, wartości modułu cieczy. Korekty parametrów technologicznych oparte na wyni-

kach laboroNaryjnych analiz produktu finalnego /masy celulozowej, ługu powarzelnego/ w przy-

padku ciągłego roztwarzania drewna nie zawsze dają zadowalające wyniki, ze względu na du-

że różnice czasu między analizą a aktualną sytuacją technologiczną.

RADI OZNACZ NI KOWE BADANIA DYNAMIKI PRZEPŁYWU

ZRfBKÓW I ŁUGU W WARNI KU

Dobór i przygotowanie radioznaczników

W dostępnej literaturze [ } , 2, 4 ] spotkać można nieliczne wzmianki o radioznacznikowych

badaniach dynamiki mediów w przemysłowych warnikach ciągłego roztwarzania drewna. Opisa-

na w nich metodyka znakowania polegała na wprowadzeniu do zrębka drucika miedziowego,

poddanego uprzednio aktywacji neutronowej w reaktorze jądrowym [ 2 ] , bądf spreparowaniu
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kształtek teflonowych, imitujących zrębki, wypełnionych związkami zawierającymi izotop La-

140 lub Na-24 " [ l , 4 ] .

Wymienione sposoby znakowania nie mogły znaleźć zastosowania w badaniach dynamiki prze-

pływu faz w warniku typu KAMYR. Izotop miedzi Cu-64 ma zbyt małą energię promieniowania

- ^ , co znacznie utrudnia jego pomiar poprzez ścianki aparatu. Istnieje także niebezpieczeń-

stwo przedostania się znacznika do ługu. Kształtki teflonowe, nawet najlepiej wykonane, nie

są reprezentatywnym znacznikiem zrębków, nie podlegają procesowi roztwarzania.

Starano się znaleźć sposób znakowania zrębków gwarantujący pod względem fizykochemicz-

nym identyczność z roztwarzanym materiałem, przy jednoczesnej korzystnej charakterystyce ra-

diomerrycznef. Opracowano metodę polegającą no impregnacji zrębków w roztworze zawierają-

cym 10 mg/ml La w postaci La/NO_/ w środowisku kwasu octowego, a następnie stabiliza-

cji lantanu jako La/OH/„ na włóknach drewna poprzez kąpiel w roztworze amoniaku. Wodoro-
ó

tlenek lantanu nie rozpuszcza się w nadmiarze zasady, co ma szczególne znaczenie wobec s i l-

nie alkalicznego środowiska roztwarzania zrębków.

Wypłukane i wysuszone zrębki poddawano bezpośrednio aktywacji neutronowej w reaktorze

jądrowym. Liczbę aktywnych zrębków, niezbędną do reprezentatywnego zaznakowania warstwy

masy w warniku, oszacowano na ok. 20 szt. Aktywność jednej porcji wynosiła 1,5 GBq

/40 mCi/.

Przed rozpoczęciem przemysłowych badań dynamiki procesu roztwarzania wykonano prace
t-3

. laboratoryjne, mające na celu określenie zdolności sorpcji zrębków w stosunku do jonów La

oraz trwałości tej sorpcji . Zrębki po aktywacji gotowano przez 5 godzin w ' ł u g u warzelnym.

Stwierdzono, że znikoma ilość La-140 przedostaje się do fazy c i e k ł e j , o k . 97% aktywnego

lantanu związane jest trwale ze stałymi cząstkami drewna. Dobór znacznika do buo'an przepły-

wu ługu przez wornik był sprawą znacznie łatwiejszą. W skład ługu wchodzą głównie związki

sodu, pierwiastka, który w wyniku aktywacji neutronowej tworzy izotop Na-24 o wysokiej ener-

gi i promieniowania.

Zastosowano wodny roztwór węglanu sodu o aktywności o k . 185 MBq / 5 m C i / Na-24 na

jedną porc ję.

Metodyka pomiarów radioznacznikowych

Porcje radioaktywnych zrębków spreparowanych w sposób opisany w poprzednim rozdziale

poprzez ciśnieniowy dozownik wprowadzono do podajnika instalacj i , skąd rurociągiem transpor-

towym przedostawały się do warnika, przechodząc wszystkie strefy procesu warzenia. Przepływ

wprowadzonej do warnika porcj i radioaktywnych zrębków Śledzono za pomocą sond scyntyiacyj-

nych, umieszczonych na zewnątrz warnika i połączonych z układami pomiarowo-obliczeniowymi.
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Sondy zainstalowano po obu stronach warnika, umiejscowiając je w płaszczyznach pomiarowych,

pozwalających na prześledzenie ruchu zrębków przez poszczególne strefy warnika. Schemat

rozmieszczenia punktów pomiarowych i odległości między nimi przedstawiono na rysunku 2.

Na rysunku 3 w formie schematu blokowego pokazano moduł systemu pomiarowo-obliczenio-

wego typu CAMAC, używanego w przeprowadzanych badaniach. Ług znakowano izotopem Na-

-24 w postaci węglanu sodu oraz w jednym przypadku izotopem Br-82 zawartym w bromku po-

X16

f о

C z y t n i k

JDziurkorkQ

1 łącznica

T TTт
i i <

/Drukarko*"1**

Monitor

ГPisak V

Rys. 3. Schemat blokowy systemu pomiarowo-obliczeniowego

tasu. Porcje naświetlonego w reaktorze jądrowym węglanu lub bromku rozpuszczano w ok. 2 I

ługu i za pomocą dozownika wprowadzono na ssanie pompy podającej ług biały do warnika.

Nie zmieniając konfiguracji punktów pomiarowych Śledzono przepływ ługu przez warnik. Pod-

stawowe badania ruchu zrębków i ługu wykonano przy trzech prędkościach obrotowych dozowni-

ka zrębków 8, 10 i 11 obr/min. Odpowiadające im wielkości natęień przepływu zngbków i ł u -

gu podano w tabeli 1.



T a b e l a 1 . Natężenie przepływu ziebków i ługu w czasin radiotnetrycznych bodań dynamiki ruchu reagentów w wamiku

Nr
pomiaru

1

2

3

Zrębki

Obroty
dozowni-
ka

/6br/min/

8

10

11

wsad
drewna
bezw.
suchego
Ag/mir/

281,6

353,0

387,2

Ług

cyrku 1 ac

C 2

1700

1900

2000

7200

7300

7500
1

a /|/min/

C 5

3600

3600

3800

4800

5500

5600

C 7

1300

1300

1400

C 8

1300

1400

1400

ług czarny

/l/min/

1450
s.s. - 16%

1550
s.s. - 19,9%

1590
s.s. - 19,2%

popłuczki

/l/min/

1200 i 1350
s.s. - 2 , 1 %

1200 i 1400
s.s. - 3,4%

1200 i 1400
s.s. - 3 , 1 %

Masa 10%
b.s.
drewna

Ag/min/

145,8

187,5

202,6
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Wyniki pomiarów radioznacznikowych

Rozkład stężenia znacznika w polu widzenia każdej sondy scyntylacyjnej rejestrowany był

w postaci krzywej zmian ilości zliczeń w czasie. Uzyskane jako bezpośredni rezultat pomiarów

krzywe, poddawane były wstępnej obróbce polegającej no odjęciu t)a pomiaru i norma1 izacji

w stosunku do pola powierzchni pod krzywq. Otrzymano w ten sposób krzywe rozkładu czasu

przebywania zrębków i ługu w poszczególnych strefach warnika.

Przykładowy przebieg tych krzywych przedstawiono na rysunkach 4 i 5. Stosując metodę

momentów, obliczono Średnie czasy przebywania znakowanych mediów w poszczególnych odcin-

kach pomiarowych C3, 5 j . Określono takie wartości moda'ne krzywych rozkładu czasów prze-

bywania. 7nająć czas przebywania oraz odległości między punktami pomiarowymi, obliczono

średnie prędkości liniowe przepływu mediów w poszczególnych strefach. Wyniki obliczeń zosta-

ły przedstawione w tabeli 2 .

T a b e l a 2 . Średni czas przebywania i liniowe prędkości przepływu zcębków i ługu

w poszczególnych strefach warnika

Nr
pomiaru

1

2

3

Obroty
dozownika

8

10

11

Strefa warnika

Impregnacja
Podgrzewanie
Roztwarzanie
Mycie dyfuzyjne
Wydmuch

Impregnacja
Podgrzewanie
Roztwarzanie
Mycie dyfuzyjne
Wydmuch

Impregnacja
Podgrzewanie
Roztwarzanie
Mycie dyfuzyjne
Wydmuch

Średni czas przebywania i prędkość liniowa

zrębki

t /min/

65,5
34,0
75,0

115,0
15,0

49,5
27,38
67,50
96,75
15,0

47,0
24,35
56,4
89,7
16,4

u /m/min/
0,177
0,166
0,098
0,089
0,185

0,235
0,144
0,109
0,106
0,185

0,247
0,162
0,130
0,144
0,170

ług

г /min/

51,1
26,9
48,2

22,38
51,55

50,0
19,5
46,2

li /m/nin/

0,227
0,146
0,152

0,176
0,142

0,232
0,202
0,159
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Zliczenia

32 64 96 128 160 192 Kanały
Ryt. 4 . Przykładowe krzywe rozkładu aktywności znacznika w czasie: pomiar 1 - dynamika
przepływu zifbkdw; łondy г 5^7, 9 ; czas no kanał - 60 s

Zliczenia

12B 192 Kanały

Rys. 5 . Przykładowe krzywe rozkłodu aktywności znacznika w czasie: pomiar 1 - dynamika
przepływu ługu; sondyt 6 , 8 , 10; czas na kanał 60 s
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ANALIZA PRACY WARNIKA

Radioznocznikowe badonia dynamiki przepływu zrębków i ługu w warniku instalacji typu

KAMYR do ciągłego roztwarzania drewna pozwoliły na określenie czasów przebywania i l inio-

wych prędkości przepływu reagentów w poszczególnych strefach warnika. Równolegle z bada-

niom! dynamiki mediów wykonano kompleksowe analizy chemiczne surowca, produktu finalnego

oraz kontrolowano proces roztwarzania w trakcie jego przebiegu.

W surowcach /zrębki i ług biały/ oznaczano:

- zawartość substancji ekstrakcyjnych,

- zawartość ligniny,

- zawartość pentozanów,

- zawartość wilgoci.

W ługu białym określano»

- zawartość alkaliów czynnych - Acz /w g Na-O na \/\

- udziały poszczególnych składników ługuj NaOH, Na_S, No C O „ , krzemionki i części

nierozpuszczalnych w HCI.

W produkcie finalnym oznaczano stopiefi roztworzenia mosy przed i po rozwłóknieniu / l icz-

ba Kappa/, zawartość ligniny.

Korzystając z wykonanych oznaczeń i analiz określono?

- sfosunek dozowanych alkaliów czynnych do bezwzględnie suchego drewna;

- moduł cieczy /stosunek ilości cieczy w litrach do masy b.s. drewna v. kilogramach/;

- Stężenie alkaliów czynnych w ogólnej objętości cieczy;

- wydajność masy celulozowej drewna;

- ilość otrzymanej masy/kg/min/!

Uśrednione wyniki analiz podano w tabeli 3. Na rysunku 6 przedstawiono wykresy zmian

temperatury i zawartości alkaliów czynnych w poszczególnych strefach warnika w funkcji czasu.

T a b e l a 3 . Parametry technologiczne pracy wornika wyniki analiz chemicznych

Lp.

1

1

2

3

Nr pomiaru

2

Obroty dozownika zrębków

Suchość znębków

Frakcyjno^ zrębków:
- frakcja drobna,
- frakcja właściwa,
- frakcja grubo,

3

obr/min

b.s .drewna

%

Pomiar
1
4

8

72,5

22,7
57,0
21,3

2 i
5

10

70

19,2
58,4
22,4

3
6

11

72,3

17,2
58,8
24,0
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cd. tabeli 3

1

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

2

Skład jakościowy /domieszka brzozy

Wsad drewna bezwzgl. suchego

Sr. stężenie A . c z . w ługu białym

Przepływ ługu białego Fl-l

Stosunek A . c z . do b.s. drewna

Ilość cieczy uzyskanej z oparów
w 1 cyklonie rozprężającym

Ilość cieczy uzyskanej z pary
niskoci śnieniowej

Ilość płuczek dozowanych do po-
dajnika wysokiego ciśnienia

Całkowita ilość cieczy wprowa-
dzanej od góry warnika
/poz. 9 , 10, 11 + woda w zręb-
kach/

Stęienie A. c z . w całkowitej iloś-
ci cieczy

Moduł cieczy

Stężenie A. cz. w ługu warzelnym
- cyrk. С-5

Stężenie A. cz. w ługu warzelnym
- cyrk. С-6

Stężenie A . cz. w ługu powarzel-
nym /odciąganym z warnika/

Ilość odprowadzanego ługu powa-
rzelnegp

Zawartość suchej substancji w ługu
powarzelnym

Ilofć otrzymanej masy

Wydajność z drewna

Średnia wartość stopnia roztwarza-
nia masy przed rozwłóknieniem

średnia wartość Stopnia roztwarza-
nia masy po rozwłóknieniu

Zawortość włókien krótkich w masie

Zawartość ligniny w masie

3

' %

kg/min

g Na2O/l

l/min

%

l/min

l/min

l/min

l/min

g Na2O/l

l/kg

g Na2O/l

o Na O/l
" 2

g Maj O/l

l/min

%

kg/min

%

LK :

L K '•

%

%

L 4

0,8

281,6

104,4

443,7

16,4

115,5

26,3

286,8

979,1

47,3

3,48

12,0

8,7

4,8

1450

16,0

145,8

51,8

55,5

56,0

9,4

8,1

5

-

352

89,3

600,7

15,2

122,2

21,8

244,3

1140

47,1

3,24

12.1

9,3

5,2

1550

19,9

187,5

53,3

56,5

56,1

8,9

8,3

6

0,5

387,2

97,6

642,8

16,2

128,5

25,4

261,6

1206,6

52,0

3,11

14,9

9 , 7

6,3

1592

19,2

202,6

52,3

45,6 ;

45,9

7,4 j
6,4 i
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KINETYKA PROCESU ROZTWARZANIA ZRĘBKÓW

Mechanizm siarczanowego roztwarzania drewna jest skomplikowany i trudny do opisania sze-

regiem prostych reakcji chemicznych. Szybkość delignifikacji zależy głównie od stężenio jonów

hydroksylowych i wodo rosi orczkowych w ługu warzelnianym. Ogólnie przyjąć moina, i e deligni-

fikacja przebiega według pierwszorzędowej reakcji chemicznej w stosunku do zawartości ligni-

ny w roztworzonej masie. Energia aktywacji tej reakcji wynosi 32 000 cal/mol, a stała szybkoś-

ci w funkcji temperatury ma postać:

gdzie: = 5,7746 1G*18 sek

к = к e"E/RT
o

1 8 k"1

Maja.с na uwadze fakt, i e delignifikacja drewna prowadzona metodą siarczanową rozpoczy-

na się dopiero w temperaturze 100 С Vroom C8J przyjął wartość stałej szybkości reakcji w tem-

peraturze 100 С га równą jedności. Porównując stalą szybkości w dowolnej temperaturze ze

stałą szybkości w temperaturze 100 C, obliczył on względne szybkości reakcji delignifikacji.

W tabeli 4 podano wartości tych szybkości dla procesu roztwarzania drewna iglastego C9J. Spo-

rządzając na podstawie zmian temperatury w procesie roztwarzania wykres względnych szybkoś-

ci reakcji roztwarzania w funkcji czasu warzenia, z wielkości pola pod krzywą określić można

wartofć tzw. współczynnika H, charakteryzującego kinetykę procesu roztwarzania.

T a b e l a 4. Wartości względnych szybkości rakcji delignifikacji w procesie roztwarzania

drewna iglastego metodą siarczanową

Temperatura

/°c/1

100
101
102
103
104
105
106
107
108
109
110
111
112
113
114

Względna
szybkość

deligniftkacji
2

1
1
1
1
2
2
2
2
2
3
3
3
4
4
5

Temperaturo
t П ś

/°c/3

131
132
133
134
135
136
)37
138
139
140
141
142
143
144

Względna
szybkość
delignifłcacji

4

28
30
34
37
41
45
49
54
60
66
72
79
87
95

Temperatura

/°c/
5

161
162
163
164
165
166
167
168
169
170
171
172
173
174

Wzg'edna
szybkość
defignifikacji

6

433
472
514
559
608
661
719
782
849
921

1000
1085
1177
1276
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cd. tabeli 4 .

1

115
116
117
118
119
120
121
122
123
124
125
126
127
128
129
130

2

5
6
7
7
8
9

10
11
12
14
15
17
18
20
23
25

3

145
146
147
148
149
150
151
152
153
154 •
155
156
157
158

• 159
160

4

105
115
126
138
151
165
181
197
216
236
258
281
307
335
365
398

5

175
176
177
178
179
180
181
182
183
184
185
186
187
188
189
190

6

1383
1498
1623
1757
1901
1957

2224
2406
2599
2808
3033
3274
3534
3813
4112
4435

Obliczenie współczynnika H

Radioznacznikowe badania ruchu zrębków w warniku doprowadziły do określenia czasów prze-

bywania zrębków w poszczególnych strefach warnika. Znajomość temperatury w tych strefach

pozwoliła na znalezienie zależności temperatury reakcji od czasu przejścia zrębków przez stre-

f ę . Przyjmując prostoliniową zależność temperatury od czasu przebywania, jak to przedstawio-

no na rysunku 6 , oraz zakładając, że właściwa delignifikacja rozpoczyna się w temperaturze

150°C C6J, t j . na początku strefy podgrzewania, a kończy w strefie mycia dyfuzyjnego, obli-

czono z równania prostej przechodzącej przez dwa punkty zależność temperatury reakcji od

czasu przebywania zrębków w danej strefie. Otrzymane funkcje podano w tabeli 5. Posuwając

się co 1°C od temperatury początku proces» T = 150°C do temperatury jego zakoń-

czenia, z tabeli 4 względnych szybkości roztwarzania określono średnią wartość szybkości dla

jednostopniowego przyrostu temperatury, a następnie wartości te zsumowano w zakresie prze-

działu zmienności danej prostoliniowej zależności temperatury procesu roztwarzania od czasu

przebywania ząbków - T = f / t / . Otrzymane sumy mnożono przez określony z równania - T =

f/F/ przyrost czasu przebywania zrębków, odpowiadający jednostopniowemu przyrostowi tem-

peratury. W końcowym efekcie wartość współczynnika H obliczono ze wzoru:
T k

gdzie:
n - liczba równań opisujących zmiany temperatury w czasie trwania procesu roztwarzania;
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A t - zmiana czasu przebywania odpowiadająca jednostopniowemu przyrostowi temperatury dla

odpowiedniego równania T = f / t / , godz/ C;

T - temperatura na początku danej prostoliniowej zaleinoSci T = f / t / , °C;

T, - temperatura na końcu danej prostoliniowej zależności T = f / t / , °C;
~Q - średnio względna szybkość roztwarzania dla jednostopniowego przyrostu temperatury.

Z wykonanych obliczeń otrzymano następujące wartości współczynnika H dla poszczególnych

pomiarów:

1 - obroty dozownika zrębkówj 8 obr/rnin, H - 1474;

2 - obroty dozownika 10 obr/min, H - 1462;

3 - obroty dozownika 11 obr/min, H - 1286.

T a b e l a 5- Zależność temperatury procesu roztwarzania od czasu przebywania zrębków

w warniku

Nr
pomiaru

1

2

3

Obroty do-
zownika
zrębków
/obr/min/

8

10

11

Strefa warnika

Podgrzewanie

Roztwarzanie

foczej tek mycia dyfuzyj-
nego

Podgrzewanie

Roztwarzanie

Początek mycia dyfuzyj-
nego

Podgrzewanie

Roztwarzanie

Początek mycia dyfuzyj-
nego

Zakres temperatur

Л/
150-161
161-170

170
170-158

158-142

150-162
162-17?,5

171.5
171. 5-162

162-145

150-163
163-172

172
172-161

161-143

Temperatura w funkcji
czasu przebywania

n/t-1.0916/ = 0.061Д-150/

9/t-1.1526/« 0.5056Д-161/

\.\05/l-^0/ ж 0
-12/t-2.7633/ = 0.145Д-170/

-16/t-2.90.83/ * 0'. 1516Д-158/

)2/Ы).а25/ «= 0.0703Д-150/
9.5Д-0.8953/ * 0.386Д-162/

0.995Д-171.5/ = 0
-9.5/r-2.2763/ = 0.13Д-171.5/

-17Д-2.4063/ = 0.1266Д-162/

13/t-0.7833/ «= 0.0625Д-150/
9Д-0.8458/ = 0.3433Д-163/

0.8325/M72/ = 0
-ll/t-2.0216/ * 0.1075Д-172/

-18/t-2.12916/ = 0.916Д-161/
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Rys. 6.Zmiany temperatury i zawartości alkaliów czynnych w poszczególnych strefach warnika
w funkcji czasu przebywania zrębków

Roztwarzanie zrębków

Określone dla różnych obciążeń warnika masą podawanych zrębków czasy przebywania rea-

gentów w worniku powiązane z technologicznymi parametrami pracy warnika i wynikami analiz

chemicznych stanowią wyjściowy materiał do optymalizacji procesu ciągłego roztwarzania drew-

na sosnowego w warniku typu KAMYR.

Skromny materiał doswiodczalny nie pozwala na podanie jednoznacznej zależności, wiążącej

wartość współczynnika H, stężenia alkaliów w cyrkulacji C-5 i stopnia roztworzenia. Powiąza-

nie wyników tych analiz z wartością współczynnika H i stopniem roztworzenia pozwoli w z a -

ieżnosci od zmian stężenia alkaliów korygować wartość współczynnika H przy zachowaniu stop-

nia roztwarzania masy na zadanym poziomie. Zmiany wartości współczynnika H dokonać moż-

na przez skorygowanie temperatury roztwarzania lub wydłużenie czasu roztwarzania. W pierw-

szym przypadku właściwą temperaturę obliczamy, korzystając z określonego na podstawie radio-

znacznikowych badań dynamiki pracy warnika czasu felignifikacji, w drugim - programując no

podstawie wyników tych badań wydłużenia strefy roztwarzania przez skrócenie strefy mycia dy-

fuzyjnego.
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T a b e l a ó. Technologiczne

Natężenie prze-
pływu ługu w po-

szczególnych
obiegach / l/min/

FR-6

FR-7/1

FR-8

FR-15

FR-9

FR-9/1

FR-14

obr.

Pomiar

5200

1400

1200

1500

800

1300

2100

parametry pracy warnika

dozownika - 8

1 ', Pomiar

i 5000

i 1000

j 1200

14Ć0

BOO

1200

2000

Serie pomiarów

obj/min obr. dozownika -

2 .' Pomiar 3

5600

1400

1300

1600

800

1300

2200

Pomiar

5500

1500

1450

1600

800

1300

2200

10 obr/min

4

1
1!
1
1

I

i
!
i

Pomiar

5600

1600

1400

1550

800

1350

2300

5 !
1

i

!
ł

RAD I OZNACZ NI KOWE BADANIA DYNAMIKI FAZ

W STREFIE MYCIA DYFUZYJNEGO

Drugim etapem prac zmierzających do optymalizacji działania instalacji roztwarzania drze-

wa sosnowego było wykonanie radioznacznikowych badań dynamiki faz w strefie mycia dyfuzyj-

nego.

Podobnie jak w radioznacznikowych badaniach dynamiki przepływu zrębków i ługu w war-

niku, dc przesiedzenia ruchu mediów zastosowano układ pomiarowo-obliczeniowy typu CAMAC

z podłączonymi do niego sondami scyntylacyjnymi. Sondy umieszczono w ołowianych kolima-

torach, ulokowano wzdłuż Strefy mycia dyfuzyjnego warnika, grupując je w czterech płaszczy-

znach pomiarowych. Schemat rozmieszczenia sond przedstawiono na rysunku 7.

Zastosowanym w badaniach radioznacznikiem był wodny roztwór naświetlonego w reaktorze

jądrowym "EWA" >stały, spektralnie czysty bromek potasu. Próbkę aktywnego roztworu roz-

cieńczono do objętości około 2 I i wprowadzono z dozownika do pompy C-9, która przy zam-

kniętym wydmuchu masy wytłaczała go na wieniec doprowadzający popłuczki do strefy mycia

dyfuzyjnego. Aktywny roztwór przepływał wraz z popłuczkami, biorąc udział w procesach mie-

szania, powodowanych przeciwprądowym ruchem popłuczek i spływającej z warnika masy. Wy-

konano 2 serie pomiarów. Parametry technologiczne pracy instalacji w czasie badań zmieniały

się tak, jak przedstawiono to w tabeli 6.

Bezpośrednimi wynikami badań były otrzymane w punktach pomiarowych krzywe rozkładu

aktywności znacznika. Krzywe te poddano wstępnej obróbce matematycznej, określając ich

wartość modalną, wartość średniego -czasu przebywania i wariancje. Otrzymane wyniki zesta-

wiono w tabeli 7.
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Zrgbki

Ług bi

4 Ług warzelny

IV

D-Q-
Ług powarzelny

Rys. 7 . Schemat instalacji i rozmieszczenia punktów po.r.iorowych podczas badań ruchu popłu-
czek w strefie mycia dyfuzyjnego
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T a b e l a 7 . Wartości Średnich erosów przebywania okres'one z krzywych rozkładu aktywności

znacznika dla poziomów pomiarowych i między nimi w poszczególnych poziomach

ГГ~.—г
, Pomiar |

Średni czas przebywania dla pó-~' Średni czas przebywania między
ziomu pomiarowego /min/ i poziomami /min/

Poziom
pomiarowy

|8 obr.
[doz/min

1

IV

9,05 0,55
77,22 3,50
94,2 8,5
aktywność pojawia się w tym
samym czasie co na poziomie

I - If
II - III

68,2
17,0

ilO o b r .
:doz/mi n
; 3

I
II

III
IV

8,23
73,44
94,38

0,97
3,7
8,2

I - II
II - III

65,2
20,9

III
IV

6,33
83,35

109,2

0,64
0,05
1,3

I - II
II - III

76,8
25,9

4-

II
III
IV

9,2
68,75
92,3

0,6
0,75
0,6

I - II
II - III

59,6
23,6

i I
! II

III
IV

7,32
74,9
96,7

103,0

0,68
4,6
4,9
1,0

I - II
II -III

67,6
21,8

X - Średni czas przebywania liczony jest od momentu pojawienia się aktywności znakowa-
nej masy na sondach poziomu I .

Śledząc przebieg krzywych rozkładu aktywności i analizując przedstawione w tabeli 7 wy-

niki, wysunąć można następujący wniosek:

- między poziomami pomiarowymi l-ll obserwujemy intensywny transport popłuczek ku górze

warnika, płynących w przeciwprądzie do spływającej masy; intensywność tego przepływu male-

je między poziomem II i I I I , a między poziomem III i IV wyraźnie występuje obszar stagnacji.

Interpretacja wyników badań

Uogólniony zapis rozkładów krzywych aktywności przepływającego przez poszczególne pozio-

my pomiarowe znacznika przedstawiono na rysunku 8. Wyraźnie widać na nim zmiany w cha-
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rbkterze przepływu popłuczek w miarę ich ruchu ku garze warnika. Między poziomem pomiaro-

wym I I II obserwujemy intensywny przepływ popłuczek ze średnią prędkością przepływu dla po-

miarut

1 - 0,083 m/min

2 - 0 , 0 8 6 m/min

3 - 0,074 m/min

4 - 0,095 m/min

5 - 0,084 m/min

Charakter krzywych rozkładu aktywności radioznacznika nie wskazuje na występowanie w tym

obszarze pomiarowym stref stagnacji, a warunki mieszania opisane liczbą stopni idealnego mie-

szania obliczono ze wzoru

2 Л 1

дет сг„-буг„-бу
gdziej

2
~ różnica wariancji między poziomem pomiarowym I i I I ;

o

- różnica kwadratów Średnich czasów przebywania radioznacznika w obszarze pomia-

rowym między poziomami I i I I ;

N - liczba stopni idealnego wymieszania przedstawia się w poszczególnych pomiarach

następująco;

1 - 6 ,

2 - 5,5,
3 - 5,2,
4 - 5,4,
5 - 5,3.

Wartości liczb Stopni idealnego mieszania wskazują na intensywne mieszanie się popłuczek

ze spływającą masą. Przechodząc do obszaru między płaszczyznami pomiarowymi H i III i da-

lej III i IV obserwujemy różnice w przebiegu krzywych rozkładu aktywności radioznaczniko.

Charakter tych zmian wskazuje na narastanie obszaru stagnacji /strefy bezprzepływowej/. Sza-

cunkową ocenę udziału obszaru stagnacji i obszaru przepływowego w objętości widzenia sondy

okreSlić można przez porównanie pól części krzywych rozkładu aktywności radioznacznika, znaj-

dujących się nad i pod linią tło pomiaru, obliczonego z końcowej części krzywej /rys. 8 / .

Postępowanie takie prowadzi do wyznaczenia następujących szacunkowo udziałów strefy mart-

wej w płaszczyznach pomiarowych.
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Zliczenia

I'U/ AA
Ш

JY

w

CYtT-e Tło pomiaru
^ ^ " ~ 1 • •

• » « * « _ _ _ 1
^ ^ - T

1

Czas

Rys. 8 . Krzywe rozkładu aktywności znaczniku

Pomiar

8 obr/min dozownika

10 obr/min dozownika

Płaszczyzny pomiarowe

II

2 0 %

3 0 %

III

5 0 %

6 0 %

IV

9 0 %

8 0 %

Pełniejszą analizę tego zagadnienia przeprowadzono, dopaiowujqc do doświadczalnych krzy-

wych rozkładu aktywności radioznacznika krzywe modelu, opisującego transport masy między

poziomami pomiarowymi.

Pod względem hydrodynamiki przepływu odpowiednimi modelami wydaje sif być model W o l -

fa-Resnicka Cł03 oraz model zaproponowany przez Adlera i Hovorke i rozwinięty przez Rogersa

i Gardnera C7J.

Pierwszy z nich modeluje dynamikę przepływu mediów przez reaktor w postaci n-stopniowej

kaskady, w której stopień składa się z obszarów o idealnym mieszaniu, przepływie tłokowym i

strefy stagnacji /rys. 9 . /

Drugi, bardziej realistyczny, uwzględnia wymianę masy między strefą przepływową a strefą

stagnacji. Strefie stagnacji w stopniu kaskady przypisuje się warunki hydrodynamiczne idealne-

go mieszalnika /rys. 1 0 / .

Matematyczną postać krzywych odpowiedzi na impulsowe wprowadzenie porcji znacznika

dla modelu Wolfa-Resnicka wyraio równanie:
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Idfalnt
m i t i z o n l *

Słrtfa
ttagnacji

Przłplyw
tłokowy

Rys. 9. Model Wolfo-Resnicka

Idtoln» mitszanit

\

Prztpływ Uokowy

n v

Strefa stagnacji

У

n
Rys. 10. Model oparły o koncepcję n-stopniowej kaskady

gdziet

rc - fredni czas przebywania, ^j = ;

fi - miara mieszonia, Y[ « 1 idealnego mieszania, fl^oodla przepływu tłokowego;

£ - miara opóźnienia.

Uwzględnienie wymiany masy między obszarami o różnej hydrodynamice przepływu kompliku-

je postać krzywej odpowiedzi. W przypadku modelu Rogersa-Gardnera funkcja ta |«t opisano

równaniem;

gdzie»

U (t - F T ) - jednostkowa funkcja skoku,
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U(t - F T ) - О - dla ł < : F T ,

U(t - F T ) - 1 - dla t > F V.4 с ' с

y n - l e mjt

Ы

rf,.(m )
m

' m. - m. I »(n-l+r)f (m.+nk/ra"r(m.-m.)
r - 1

m. f m.

b , r

hi
b22
b3»
b 4 ł

- binominalne

= 1

- 1

- ł

ж 1

współczynniki

b 2 2 "
b 3 2 '
Ь 4 2 *

* 1

- 2

- 3
°33
b43 b 4 4 = 1

W

F.
к
V

powyższych wzorach;

- udział obtzaw o przepływie z idealnym wymieszaniem w objętości stopnia kaskady;

- udział obszaru o przepływie tłokowym o objętości stopnia kaskady;

- udział itrefy zatrzymania w objętości stopnia kaskady;

- współczynnik wymiany masy między strefą przepływu a strefą zatrzymania;

- obje rość n-stopniowej kaskady;

- ilość stopni w kaskadzie.

Fqk + Fb(l + k) V 4kF F,

'•TJ

- Średni czas przebywania.

Przy załoieniu liniowoici procesów transportu masy między poziomami pomiarowymi, zmierzo-

ne krzywe rozkładu aktywności radioznacznika z modelowymi krzywymi rozkładu stężenia zna-

cznika powiązać możemy całką splotu, wówczast

odzie:

A - współczynnik;
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Y (t) - modelowa krzywa rozkłodu stężenia znacznika dla danego poziomu pomiarowego;

X(t) - krzywa rozkładu stężenia znacznika d!a poprzedniego poziomu pomiarowego;

C(t) - impulsowa charakterystyka układu.

Dobór parametrów modelowych krzywej odpowiedzi do doświadczalnej krzywej rozkładu aktyw-

ności radioznacznika dokonano w oparciu o minimalizację wieloparametrowej funkcji w postaci:

r

Y(t) - doświadczalna krzywa rozkładu stężenia znacznika dla danego poziomu pomiarowego.

Otrzymane wyniki podano w tabeli 8.

T a b e l a 8 . Udział strefy zatrzymania w przestrzeni między płaszczyznami pomiarowymi

obliczony na podstawie przyjętych modeli transportu masy

Pomiar

8 obr.dozow.
min.

l n obr. dozow.
min.

Model Wolfa-Resnicka /Model n-stopniowej kaskady

odcinek pomiarowy

l-ll
ll-lll

III-IV ,

l-ll
l l-l l l
MI-IV

-

procentowy udział stre-
fy zatrzymania

17/20
26/28
35/42

24/28
32/30
26/32

procentowy udział
strefy przepływowej

83/80
74/72
65/58

76/72
68/70
74/68

PODSUMOWANIE

Praca instalacji

Surowce. Zrębki z drewna sosnowego stosowane do produkcji masy celulozowej zawierały

ok. 70% b;$. drewna, a w ich składzie frakcyjnym udział frakcji właściwej bezwzględnie su-

chego drewna nie przekraczał 59% .

W ługu białym zawartość alkaliów czynnych wahała się w granicach 80-? 10 g NogO/l, o

siarczkowość zawierała się w przedziale 30-32% . Stosunek alkaliów czynnych do bezwzględnie

suchego drewna wynosił !5 r 2 do 16,4%.

P r z e b i e g procesu. W dniach wykonywania badań moduł cieczy zawierał się w grani-

cach 3,11-3,48. Wydajność masy celulozowej z drewna wynosiła od 51,8 do 53,3%. Stopień1

roztworzenia określony liczbą Kappa zmieniał się od 45,6 do 5 6 , 1 . Stężenie alkaliów czyn-
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nych no początku strefy podgrzewania /w cyrkulacji ługu C-5/ wahało się w granicach 12,0-

-U,9 g No

Dynamika przepływu zrębków i ługu

w poszczególnych srrefach warnika

Z przeprowadzonych radioznacznikowych badań dynamiki zrębków i ługu w warniku wypro-

wadzić można następujące ogólne wnioski.

- Ruch zrębków w poszczególnych strefach warnika ma charakter przepływu tłokowego. Zna-

jąc czas przebywania zrębków w danej strefie, dynamikę tego ruchu opisać można transmitan-

cjq:

G/s/ = e"$ t

gdzie:

t - jest czasem przebywania zrębków w strefie.

Ruch ługu charakteryzuje się pewną dyspersją przepływającego roztworu, trudną do określe-

nia na podstawie jednorazowych badari radioznacznikowych. W badanym zakresie zmienności

obciążeń warnika liniowe prędkości przepływu ługu So nieco wyższe od liniowych prędkości

przepływu zrębków. Występuje zjawisko poślizgu fa?..

Roztwarzanie zrębków

Wartości współczynnika H obliczone dla pomiarów 1 i 2 / 8 i 10 obr. dózownika/min/ są

zbliżone i wynoszą 1474 i 1462. Takie stężenia alkaliów czynnych w ługu na początku strefy

podgrzewania /cyrkulacjo C-5/ nie różnią się od siebie /12,0 i 12,1 g NagO/l/. W konsek-

wencji otrzymano masy o prawie jednakowym stopniu roztworzenia /liczba Kappa 56,0 i 56,1/.

Wskazuje-to, że właściwie dokonano korekty temperatury przy zmianie wydajności warnika.

W trakcie pomiaru 3 /11 obr. dozownika/min/ występowały niewielkie zakłócenia w linii

zasilania warnika ziębkami. Spowodowało to obniżenie modułu cieczy i jednoczejnie wzrost

stężenia alkaliów czynnych w ługu cyrkulacji C-5 do 14,9 g N a j O / l . Zapobiegając zaistnia-

łej sytuacji obniżono temperaturę roztwarzania. Obliczona wartość współczynnika H wynosiła

1286. Wprowadzona korekta temperatury okazała się zbyt mała, aby skompensować wzrost stę-

żenia alkaliów i w rezultacie otrzymano masę o stopniu roztworzenia 45,6 jednostek liczby

Kappa.

Skromny materiał doświadczalny nie pozwala na podanie jednoznacznej zależności, wiążą-

cej wartość współczynnika H, stężenia alkaliów w cyrkulacji C-5 i stopnia roztworzenia.
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Uzyikanie pełniejszych danych doświadczalnych byłoby możliwe przy zastosowaniu miernika

rejestrującego w sposób ciągły przewodnictwo elektryczne ługu w cyrkulacji C - 5 . Powiązanie

wyników tych analiz z wartością współczynnika H i stopniem roztworzenia umożliwi, w zależ-

ności od zmian stężenia alkaliów, korygować wartość współczynnika H przy zachowaniu stopnia

roztworzenia masy na zadanym poziomie.

Reasumując stwierdzić można, że stężenie alkaliów czynnych w cyrkulacji C - 5 /koniec

strefy impregnacji właściwej/ jest uzależnione od ilości dozowanych alkaliów w stosunku do

drewna, modułu cieczy i jakości surowca drzewnego. Wprowodzenie ciągłej analizy tego para-

metru pozwoli na sterowanie procesem roztwarzania na zasadzie:

1 - sprzężenia do przodu, przez korektę temperatury roztwarzania lub wydłużenia czasu

roztwarzania;

2 - sprzężenia zwrotnego przez korektę modułu cieczy /dozowanie popłuczek do ługu bia-

łego/ lub zmianę ilości alkaliów dozowanych z ługiem białym.

Badania dynamiki ruchu cieczy

w strefie mycia dyfuzyjnego

1 . Wykonane badania potwierdziły prawidłowy przebieg pracy warniko w łtrefie mycia dy-

fuzyjnego. Przy dużych obciążeniach warnika masą od 8 do 11 obrotów dozownika zrębków na

minutę obserwujemy w dolnej części strefy mycia dyfuzyjnego /obszar między I i II płaszczyzną

pomiarową/ zachodzenie intensywnego procesu mieszania się spływającej masy z podawanymi

popłuczkami.

2 . Występowanie znacznej strefy stagnacji w górnej części warnika /obszar między III i IV

płaszczyzną pomiarową/, w której charakter transportu mediów zbliżony jest do idealnego wy-

mieszania, stwarza możliwości wydłużenia strefy roztwarzania kosztem skrócenia strefy mycia dy-

fuzyjnego. Pozwoli to na zmianę czasu roztwarzania w przypadku konieczności podwyższenia

wartości współczynnika H /Przegląd Papierniczy nr 2 str. 6 2 - 6 7 , 1985/. Skrócenie strefy my-

cia dyfuzyjnego nie wpłynie "a jakość "mycia" masy w zmodernizowanym warniku.
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E. Iller, T. Klimkiewicz

RADIOTRACER INVESTIGATIONS OF OPERATION OF A KAMYR INSTALLATION

FOR CONTINUOUS PRODUCTION OF PINEWOOD CELLULOSE

Summary

The present- paper comprises a series of radiotracer investigations of a Kamyr lype installa-

tion for continuous cooking of pinewood chips. The described investigations were undertaken

in order to optimize the operational capabilities of the digester.

The whole work was done in two stages. The first one included radiotracer investigations of

chips and liquor flow dynamics. La-140 and Na-24 radioisotopes were used as tracers for the

respective two phases.

Flow of the labelled material in the digester was detected and recorded by means of scinti-

llation detectors localized on the external surface of the digester and pipelines. The detectors

were connected with a microprocessor based recording-calculating apparatus. Arrarjement of

the detectors was planned in such a way as to permit the determination of current position of

the labelled material in subsequent technological zones of the digester.

Along with the radiometrie measurements, the physico-chemical analyses of substrates and

products of the process were carried out. These were aimed at determining the degree of extra-

ction. In connection with the dynamic data it was possible to calculate the H-coefficient cha-

racterizing the process kinetics.

At the second stage, the radiotracer investigations concerned the final zone of the process

- the countercurrent washing zone which physically occupies the lowermost part of the unit.

The results obtained allowed to estimate intensity of the mixing process and, finally, to impro-

ve efficiency of the washing process.

Eventually, the technological conclusions have been formulated. They resulted in important

modifications of the cooking process.
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Э . И л л е р , Т , Климкевич

РАДИОИЗОТОШШЕ ЙССЛЕДОВАЛИЯ РАБОТЫ ВАРОЧНОГО КОТЛА

ДЛЯ ПРОИЗВОДСТВА СОСНОВОЙ ЦЕЛЛЮЛОЗЫ НЕПРЕРЫВНЫМ МЕТОДОМ

РЕЗЮМЕ

В работе описаны радиоиэотопные исследования установки типа клмта ДЛЯ непрерывно-
го растворения сосновой цепы. Исследования были предприняты для определения оптималь-
ных условий работы варочного котла. Работа выполнена в двух этапах. Первая часть состо-
яла в радиоиэотопных исследованиях динамики движения щепы и целка в варочном котле. Бы-
ла разработана методика ыечения фаз с использованием */(0La для целы и 2 4на для целка.
Течение меченного материала я варочном котле исследовалось о помощью сцинтилляционных
зондов, расположенных вне установки и соединенных с измерительной аппаратуpoi. Распо-
ложение зондов создавало возможность исследования течения меченной фазы через очеред-
ные технологические участки варочного хотла»

Параллельно с измерениями по радиоизотопному метолу проводились физико-химические
анализы исходного сырья и конечных продуктов, ооздалцие возможность определения степени
экстракции. В сочетании с данными по динамике это создавало возможность определения
коэзфицента Н, характеризирующего кинетику растворения.

Во второй части работы были проведены радиоизотопные исследования динамики жидкой
фазы на конечном участхе варочного котла, в области противоточной диффузной промывки.
Полученные результаты сделали возможной оценку интенсивности смешивания в этой облас-
ти и в результате улучшение эффективности процесса промывки целлюлозы.

Работа содержит конкретные технологические предложения относительно модифицирования
процесса растворения.



SYSTEMY POMIAROWE WIELKOŚCI FIZYKOCHEMICZNYCH

MATERIAŁÓW OIAMAGNETYCZNYCH ORAZ MAS CERAMICZNYCH

B. Wiccłow

Instytut Chemii i Techniki Jądrowej

Warszawo, ul. Dorodna 16

STRESZCZENIE

Podjęto badania nad możliwością pomiaru parametrów fizykochemicznych metodą radioizoto-

pową w tych dziedzinach, gdzie inne metody nie zdawały egzaminu. Dokonano badań1 labora-

toryjnych, a na ich podstawie skonstruowano i uruchomiono urządzenie do automatycznego po-

miaru i sterowania procesami zagęszczania odpadów polietylenowych w celu otrzymania wtór-
137

nego granulatu. Przy ułyciu tzotopu Cs kontrolowana Jest zmiana gęstości masy w urządze-

niu zagęszczającym i przy zadanej gęstości sterowane jest wtryskiwanle czynnika chłodzącego,

przerywającego w odpowiednim momencie proces zagęszczania. Urządzenie wypróbowano w Byd-

goskich Zakładach Przeróbczych Surowców Wtórnych.

Stosowano i wdrożono radioizotopową aparaturę cyfrową do kontroli I segregacji wyrobów

gotowych pod względem Ich stopnia napełnienia. Czynnik napełnia|qcy ma masę nasypową mniej

szą od tolerancji wogi cylindra metalowego, który jest napełniany. Czas pomiaru t selekcji

1 sek.

Urządzenie wdrożono w Zakładach Metalowych Predom-Mesko w Skarżysku-Kamiennej.

Radioizotopowe pomiary parametrów fizykochemicznych mas ceramicznych rozwiązano w Z a k ł a -

dach Porcelany Stołowej "Krzysztof" w Wałbrzychu.

Pomiar stopnia plastyczności masy ceramicznej /wilgotność i "upakowanie"/ po prasach

odpowietrzających odbywa się poprzez rejestrację zmian pochłaniania niskoenergetycznego pro-
152 154

mieniowania 4* pochodzącego od fródła Eu + Eu Natychmiastowy odcfeyt pozwala na

skierowanie mieszanej masy do produkcji odpowiedniego asortymentu porcelany /formowanie głę-

bokie, płytkie, automatyczne f t p . / . Pomiary gęstości mas ceramicznych wdrożono w ZPS "Krzy-

sztof" w Wałbrzychu.

Bodania nad możliwością pomiaru parametrów fizykochemicznych metodą radioizotopową pod-

jęto w tych dziedzinach, w których zastosowanie Innych metod było niemożliwe lub w znaczny

sposób komplikowało proces technologiczny, w którym pomiar winien byc stosowany. Dotyczy
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to szczególnie procesów technologicznych, w trakcie których dostęp do medium /pobieranie

próbek, wprowadzenie sond, czujników i t p . / Jest niemożliwy ze względu na warunki technolo-

giczne procesu.

Specyficzne uwarunkowania metrologii w niektórych procesach technologicznych pozwalają

zastosować metody radioizotopowe jako jedne z możliwych, najlepszych rozwiązań, a niekiedy

jako jedyne. Dzięki przeprowadzonym próbom i badaniom laboratoryjnym opracowano i zastoso-

wano radioizotopowe metody do pomiaru i sterowania różnych procesów technologicznych.

URZĄDZENIE DO AUTOMATYCZNEGO POMIARU

I STEROWANIA PROCESEM ZAGĘSZCZANIA ODPADÓW POLIETYLENOWYCH

W CELU OTRZYMANIA WTÓRNEGO GRANULATU

W procesie przerobu odpadów polietylenowych na granulat podstawowym urządzeniem jest

agregat tnąco-zagęszczający UZ-1000, pracujący cyklicznie /w procesie tym wyróżnia się

cyklt napełniania, cięcia, zagęszczania, aglomeracji oraz Opróżniania urządzenia/. Cykle

cięcia i zagęszczania z topieniem dokonywane są dzięki pracy szybko wirujących noży, które

rozdrabniają polietylen i wskutek wytworzonej poprzez tarcie temperatury stopniowo stapiają go.

W celu przetworzenia stopionego polietylenu na granulat należy w odpowiednim momencie

przerwać proces topienia poprzez gwałtowne ochłodzenie wsadu. Dokonywane jest to poprzez

wtrysk odpowiedniej ilości wody do urządzenia zagęszczającego. Zbyt późny wtrysk wody pro-

wadź! do zbrylenia stopionego polietylenu, a tym samym do awarii urządzenia. Przedwczesny

wtrysk przerywa proces aglomeracji przed jej zakończeniem i powoduje brak granulacji poliety-

lenu. W trakcie rozdrabniania i topienia polietylenu następuje gwałtowny wzrost gęstości nasy-

powej /rys. 1 / . Efekt ten został wykorzystany do realizacji układu pomiarowesterującego proce-

sem zagęszczania /rys. 2/.

Zasada działania układu polega na zmianie absorpcji promieniowania przez polietylen w

trakcie jego zagęszczania. Wzrost gęstości polietylenu - t .v t /rys. 1/ powoduje znaczne

zmniejszenie iloSci impulsów rejestrowanych przez sondę /5; rys. 2/, a tym samym spadek na-

pięcia wyjściowego integratora / 9 / , które po przekroczeniu zadanej wartości w urządzeniu wy-

konawczym /10/ otwiera na określony /zaprogramowany/ czas elektrozawory / I ł / , powodując

wtrysk wody do urządzenia UZ 1000 /rys. 1 / , a następnie granulację polietylenu. Moment

wtrysku wody i jej ilość ma decydujące znaczenie dla jakości produkowanego granulatu. Stoso-

wane dotychczas metody wyznaczania momentu wtrysku wody /czujniki temperatury wewnątrz

urządzenia oraz pomiar wzrostu poboru mocy przez układ napędzający UZ 1000/ nie zdawały

egzaminu, gdyż czujniki temperatury wewnątrz urządzenia pokrywane są w trakcie procesu roz-

topionym polietylenem, powodującym ich izolację termiczną, a pomiar chwilowy poboru mocy
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100 ТГТ, 200 эоо
Ryi
cie

yi. 1 . Zmiany gestofci na$ypowe| polietylenu w trakcie procełw zagęszczania; r - t - cie-
ie, t. - t - topienie, w,w. - wtrysk wody, t - tg - granulacja

^r

Rys. 2 . Schemat blokowy zestawu'do pomiarów itopnio plastycznofci mas ceramicznych! 1 -
iródfe promieniotwórcze, 2 - kolimator, 3 - przesłona, 4 - próbka masy ceramicznej, 5 -
sonda seyntylaeyjna SSU-70, 6 - zasilacz ZNN-44, 7 - zasilacz ZWN-21, 8 - analizator
A-21M, 9 - przelicznik P-21

silnika elektrycznego obarczony jest dutym błędem ze względu na gwałtowne skoki obciąteń

mechanicznych w trakcie procesu. Metoda radioizotopowa zdała całkowicie egzamin i została

wypróbowana w warunkach przemysłowych w Bydgoskich Zakładach Przeróbczych Surowców Wtór-

nych w Bydgoszczy.
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STANOWISKO AUTOMATYCZNEJ KONTROLI STOPNIA NAPEŁNIENIA

ZAMKNIĘTYCH CYLINDRÓW METALOWYCH

MATERIAŁEM DIAMAGNETYCZNYM

Bezkontaktowa, nie nieszcząca metodo I urządzenie zostały opracowane i wykonane do kon-

trol? i lelekcji wyrobów gotowych. Kontrola stopnia napełnienia hermetycznych cylindrów meta-

lowych materiałem o bardzo małej gęstości nasypowej nie była możliwa do zrealizowania meto-

dami dotychczai znanymi. Kontrolę moina było dokonać tylko metodą niszczącą /otwarci* cy-

lindra/. Z konieczności była to kontrolo wyrywkowa. Segregacja wagowa jest niemożliwa, po-

nieważ masa nasypowa materiału napełniającego jest znacznie mniejsza od tolerancji wagi cy-

lindrów metalowych. Czas pomiaru, decyzji i selekcji winien być krótszy nit 1,5 s. /warunki

technologiczne/.

W wyniku prac i badań laboratoryjnych w IChiTJ opracowano metodę i urządzenie do auto-

matycznej kontroli i segregacji cylindrów metalowych, napełnionych materiałem diamagnetycT-

nym. Schemat blokowy urządzenia przedstawiono na rysunku 3.

Rys. 3. Schemat blokowy stanowiska kontroli stopnia napełnianiat 1 - korona zespołu napędo-
wego, 2 - zespół podawczy próbek, 3 - próbka /cylinder met. z wypełn./, 4 - głowica po-
miorowa, 5 - urządzenie segregujące, 6 - zasilacz ZNN-44, 7 - zasilacz wys. nap. ZWN,
8 - analizator A-21, 9 - przelicznik P-21, 10 - blok fcomparacji i sterowania, 11 - zespół
wykonawczy, 12 - stacja sprężonego powietrza, 13 - płytkę kontrolna ДаМЬг./, 14 - silnik
elektryczny zesp. nap.

Próbki /kontrolowane cylindry metalowe/ załadowane do zespołu podawczego / 2 / są kolej-

no ustawiane w gniazdach korony / 1 / zespołu napędowego, poruszającego tie ruchem skokowym

/przesuw - 0,9 s, postój - 1,1 •./ W ten sposób wprowadzane są do głowicy pomiarowe} / 4 / .

Jednocześnie z wejściem próbki w obszar pomiaru głowicy pomiarowej specjalne szczeliny wy-

konane w tarczy obrotowej uruchamiają fotoelektryczny system sterowanie pomiarem oraz syn-

chronizacji elektronicznej aparatury pomiarowej z urządzeniom! mechanicznymi z«poh/ napędo-
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wego. Sygnał "start" z układu fotoelektrycznego uruchamia pomiar. Przelicznik / 9 ; ry%. 3/

zlicza impulsy pochodzące z głowicy pomiarowej. Liczba ich jest odwrotnie proporcjonalna do

liczby wypełnienia w próbce znajdującej się na drodze precyzyjnie skomplikowanej wiązki pro-

mieniowania. Następny skok tarczy generu\e impuls "stop" pomiaru, powodując jednocześnie

transmisję wyniku zliczeń z przelicznika / 9 / do bloku komparacji i sterowania /10/. W ukła-

dzie tym wartość pomiaru / N / jest porównywana z zadaną granicą / N , / i w przypadku wyni-

ku N < N, do zespołu wykonawczego / 1 1 / przekazana zostaje decyzja o zaliczeniu próbki

jako dobrej. Jeżeli wynik komparacji fest N ж N, lub N > N. do zespołu wykonawczego
p к р к

przekazywana jest decyzja o zaliczeniu próbki do wadliwych.

Sygnał decyzji w obu przypadkach kasuje zawartość pamięci przelicznika / 9 / , przygotowu-

jąc go do następnego pomiaru. Zespół wykonawczy, stosownie do otrzymanych decyzji, prze-

twarza je na odpowiednie sygnały, sterując nimi siłowniki pneumatyczne w urządzeniu segregu-

jącym / 5 / , które kieruje zmierzoną próbkę do odpowiedniej komory /dobrych lub wadliwych/.

Stanowisko pomiarowe wypoważone jest w układ samokontroli. W jednym z gniazd korony

/ 1 / umocowana jest płytka kontrolno-kalibracyjna /13/. Materiał i wymiary geometryczne płyt-

ki dobrane są tak, aby dla głowicy pomiarowej reprezentowała ona próbkę dobrą. W tarczy

obrotowej znajduje się dodatkowa szczelina, która w chwili wejścia płytki w głowicę pomiaro-

wą uruchamia /oprócz normalnego cyklu "pomiar"/ cykl "kontrola" w układzie pomiarowym.

Cykl taki powtarza się po każdym pełnym obrocie korony / t z n . po zmierzeniu 27 próbek/. Wy-

nik pomiaru płytki jest przekazywany z przelicznika tak jak w normalnym cyklu pomiarowym

do bloku komparacji i tam wskutek sygnału "kontrole"" następuje podwójna komparacja z wpisa-

nymi do pamięci bloku wartoSciami; granicy górnej N, i granicy dolnej N . Jeżeli wynik po-

miaru mieści się między granicami to znaczy! N < N < N, , to zespół wykonawczy otrzymu-

je dodatkowe sygnały: 1 - kontynuacji pomiarów, 2 - opróżnienie komór zawierających próbki

z poprzedniego obrotu korony. W ten sposób wynik samokontroli aparatura uznaje jako poryryw-

ny. Jeżeli wyniki podwójnej komparacji są następujące; N j g N |ub N ^ N, - zespół wy-

konawczy otrzymuje sygnał zatrzymania zespołu napędowego. Jednocześnie sygnalizowany fest

dla obsługi stan niewłaściwej pracy aparatury.

Komory zawierające próbki z poprzedniego obrotu korony pozostają zamknięte. Mogą by£

otwarte ręcznie, a próbki winny być skierowane do ponownego pomiaru po naprawie i regu'a-

cji aparatury. Ponowny start urządzenia może nastąpić po tęcznym skasowaniu sygnołu "alarm"

przez obsługę stanowiska. Dzięki dwustopniowej kwalifikacji mierzonych próbek uzyskano bar-

dzo wysoki stopień pewności ich kontroli 1 segregacji. Jednocześnie system autokontroM urzą-

dzenia stwarza warunki zabezpieczające wyniki pomiaru od zmian parametrów aparatury w cza-

sie jej eksploatacji. Dla korekcji błędów pomiarów mogących powstać w wyniku -naturalnego
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spadku aktywności źródła izotopowego umieszczone Jest ono w specjolnie skonstruowanym pojem-

niku z możliwością precyzyjnego przesuwu zmieniającego odległość źródło - detektor /rys. 4/ .

Rys. 4. Schemat ideowy głowicy pomiarowej* 1 - źródło z uchwytem, 2 - badana próbka, 3 -
przesłona z otworem kolimującym, 4 - sonda, 5 - oświetlacze, 6 - fototranzystory, 7 - tarcza
korony, 8 - osłona źródła

Dzięki specjalnej kolimacji, doborowi parametrów źródła promieniotwórczego i geometrii po-

miaru uzyskuje się wysoką dokładność pomiarów stopnia napełnienia, a rozdzielczość poniżej

+1 mm założonego poziomu napełnienia. Wydajność stanowisko ok. 1500 szt/h kontrolowanych

próbek.

Stanowisko automatycznej kontroli stopnia napełnienia zostało uruchomione i wdrożone w

Zakładach Metalowych Predom-Mesko w Skarżysku Kamiennej.

RADIOIZOTOPOWE POMIARY PARAMETRÓW FIZYKOCHEMICZNYCH

MAS CERAMICZNYCH

Pomiary stopnia plastyczności masy ceramicznej po wyjściu z II stopnia pras odpowietrzają-

cych stanowiły trudny problem w Zakładach Porcelany Stołowej. Określenie "plastyczność" za-

wiera w sobie wiele parametrów fizykochemicznych masy ceramicznej /wilgotność, skład che-

miczny, stopień upakowania/ decydujących o kwalifikacji do produkcji odpowiedniego asorty-

mentu porcelany /formowanie głębokie, płytkie, automatyczne i t p . / . Surowce mineralne będą-

ce składnikami wyjściowymi mas ceramicznych wykazują bardzo duże wahania składu chemicz-

nego w zależności oó partii surowca i dostawcy oraz zmienną wilgotność pc prasach fi ltracyj-

nych, dlatego wynika konieczność ciągłego pomiaru stopnia plastyczności masy przekazywanej

do formowania wyrobów. Jest to kontrola międzyoperacyjna w procesie technologicznym produk-

cji porcelany i ma duży wpływ na jakość wyrobu finalnego. Dotychczas stosowana metoda kon-

troli /określanie wilgotności metodą suchej masy/ pozwalała u2yskać informacje po kilku godzi-

nach, co znacznie utrudniało i opóźniało prawidłową klasyfikację masy, powodując tym samym

powstawanie braków w dalszych etapach produkcji.

Na rysunku 5 przedstawiono schemat blokowy zestawu do pomiaru stopnia plostycznoSci

/wilgotności/ masy ceramicznej. Zasada pomiaru /podobnie jak w innych radioizotopowych
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Rys. 5. Schemat blokowy automatycznego sterowania procesem zagęszczenia polietylenu w urzą-
dzeniach typu UZj 1 - urządzenie UZ-1000, 2 - granulat polietylenu, 3 - źródło izotopowe
Cs'37# 4 - kolimator ołowiowy, 5 - sonda scyntylacyjna, 6 - zasilacz ZNN-44, 7 - zasilacz
ZWN-21, 8 - analizator A-21, 9 - integrator ILL-21, 10 - układ wykonawczy, 11 - elektro-
zawory

miernikach gęstości/ oparta jest na zmianach pochłaniania promieniowania 4» przez próbkę ma-

sy ceramicznej. Zmienność ta jest zależna od zmian parametrów fizykochemicznych próbki,

w tym również od zmian wilgotności. Dlatego też ukłod pomiarowy wykalibrowano doświadczal-

nie w umownych procentach wilgotności względnej masy ceramicznej.

Na podstawie zliczeń przelicznika /9; rys. 5/ odczytywana fest z wykresu kafibracyjnego

/rys. 6/ wartość wilgotności względnej próbki. Zaletą układu jest szybkość uzyskiwanych wyni-

ków /czas pomiaru 1 min/, co ma bardzo duże znaczenie dla technologów sterujących proce-

sem produkcji porcelany. Zestaw pomiarowy i sposób jego zastosowania został wdrożony w Za-

kładach Porcelany Stołowej "Krzysztof" w Wałbrzychu.

52

51

50

4»

41

Н Л О 1 % |

23 Й ЙГ7

Rys. 6. Krzywa kalibracyjna pomiaru wilgotności masy ceramicznej /dla ustników 0 100-160 mrr/
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WNIOSKI

Podane w powyższym opracowaniu przykłady zastosowań radioizotopów do pomiarów i auto-

matyzacji procesów przemysłowych oraz przykłady rozwiązań do ich stosowania obejmują wałki

v/ycinek zagadnień technologicznych, w których mogłyby być stosowane. Przytoczone przykłady

rozwiązań aparatury pomiarowej opierają się wyłącznie na przyrządach produkcji krajowej, pro-

dukowanych przez Z Ż U J "Polon".
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B. Wiccłow

MEASURING SYSTEMS FOR DETERMINATION OF PHYSICO-CHEMICAL

PROPERTIES OF DIAMAGNETIC MATERIALS AND CERAMICS

S u m m a r y

Some possibilities of measuring important physico-chemical parameters with use of rodioisoto-

pe methods have been presented. The examples refer to gauges actually applied in industry. The

measuring systems can be used for automation control of technological processes.
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F. Пенплав

ъ СИСТЕМЫ даикохшчясш ПАРАМЕТРОВ
ЛИЛМЛГНЕТИЧЕСЮГС И ЦЕРЛМИЧЕСШ МАТЕРИАЛОВ

Р Е З Ш Е

На прииере нескольких внедренных в промышленных условиях установок представлены
радиоиэотопные квтоды измерения фиэикохимичвских параметров материалов. Измеритель-
ная система может управлять автоматикой технологического процесса.



WYZNACZANIE CHARAKTERYSTYK DYNAMICZNYCH

PRZEMYSŁOWEGO KRYSTALIZATORA p-KSYLENU

M . Strzelecki, A. Owczarczyk, A. Chmietewski

Instytut- Chemii i Techniki Jądrowej

Warszawo, ul. Dorodna 16

STRESZCZENIE

Wykonano serię pomiarów dynamiki przepływu ciekło-krystalicznej mieszaniny ksylenów przez

zbiorniki dwustopniowego krystal izatora p-ksylenu. Do badań zastosowano metodę znacznikową

z impulsowym dozowaniem znacznika, zawierającego promieniotwórczy izotop Br-82. Badania

wykonano głównie dla fazy krystalicznej, wykorzystując jako znacznik zawiesinę mikrokryszta-

łów KBr w roztworze alkoholowo-wodnym. Mikrokryształy KBr o Średnicy £ 20 pmt otrzymywa-

no przez wysalanie metanolem aktywnego bromku potasowego z roztworu wodnego, zawierające-

go dodatek detergentu. Wysolone mikrokryształy KBr stanowiły zarodki krystalizacji dla kryszta-

łów p-ksylenu. Znacznikiem fazy ciekłej był bromobenzen, również zawierający izotop Br-82.

Na podstawie analizy wartości współczynników korelacji stwierdzono, i e charakter przepły-

wu, zarówno fazy stałej jak i ciekłej, najdokładniej opisuj* model idealnego mieszalnika.

WSTĘP

Badania zostały wykonane na Wydziale Paraksylenu MZRiP w Płocku. Pracująca tam instala-

cja do produkcji p-ksylenu składa się z węzła krystalizacji, węzła myjnego oraz węzła izomery-

zacji. Najistotniejszym elementem instalacji jest dwustopniowy węzeł krystal i żacy jny. Opisane

badania są elementem szerzej zakrojonych badań, zmierzających do optymalizacji tego węzła,

koordynowanych przez HCh Politechniki Warszawskiej.

PRZEDMIOT, CEL I ZAKRES PRACY

Jak wspomniano, obiektem badań były aparaty wchodzące w skład I i II stopnia krystaliza-

cji p-ksylenu. Schemat tej części instalacji przedstawiony jest na rysunku 1.

Mieszanina ksylenowa po wstępnym schłodzeniu przepływa przez dwa jednakowe obiegi kry-

stalizacyjne, połączone szeregowo. Każdy obieg składa się z baterii wymienników skrobakowych,
4
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KiyMtM

Rys. 1 . Schemat krystalizacji p-ksylenu

chłodzonych etylenem oraz zbiornika o pojemności ок. 60 m . Cyrkulacja zawiesiny poprzez

zbiorniki i wymienniki wymuszana jest za pomocą zestawu pomp. W obiegach tych następuje

zasadniczy proces krystalizacji, odbywający się w temperaturze -50 do -68 C . Zawiesina kry-

ształów kierowana jest następnie przez dodatkowy wymiennik na filtry bębnowe, gdzie następu-

je separacja. Odseparowane od filtratu kryształy kierowane są do dalszej części instalacji ce-

lem dokładnego oczyszczenia, filtrat zaś kierowany jest do procesu izomeryzacji.

Bezpośrednim celem badań było określenie dynamiki przepływu faz /stałej i ciekłej/ przez

obydwa stopnie krystalizacji, określenie matematycznego modelu przepływu oraz ewentualnej

Jego zależności od parametrów ruchowych - przede wszystkim od stopnia cyrkulacji zawiesiny.

Ten istotny parametr, zalelny bezpośrednio od wydajności pomp cyrkuiczyjnych, zmienia się w

trakci* procesu krystalizacji wskutek obmarzania wnętrza rurociągów, powodującego dławienie

pomp. Aby nie dopuścić do całkowitego zamrożenia, instalacja jest okresowo rozmrożona. D e -

cyzje o rozmrazaniu podejmowane Są na podstawie wskazań amperomierzy, będących wskaźni-

kiem poboru energii elektrycznej przez silniki pomp. Jest to jedyny dostępny wskaźnik poziomu
r

wydajności pomp cyrkulacyjnych, bowiem w przypadkach, kiedy występuje zjawisko obmarzania

instalacji tradycyjne metody pomiaru tej wielkości / z a pomocą zwężek, rurek spiętrzających

i t p . / całkowicie zawodzą. W tej sytuacji, w celu uzyskania pełnego obrazu dynamiki przepły-

wu, należało dokonaC pomiarów wydajności pomp cyrkulocyjnych, a tym samym wyznaczyć z a -

leiność wydajnofci przepływu w obiegu od wskazań amperomierzy jako reprezentacyjnej w i e l -

kości określającej pobór energri.

Zakres zmian wydajności przepływu w trakcie badań odpowiadał przedziałowi wyznaczone-

mu kolejnymi operacjami rozmrazania instalacji w normalnym reżymie technologicznym. Z e

względu na identyczność obiegów krysralizacyjnych podstawową serię pomiarów przeprowadzono

na 1 obiegu. N a obiegu II wykonano tylko pojedyncze pomiary porównawcze. Z uwagi na to,

±e głównym celem było określenie dynamiki przepływu fazy stałej - pomiary dynamiki fazy cie-



Wyznaczanie charakterystyk krył tal izatora p-ksy!enu 263

kłej były tylko pomiarami kontrolnymi. Niewielka różnica gęstości faz sugerowała bowiem po-

dobny lub nawet identyczny charakter ićh przepływu przez aparaty.

Z N A C Z N I K

Do pomiaru zarówno dynamiki, jak i wydajności przepływu, zastosowano metody radioznacz-

nikowe. Znacznikiem promieniotwórczym był izotop Br-82, wybrany ze względu na korzystne

właściwości jądrowe I łatwość otrzymywania tego nuklidu przez prostą aktywację neutronową w

reaktorze jądrowym.

Z uwagi na rodzaj mediów, występujących w procesie krystalizacji p-ksylenu, do znakowa-

nia fazy ciekłej mogły być użyte organiczne związki bromopochodne.' Z e względu na właści-

wości fizykochemiczne, oraz stosunkowo dużą odporność na radiolizę w procesie aktywacji[2],

najkorzystniejszy okazał się bromobenzen.

Bardziej kłopotliwy był dobór znacznika dla faz/ stałej. Związki bromopochodne, nawet te

charakteryzujące się wysoką temperaturą krzepnięcia, musiały być odrzucone. Ilości znacznika
o

promieniotwórczego, stosowanego do badań, są bardzo niewielkie /rzędu kilku cm / i w tej $y-
3 -1

tuacji stężenie znacznika w układzie o objętości ok. 60 m byłoby rzędu 10 ppm, a więc

wytrącani* się jego z roztworu mogłoby zajść praktycznie w temperaturze krzepnięcia rozpu-

szczalnika.

Zdecydowano się zatem na koncepcję wprowadzania do ukłodu drobnokrystalicznej zawiesi-

ny znacznika o takiej granulacji, aby kryształki mogły stanowić zarodki krystalizacji p-ksyle-

nu. Z uwagi na to, że przeciętna średnica ziarn p-ksylenu, powstających w obiegu, wynosi ok.

100 fjm, zarodki powinny mieć rozmiary nie przekraczające 20 fjm. W tej koncepcji potencjal-

nym mącznikiem był krystaliczny bromek potasowy, zawierający izotop Br-82.

Opracowano metodę wytrącania bromku potasowego, gwarantującą pożądany rozmiar ziarn.

Metoda ta polegała na wysalaniu KBr metanolem z wodnego roztworu. Zwykle, wysalanie powo-

duje powstawanie zbyt dużych ziarn /rzędu 200-300 urn/, jednkaże zauważono, że dodatek de-

tergentu powoduje zmniejszenie rozmiaru ziarn podczas wysalania. Na podstawie obserwacji

mikroskopowych stwierdzono, że dodatek 10% obj. detergentu powodował wysalanie kryształów

o żądanej granulacji.

METODY POMIAROWE

Metoda pomioru wydajności przepływu polegała na impulsowym wprowadzeniu znacznika ro-

dioaktywnego o znanym stężeniu i oznaczeniu stężenia znacznika w próbce pobranej w innym

punkcie. W metodzie tej muszą być spełnione dwa warunki?
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1 / odległość między punktami dozowania i poboru próbki, mierzona wzdłuż rurociągu, mu-

li być taka, oby nastąpiło całkowite poprzeczne wymieszanie znacznika;

2 / próbka musi być pobierana ze stałą wydajnością i przez okres nie krótszy od czasu prze-

chodzenia znacznika przez przekrój, z którego próbka jest pobierana.

Spełnienie tych warunków pozwala na obliczenie wydajności przepływu na podstawie bilansu

znacznika w przekrojach dozowania i próbkowania:

С . V « С . Q . t /?/
г z pr

gdziet

С - stężenie promieniotwórcze dozowanego znacznika,

V - objętość dozowanego znacznika,

С - stężenie promieniotwórcze znacznika w próbce,
Pr

Q - wydajność przepływu,
t - czas pobierania próbki.

Do pomiaru dynamiki przepływu zastosowano metodę impuls - odpowiedź. Jak wiadomo, nie

jest możliwe zrealizowanie dozowania w postaci funkcji 0 - Dirac'a, jednakie średni czas

przejścia piku dozowania w naszym przypadku nie przekraczał 0,5 min, co może być traktowa-

ne jako dozowani* impulsowe.

Charakterystyk* dynamiczną /Funkcję odpowiedzi/ aparatu mierzono detektorem scyntylacyj-

nym, umieszczonym na zewnątrz rurociągu wylotowego i połączonym z cyfrowym systemem reje-

strującym. Zarejestrowane funkcje odpowiedzi stanowiły podstawę do wnioskowania o charakte-

rze przepływu medium przez aparat, poprzez ich porównywanie z funkcjami modelowymi oraz

analizę charakterystyk itatystycznych krzywych eksperymentalnych i modelowych.

Podczas oceny dynamiki przepływu posługiwano się modelem komorowym /model kaskady ide-

alnych mieszalników/, który opisany jest następującym równaniem ogólnym f l , 5]?

N N
с t " П a. . Z! b. . *xp (-a. . t) /2/

gdzie;
o , —•

i
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*!= <

П

п

п

-1

j=N

dla i * 1

-1

-1

dla 2 < i

dla i « N

Т, - Średni czas przebywania w i-tym stopniu kaskady,
i

Charakterystyki statystyczne, rj. I i II moment krzywej /Średni czas przebywania i wariancja/

obliczano na podstawie znanych równań / 3 , A/s
N

N

N

/ 3 /

Związek pomiędzy funkcjami eksperymentalną i modelową oceniano na podstawie współczyn-

nika korelacji opisanego równaniem:
1

R - 1 -

N Л 2
Y (Y. - Y.)

"TJ ~ 2
/5/

gdzie;

Y. - wartość funkcji eksperymentalne],

Y. - wartość funkcji modelowej,
1 N



266 M . Strzelecki, A. Owczorczyk, A. Chmieiewski

WYNIKI POMIARÓW

Otrzymane z pomiarów funkcje odpowiedzi okazały się bardzo zbliżone do modelu idealne-

go mieszalnika, jednak nieco od tego modelu odbiegające. Podjęto więc próbę modelowania

dynamiki kaskadq niesymetryczną dwóch mieszalników. Modelowanie prowadzono za pomocą

maszyny cyfrowej, kontrolując zgodność funkcji modelowej z eksperymentalną na ekranie moni-

tora. Model ten okazał się jednak nieadekwatny, gdyż stała czasowa mniejszego mieszalnika

musiałaby być mniejsza od 1 min. Przekraczało to dokładność pomiaru, bowiem wartość krzy-

wej eksperymentalnej rejestrowano w odstępach \ min . -

Zdecydowano się zatem na aproksymację dynamiki aparatów modelem jednostopniowym - mie-

szalnika idealnego. Funkcję modelową obliczano na podstawie odcinka krzywej eksperymental-

nej odpowiadającej t = 2T /gdzie T = V / Q / . Niektóre krzywe eksperymentalne oraz odpowia-

dające im funkcje modelowe przedstawiono na rysunkach 2 - 7 .

0 i i э ł iiht

Rys. 2 Krzywa odpowiedzi i funkcja modelowa I stopnia krystalizacji. Faza stała, n-4.24

N a podstawie tych funkcji obliczano Średnie czasy przebywania oraz wariancje dla odcinka

t « 3T. Wyniki tych obliczeń zestawiono w tabeli 1 . Podano tam również wartości współczyn-

ników korelacji między funkcjami eksperymentalną i modelową, obliczonych na podstawie od-

cinków od t « t m < j x do t - t ^ + 3T.

Analiza charakterystyk statystycznych krzywych eksperymentalnych i modelowych wskazuje

na występowanie niewielkich stref martwych, bowiem średnie czosy przebywania obliczone na

podstawie modelu są o kilka procent niższe od uzyskanych z eksperymentu. Występowanie tych

stref spowodowane jest najprawdopodobniej obmarzaniem instalacji. Widoczne jest to również

na rysunkach, gdzie "ogon" krzywej eksperymentalnej położony jest zawsze nieco powyżej fun-

kcji modelowej.
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Rys. 3 . Krzywa odpowiedzi i funkcja modelowa I stopnia krystalizacji. Faza stała, n * 4.16

* t | h |

Rys. 4. Krzywa odpowiedzi i funkcja modelowa I stopnia krystalizacji. Faza stała, n *= 3.93

i

o » l 3 * <lh<
Rys. 5. Krzywa odpowiedzi i funkcja modelowa I stopnia krystalizacji. Faza ciekło, n«4.31
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Rys. 6 . Krzywa odpowiedzi i funkcja modelowa II stopnia krystalizacji. Faza stała, n = 5.53

0 I 2 3 <• t|h|

Rys. 7 . Krzywa odpowiedzi i funkcja modelowa II stopnia krystalizacji. Fazo ciekła, n * 5.91

Nieco większa różnica czasów Średnich w przypadku fazy ciekłej może być spowodowana

zawyżonymi wartościami "ogona" krzywej w skutek zawrotu fazy ciekłej, która po procesie izo-

meryzacji kierowana jest ponownie do procesu krystalizacji.

N i e obserwuje się natomiast żadnych tendencji do zmian charakterystyk statystycznych, po-

wodowanych zmianami ttopn'ia. cyrkulacji.

Ocena zgodności funkcji modelowych z krzywymi eksperymentalnymi prowadzona na podsta-

wie współczynnika korelacji pozwala stwierdzić prawidłowy dobór modelu. Bliskie jednofci war-

tości współczynnika korelacji wskazują na bardzo silny związek między funkcjami.

Nieco niisze wartofci Średnich czasów przebywania medium no II stopniu krystalizacji suge-

rują mniejsze wykorzystanie objętości zbiornika.
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f n b e l o 1 . Charakterystyki statystyczne krzywych eksperymentalnych i modelowych

Lp.

1
2
3
4 X

1'

Obieg

1

II

Stopień
cyrkulacji

4,24
4,16
3,93
4,31

5,53
5,91

Średni czas przebywania
min

z krzywej
eksperymen-
talnej

44,7
43,8
44,5
44,8

40,3
42,2

г krzywej
modelowej

42,3
41,2
42,7
40,7

36,4
36,4

Wariancja

z krzywej
eksperymen-
talnej

0,690
0,703
0,698
0,699

0,693
0,733

z krzywej
modelowej

0,704
0,722
0,701
0,729

0,802
0,795

Współczynnik
korelacji

0,997
0,997
0,996
0,972

0,998
0,9*3

Pomiary dynomiki fazy ciekłej.

Z uwagi na to, że dysponowano w niektórych przypadkach eksperymentalnymi krzywymi od-

powiedzi układu obydwu stopni krystalizacji, wykonano modelowanie tego układu kaskadą dwóch

idealnych mieszalników. Aproksymacja kaskadą niesymetryczną o stałych czasowych zbliżonych

do uzyskanych w eksperymentach prowadzonych na pojedynczych stopniach /T, = 45 min i T„

« 40 min/ dała poz/tywne wyniki. Dla pomiarów oznaczonych w tabeli ł numerami 1 i 3 uzy-

skano współczynniki korelacji odpowiednio? 0,983, i 0,996.

WNIOSKI

Nie stwierdzono różnic między dynamiką I i II stopnia krystalizacji. Dynamikę przepływu

w badanych aparatach z dobrym przybliżeniem można opisać modelem idealnego mieszalnika.

W przebadanym zakresie zmian parametrów ruchowych model matematyczny przepływu nie ule-

ga zmianie. ^

Zgodnie z przewidywaniami, charaktery przepływu faz ciekłej i krystalicznej przez obydwa

stopnie krystalizatora nie różnią się między sobą.
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DETERMINATION OF D Y N A M I C CHARACTERISTICS

OF THE FULL-SCALE p-XYLENE CRYSTALLIZER

Summary

A series of flow dynamics investigations has been carried out for the process of flow of

liquid-solid mixture of xylenes through tanks of two-stage p-xylene crystallizer. Radiotracer

method was applied with impulse injection of the tracer containing radioactive Br-82 isotope.

The investigations were performed mainly for the crystalline phase, the tracer being a suspen-

sion of KBr microcrystals in the alcohol-aqueous solution. The KBr microcryttals /diameter

<$.20 um/ were obtained by salting out the radioactive potassium bromide with methanol from

the qqueous solution with some detergent added. The salted out KBr microcrystals consituted

nuclei for p-xylene crystals formation and growth. The liquid phase tracer was bromobenzene

labelled also with the Br-82 isotope.

On the grounds of correlation coefficient analysis it was stated that the flow pattern for

both; solid and liquid phases can be described with the highest accurancy by. the ideal mixing

model.

И. С т и е л е ц к и , А . Овчарчик, А а Хмелевеки

ОПРЕДЕЛЕНИЕ ДИНАМИЧЕСКИХ ХАРАКТЕРИСТИК
ПРОМЫШЛЕННОГО КРИСТАЛЛИЗАТОРА п-КСИЛОЛА

РЕЗЮМЕ
Вмполнено оеряо измерений по динамике течения жидко-кристаллической снеси ксило-

лов через резервуары двухступенчатого кристаллизатора п-ксилола. в исследованиях
применялся радиометрический метод с импульсной дозировкой меченного соединения со-
держащего радиоактивный хзотсп 8 2 В г . Исследования проводились прежде всего для
кристаллической фазы меченном с помощью взвеси микрокристаллов KBr в спирто-водяом
растворе. Иикрокристалям таг диаметром меняя чей 20 мкм были получены путьем вы-
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саливация метанолом активного бромида калия из водного раствора содержащего добяв-
ку детергента. Полученные микрокристаллы КВт являлись зародышами кристаллизации для
образования кристаллов п-ксилола. В качестве меченного соединения для жилкой фазы
использовался бромбенэол, содержащий изотоп ° Вг. На основании анализа значений
коэ'М'ииентов корреляции было найдено, что характер течения твердой и жидкой фазы
найЯолве TO4HQ описывается моделью идеального смесителя.



BADANIA RADIOZNACZNIKOWE ZBIORNIKÓW

UŚREDNIAJĄCYCH ŚCIEKI

A. Dobrowolski, A. Chmielewski

Instytut Chemii i Techniki Jądrowej,

Warszawo, u l . Dorodna 16.

STRESZCZENIE

W pracy przedstawiono wyniki radioznacznikowych badań dynamiki zbiorników uśredniających

ścieki, pracujących w Zakładach Rafineryj no-Petrochemicznych i Chemicznych. Do badań uty-

to izotop ł 1 - promieniotwórczy Br-82. Znacznik ten wprowadzano w postaci aktywnego roztwo-

ru wodnego KBr. Zastosowano dozowanie impulsowe do strumienia wlotowego Ścieków.

Charakterystykę dynamiczną uzyskano na podstawie rejestracji danych, otrzymanych г sond

scyntylacyjnych, umieszczonych w kanale wylotowym Ścieków ze zbiornika uśredniającego. M o -

dele hydrodynamiki przepływu opracowano przy zastosowaniu numerycznej procedury generowa-

nia krzywych modelowych. Przy zastosowaniu metody charakterystyki częstotliwościowej obiektu

określono parametr efektywności uśredniania zbiornika, którym jest tłumiennoSt.

Metoda wyznaczania modeli hydrodynamiki przepływu, jak i charakterystyka częstotliwościo-

wa, mogą byt również wykorzystane przy określaniu dynamiki przepływu innego typu reaktorów

chemicznych oraz urządzeń1 przepływowych.

WSTĘP

Hydrodynamika urządzenia przepływowego w wielu wypadkach decyduje o efektywności jego

pracy. Jest to główne kryterium przy ocenie uśredniającego działania zbiorników do wyrówny-

wania stężenia zanieczyszczeń w Ścieków. Ocena uśredniającego działania zbiornika opiera

się na charakterystyce impulsów i częstotliwości OJ •

CZEŚĆ TEORETYCZNA

Do celów tej pracy opracowano metodę interpretacyjno-obliczeniową, służącą do analizy i

wyznaczania charakterystyk dynamicznych obiektów inżynierii procesowej. Przedstawiono meto-
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dyke identyfikacji obiektów na podstawie analizy kształtu krzywych modelowych na maszynie

cyfrowej[3j. Metodyka ta została wykorzystana przy interpretacji wyników badań radioizotopo-

wych uśredniaczy ścieków i może być również wykorzystana w przypadku innego typu reaktorów

chemicznych oraz urządzeń przepływowych.

Modelowanie obiektów dynamicznych metodą numeryczną

Zakłada się, że w badaniach radioznacznikowych dozowanie znacznika promieniotwórczego

na wlocie do obiektu ze względu na bardzo krótki czas dozowania, w porównaniu ze stałą cza-

sową obiektu, ma charakter impulsu 0 - Dirac'a.

Impuls ten ma własnoScif

9 t / 0

Jako wynik pomiaru uzyskuje się krzywą rozkładu czasu przebywania C/t/, będącą odpowie-

dzią impulsową obiektu. Z krzywej odpowiedzi impulsowej wyznacza się średni czas przebywa-

nie 7 znacznika wg xsleinofci»
rz

/tc/t/dt
T = Луь /2/

średni projektowy czas przebywania T oraz współrzędną czasu bezwymiarowego в definiuje

się wzorami» 4

— V
TP - - r /3/

в * _ i — /4/
Tp

gdzie:

t - czas bieżący,

V - objętość rzeczywista obiektu,

Q - przepływ objętościowy medium przez obiekt.

Według zapisu Wolf6 Resnika [ 5 ] transmitancja obiektu G/s/ ma postać:

exp / - S . T . s/
G/s/ - ~ — - Ł_ _ /5/

gdziet

s - parametr Laplace'a,
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б - współczynnik przepływu tłokowego,

ft...n - współczynnik wydajności mieszania,

n - liczba mieszalników w kaskadzie.

Po wprowadzeniu oznaczenia:

/stała czasowa i-tego mieszalnika/,

/opóźnienie transportowe/,T d * 6 ' Tp

uzyskujemy opis modelu kaskady nieidealnych mieszalników o różnych stałych czasowych T. z

szeregowo dołączonym opóźnieniem transportowym T,. Po zastosowaniu odwrotnego przekształca-

nia Laplace'a do zależnofci / 5 / uzyskujemy odpowiedź impulsową obiektu g / t / .[3]

g(t) /6/

gdzie» Ь. * 1 Д .
-1

-1 / 7 /

1-1
|

t .n-П

/ 8 /

Odpowiedź impulsowa / 6 / określona ^est zatom następująco;

0

n

W przypadku kaskady mieszalników o równych stałych czasowych T odpowiedź impulsową

określają zależ nofci [ 4 , 5 ]

-1
/ 9 /
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Zasada postępowania przy identyfikacji obiektu wg modelu komorowego

Metodę identyfikacji obiektu wg modelu komorowego - kaskady mieszalników opisuje nastę-

pujący schemat [ 5 ] :

Po obróbce wstępnej /gładzenie, odjęcie t ł a , ew. korekta krzywej doświadczalnej/ krzywą

doświadczalną normalizuje się względem jej wartości maksymalnej. Z krzywej tej odczytuje się

położenie maksimum, oblicza się moment pierwszy oraz wariancję bezwymiarową z narastającej

części krzywej i z całej krzywej.

W pracy Dobrowolskiego i in. £3]wykazano, że wariancja bezwymiarowa obliczona z nara-

stającej części krzywej wyznacza liczbę mieszalników _n_ w kaskadzie, a parametr będący fun-

kcją pierwszego momentu i położenia maksimum krzywej wyznoczo stosunek stałych czasowych

poszczególnych mieszalników w kaskadzie. Określono również zależność położenia makiimum

od stałych czasowych mieszalników w kaskadzie. Zależność ta jest następująca:
n

T •/"-'/•/ т. /* /io/
max . , i rz'

i*l

gdzie»

T. - stałe czasowe mieszalników, i=J, 2 , . . . , n,

T - położenie maksimum krzywej.

max ^

Po wyznaczeniu liczby mieszalników n, stosunku stałych czasowych mieszalników, z zależnoś-

ci / 1 0 / obliczono Stała czasowe poszczególnych mieszalników w kaskadzie. 'Następnie wg algo-

rytmu opisanego wzorami / 8 / lub / 9 / wygenerowano krzywą modelową. Po normalizacji wzglę-

dem maksimum porównywano krzywą modelową z doświadczalną, przyjmując jako kryterium do-

pasowania maksymalizację współczynnika korelacji i minimalizację średniego błędu kwadratowe-

go. Opisana metodyka stwarza możliwości szybkiej identyfikacji modeli dynamiki obiektów in»

żynierii procesowej,

OMÓWIENIE WYNIKÓW

USredniacz kołowy z otworami w ścianie zbiorczej

Schemat badanego urządzenia przedstawiono na rysunku 1 . Objętość zbiornika wynosi V«=

* 4950 m . W czasie przeprowadzania badań przepływ {cieków wynosił 700 m /godzinę. Ście-

kł doprowadzone są do zbiornika wewnętrznego poprzez przewód ( l ) , a z niego poprzez Otwo-

ry umieszczone na dwóch poziomach przepływają do koryta przelewowego(3). Następnie po-

przez przewód ( 2 ) odprowadzane są do komory biologicznej. Sedymentująca niewielka ilość
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Rys. 1 . Schemat uSredniacza kołowego z otworami w Ścianie zbiorcze}

osadów odprowodzana jest periodyczni* z leja znajdującego się w dnie zbiornika poprzez prze-

wód rurowy ( 4 ) . Zbiornik uśredniający wyposażony jest w zgarniacz osadów nie zaznaczony

na rysunku.

M o d e l d y n a m i k i p r z e p ł y w ó w w y z n a c z o n y na podstawie b a d a n i a r a d i o -

z n a c z n i k o w e g o . Jako znacznik promieniotwórczy zastosowano izotop J*- promieniotwórczy

Br-82 /aktywnoSć 18,5 GBq/. Zastosowano dozowanie impulsowe znacznika do strumienia ście-

ków na wlocie do uSredniacza.

Pomiar sygnału wyjściowego rejestrowano przy użyciu sondy scyntylacyjnej, połączonej z

przelicznikiem i drukarką. Średni projektowany czas przebywania T wyznaczony z zależności

(3) wynosił dlo bodanego obiektu 7 godzin.

Krzywe z eksperymentu i krzywe modelowe przedstawiono na rysunku 2 /1 - krzywa wyjś-

ciowa z eksperymentu, 2 - krzywa modelowa uSredniacza, 3 - krzywa dla modelu trójkątnego

oroz 4 - krzywa dla modelu idealnego mieszalnika/ Stałe czasowe dla modelu trójkątnego i

idealnego mieszalnika są równe Średniemu projektowemu czasowi przebywania T . Zestawienie

parametrów modelu ufrednioczo Arzywa 2/ zamieszczono w tabeli 1 .
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Rys. 2. Krzywe E / 6 / dla u średni cza! 1 - krzywa eksperymentalna, 2 - krzywo modelowo,
3 - krzywa dla zbiornika trójkątnego, 4 - krzywa dla idealnego mieszalnika

T a b e l a 1

Q

700

V l

3570

V 2

280

V r

70

V m

1030

T
P

7

T l

5,1

T 2

0,4

T t

0,014

f
m

20

O z n a c z e n i a ;

Q - przepływ objętościowy ścieków [m / h j ,

V./ V „ - objętości mieszalników idealnych [m J

T,, T- - stałe czasowe mieszalników idealnych [h],
i- 31

V - objętość strefy z przepływem tłokowym |_m J

V - objętość strefy martwej [m J

T - opóźnienie transportowe [h],
f - procentowy udział przestrzeni martwej,m
f , T - średni czas rzeczywisty, projektowy [h].

rz p
Część uśredniacza f , w której występuje przestrzeń martwa wynosi:

rz
m

/W

Na rysunku 3 przedstawiono model hydrodynamiki uSredniacza. W celu określenia efektyw-

nofci pracy uiredniacza zastosowano metodę charakterystyk częstotliwościowych [ 2 ] , wyznacza-

jąc zależność tłumienności M. /moduł transmiłacji / od częstotliwości UJ. wymuszenia o chara-

kterze sinusoidalnym. Zależność tę określono na bozie odpowiedzi impulsowej, poprzez zastoso-

wanie przekształcenia Fouriera.

Na rysunku 4 przedstawiono zależność tłumienności M. dla modelu uśredniacza uzyskanego

z pomiaru radioznacznikowego / 1 / oraz dla modeli idealnego mieszalnika /2/ i zbiornika trój-

kątnego / 3 / .
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Ryj. 3. Model hydrodynamiki uSredniacza Ścieków

Rył. 4. Porównanie charakterystyk! częstotliwościowej /tłumiennofci/ modelu dynamiki uirednia-
« a / ł / z charakterystykami dla idealnego mieszalnika / 2 / i zbiornika trójkątnego /3/

UJredniacz kołowy z przegrodami

Schemat badanego zbiornika przedstawiono na rysunku 5. Obfctofć zbiornika wynosi V =

"* 5560 m . Zbiornik podzielony jest przegrodami na cztery komory pierścieniowe. Ścieki wpro-

wadzane ią do kaidej komory dwoma prostokątnymi otworami, usytuowanymi pod powierzchnią

cieczy w fcianie kolektora. Po przepłynięciu przez komorę fcieki odpływają do kolektora przez

podobne otwory, usytuowane przy powierzchni. Zbiornik ufredniający wyposażony jest w mie-

szadła pneumatyczne, poruszające i i * ruchem zwrotnym od kolektora doprowadzającego do ko-

lektora odprowadzającego fcieki. Wyloty powietrza z mieszadeł pneumatycznych umieszczone

są przy dnie komór.
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I.LI.

Ч........ ЛЛЛ.А
Ryt. 5. Schemat uSredniacza kołowego z przegrodami

M o d e l d y n a m i k ? p r z e p ł y w ó w w y z n a c z o n y na p o d s t a w i e b a d a n i a r a d i o -

z n a c z n i k o w e g o . Podobnie jak w przypadku eksperymentu opisanego w rozdziale poprzednim

do badań1 dynamiki zastosowano impulsową metodę dozowania znacznika Br-82 /aktywność 33,3

G 6 q / . Pomiar i rejestrację aktywności radioznacznika na wylocie z uSredniacza prowadzono,

stosując wodoszczelną sondę scynrylacyjną, połączoną z radiometrem i rejestratorem. Wykonano

trzy pomiary dla różnych'warunków pracy uśredniacza. Krzywe dynamiczne z tych pomiarów

przedstawiono na rysunku 6 .

Pomiar I - przepływ ścieków 460 Jjn / h j - krzywa 1 , mieszadło włączone;
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» I * в
Rys. 6 . Krzywe z eksperymentu E /Q/ dla uSredniacza; 1 - krzywa dla pomiaru 1 , 2 - krzywa
dla pomiaru I I , 3 - krzywa dla pomiaru I I I , 4 - krzywa dla idealnego mieszalnika, 5 - krzy-
wa dla zbiornika trójkątnego

Pomiar II - przepływ {cieków 460 £m / h j - krzywa 2 , mieszadło wyłączone;

Pomiar III - przepływ Ścieków 620 Г т /W] - krzywa 3, mieszadło wyłączone.

N a rysunku tym zamieszczono równiei krzywe dynamiczne dla idealnego mieszalnika / 4 / i

zbiornika trójkątnego / 5 / o stałych czasowych, równych czasowi projektowemu T przy prze-

pływie 460 [ m 3 / h ] .

Model hydrodynamiki ufredniacza przedstawiono na rysunku 7 , a w tabeU 2 - parametry

modeli dynamiki dla poszczególnych pomiarów.

J

Rys. 7 . Schemat hydrodynamiki ujredniacza

T a b e l a 2 . Parametry modeli dynamiki przepływów z eksperymentów 1 , 2 , 3 .

ЕХР

1

2

3

MIXER

+

-

-

Q

460

460

620

Tp
12

12

9

Trz
6,8

5,6

3,3

n

],6

2,5

2,8

m

43

53

63
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Cz naczen i aj

Q, T , T , f , V
' p rz m ci

- tak jak w rozdziale poprzednim,

n - ilość mieszalników w kaskadzie,

V. - objętości mieszalników idealnych Lm J.
imn

Na rysunku 8 przedstawiono tłumienność uśredniacza dla pomiarów I i II /krzywe 1 i 2 / .

Na rysunku tyrr, naniesiono również zależność tłumienności dla idealnego mieszalnika /krzywa

3/ i dla modelu trójkątnego Arzywa 4/.

Ryi. 8. Porównanie charakterystyk częstotliwościowych /tłumienności/ uśredniacza. Pomiary;
I - krzywa / 1 / / II - krzywa /2/', nicds1 idealnego mieszalnika - krzywa / 3 / , model zbiornika
trójkątnego - krzywa / 4 /

Na rysunku 9 przedstawiono tfamiennoić dla pomiaru III Arzywa 1 / oraz dla modeli idealnego

mieszalnika Arzywa 2 / i modelu trójkątnego Arzywa 3 / .

Us*redniccz kołowy bez przegród

Schemat badanego urządzenia przedstawiono na rysunku 5. Jedyna różnica konstrukcyjna po-

lega na braku przegród dzielących zbiornik na cztery pierścieniowe komory. Objętość robocza

zbiornika pozostała bez zmian i wynosi V • 5560(mj.

Badania r a d i o z n a c z n i k o w e dynamiki u ś r e d n i a c z a . Podobnie jak przy wcześ-

niej opisanych eksperymentach, do bodań dynamiki uśredniacza zastosowano metodę dozowania
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Tp

Rys. 9. Porównanie charakterystyk częstotliwościowych /tłumienności/ uiredniacza. Pomiar III

/krzywa / 1 / , model idealnego mieszalnika - krzywa /I/, model zbiornika trójkątnego - krzy-
w a / 3 /

impulsowego Br-82 /aktywnoić 18,5 GBq/. Charakterystykę dynamiczną u Średni acza uzyskano

na podstawie rejestracji danych, otrzymanych z dwóch sond scyntylacyjnych, umieszczonych w

kanale wylotowym {cieków z uśredniacza. Sondy te połączone byty z systemem minikomputero-

wym typu С AM AC, znajdującym się w autobusie pomiarowym. Przeprowadzono dwa pomiary dla

różnych przepływów {ciekowi

Pomiar I - przepływ ścieków 210 [m / h ] ,

Pomiar II - przepływ ścieków 255 [m / h j .

Na rysunku 10 przedstawiono wyniki pomiaru I - krzywa doświadczalna ;T, model dynamicz-

ny uSredniocza - krzywa 2 oraz modele dla zbiornika trójkątnego - krzywa 3 i idealnego mie-

szalnika - krzywa 4 o stałych czasowych, równych czasowi projektowemu T dla przepływu

[210 m 3 /h]. Wyniki pomiaru I przedstawiono w tabeli 3.

Na rysunku 11 przedstawiono zależ пой rłumiennosci M, dla modelu uzyskanego z pomiaru

radioznacznikowego - krzywa 1 oraz dla modeli idealnego mieszalnika - krzywa 2 i zbiorni-

ka trójkątnego - krzywa 3. Na rysunku 12 zamieszczono wyniki pomiaru I I : krzywa doświad-

czalna / 1 / , model dynamiczny uiredniacza / 2 / oraz modele dla idealnego mieszalnika / 3 /

i dla zbiornika trójkątnego / 4 / o stałych czasowych równych projektowemu czasowi T dla

przepływu 255 j_m /hj - Wyniki pomiaru II zamieszczono w tabeli 3,
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e

Rys. 10. Krzywe E /в/ dla uśrednicza /wyniki pomiaru I/: 1 - krzywa eksperymentalna, 2 -
- krzywa modelowa, 3 - krzywa dla zbiornika trójkątnego, 4 - krzywo dla idealnego mieszal-
nika

Ryj. I I . Porównanie charakterystyki częstotliwościowej /tłumienności/ modelu dynamiki uśred-
niacza / I / z charakterystykami dla idealnego mieszalnika / 2 / i zbiornika trójkątnego / 3 /
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я в
Rys. 12. Krzywe E /в/ ulredniacza /wyniki pomiaru I I / : 1 - krzywa eksperymentalna, 2 -
krzywa modelowa, 3 - krzywa dla idealnego mieszalnika, 4 - krzywa dla zbiornika trójkątnego

Rys. 13. Porównanie charakterystyki częstotliwościowe! /tłumiennoSci/ modelu dynamiki uired-
niacza / 1 / , z charakterystykami dla idealnego mieszalnika / 2 / i zbiornika trójkątnego / 3 /

Na rysunku 13 przedstawiono zależność tłumiennoici M.d'a modelu uzyskanego z pomiaru ra-;

dioznacznikowвgoДrzywa \/ oraz dla modeli idealnego mieszalnika /krzywa 2 i zbiornika
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Rys. 14. Model hydrodynamiki ulredniacza

T a b e l a 3 . Wyniki pomiarów i parametry modelu hydrodynamiki

Exp

1

2

Q

210

255

T
P

26,5

21,8

Trz

14,4

11,0

f
nr

45,7

49,1

T l

12,07

10

T2

2,13

1

V l

2530

2550

V 2

447

255

trójkątnego /krzywa 3/.Model hydrodynamiki uśredniacza przedstawiono na rysunku 14.

Oznaczeniaj

Q, T , T , f' p' rz' m

V T2, ,, v 2

jak w tabeli 1 .

PODSUMOWANIE

N a podstawie analizy rysunków 2 , 4, 6, 8 , 10, П , 12 moina wysunąć generalny wniosek,

i e wynik działania badanych ulredniaczy jest zupełni* odmienny ni i zbiornika trójkątnego [_A J

modelu idealnego zbiornika uśredniającego. Spowodowane jest to tym, i e w przypadku dużego

otwartego zbiornika występuje szereg zjawisk takich jak; dyspersjo, konwekcja, falowanie, e -

fekty wlotowe i wylotowe, co powoduje, i e przepływ w zbiorniku uśredniającym zbliża się

swym charakterem do przepływu w idealnym mieszalniku. Porównując pracę dwóch rodzajów ba-

danych wfredniaczy przemysłowych - kołowego z otworami w ścianie koryta zbiorczego z uśred-

niaczami - kołowym z przegrodami i bez przegród naleiy stwierdzić, że skuteczność u&ednio-

cza kołowego z otworami w ścianie koryta zbiorczego jest iepsza. Fakt ten, nie jest jednak

związany z tym, że w zbiorniku osiągnięto warunki idealnego uśredniania, opisywanego prze*

model trójkątny [ 4 ] . Warunki przepływu w tym zbiorniku były zbliżone do warunków uzyskiwa-

nych w idealnym mieszalniku.



Badania radioznacznikowe zbiorników... 287

WNIOSKI

1 . Metoda rodioznacznikowa stanowi bardzo przydatne narzędzie do bodań dynamiki prze-

pływów zbiorników uśredniających.

2 . Przedstawiona metodyka modelowania oparta na analizie narastającej części krzywej z

dużą zgodnością do pasów yw uje krzywe modelowe do krzywych eksperymentalnych.

3 . Spośród badanych zbiorników uśredniających największą tłumiennoSĆ wykazuje zbiornik

kołowy z otworami w Ścianie zbiorczej.
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A. Dobrowolski, A . Chtnielewski

RADIOTRACER INVESTIGATIONS OF THE SEWAGE

E Q U A L I Z I N G TANKS

S u m m a r y

The paper presents the results of radiotracer investigations of the sewage equalizing tank

dynamics on the example of some industrial plants.

The tracer used for the study was Br-82, introduced in the form of aqueoui solution of KBr into

sewage inlet stream by means of impulse injection.

The dynamic characteristics was obtained basing upon data recorded by the detection system

consisting of scintillation detectors placed along the tank outlet canal.

The flow hydrodynamics models were developed using a numerical procedure of model curve

generation.

On the principle of the adopted method of the object frequency characteristics »h» equalizing

efficiency parameter - attenuation - has been determined.
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The applied methods of determination of hydrodynamic flow patterns and frequency character

ricstics can be used for determination of flow dynamics of different type chemical reactors as

well as flow devices.

А. Лобровольски, А. Хмелевски

ИССЛЕДОВАНИЕ УСРЕДНИТЕЛЕЙ СТОЧНЫХ ВОД

РАДИ0Ш1ДИКАТОРННШ1 МЕТОДАМИ

Р Е З Ш Б

В работе представлены результаты радноиндикаторннх исследования динамики усредни-
тели стоков работающих в нефтехимической и химической промышленности.

Был применен радиоизотоп Вг-82. Индикатор, в виде водного раствора квг, вводился
импульсным методом в входной поток стоков. Динамическая характеристика определялась
на основе регистраци данных получаемых о помощью сцинтиляционных зонов размещенных
в выходном канале усреднителя.

Модель гидродинамики течения разработывалась при помощи цифровых методов генериро-
вания модельных кривых. Применяя метод частотных характеристик был определен основной
параметр усреднителя-коэфицвнт демпфирования.

Иэпольэуемне методн определения моделей гидродинамики течения и частотных характе-
ристик могут применятся для определения сходных параметров аппаратов другого типа
нпр. химических реакторов.



MAGNETIC PROPERTIES OF SYNTHETIC M E L A N I N ,

A MOSSBAUER SPECTROSCOPY STUDY
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Si lesion Medical Academy,

41-200 Sosnowiec, Jagiellońska 4

SUMMARY

Iron complex of synthetic melanin from L-DOPA was investigated by M6ssbauer spectroscopy

after administration of FeCL a t pH 1,0. The final concentration of iron in melanin was d e -

termined spectrophotometrically. Mossbauer spectrum of dry samples was measured at liquid n i -

trogen temperature. An internal magnetic field intensity about of 525 kOe has been demon-

strated In synthetic DOPA-melanin- Fe.

INTRODUCTION

The fundamental research by Commoner [ 4 ] , Bio is [ 2 ] , Swan[7], Sealy[óJ confirmed that

synthetic and natural melanins had paramagnetic properties. The measurement of electron para-

magnetic resonance /EPR/ signal was possible because in melanins paramagnetic centre mono-

mers are present in the form ortho-semiquinone units containing free radicals. The concentration
18

of free rodicals has been calculated as equal tc-! about 10 paramagnetic centres/gram, knowing,

that one paramagnetic centre was due for 100-200 monomers. M8ssbauer spectra of synthetic mela-

nin-iron complexes an in natural melanin-iron complexes from Sephio which has been measured in

liquid nitrogen were presented by Bardoni [ 1 ] . They showed the presence of an internal magnetic

field at intensity about 527 kOe and 443 kOe.

EXPERIMENTAL

Synthetic DOPA-melonin- Fe complexes /pH 1 / were obtained according to the procedure

described previously [ 5 ] . The obtained complexes were dried under vacuum. The amount of

iron incorporated into the with complex was calculated from spectrophotemerric determination.

This complex has 0.455/uM Fe in 1 mg of DOPA-melanin.



290 A. A. Kochańska-Dziurowicz, A. Bogacz

The low-temperature Mtissbauer spectra were obtained by the use of the Mttssbauer spectro-

meter typ 2330 / P O L O N , Poland/ combined with a continuous flow cryostot LHe4 /KRIOPAN.

Poland/. Consumption of liauid nitrogen was 0 . 5 I/hour. The temperature /77 K/ in the flow

cryostat was determined by the simple control system based or» calibrated thermocouple copper-

-constantan / C u - N i Alloy/ connected with galwanometer. The source of nuclear radiation was

a pallad matrix indiffused with Co. Velocity calibration of the measuring apparatus was per-

formed with the metallic iron and sodium nitroprusside. The MERA-305 and MERA-60-15 com-

puteres were used for data collection and for calculation respectively.

RESULTS AND DISCUSSION

57_
The recorded spectrum of the DOPA-melanin- Fe complex is shown in Fig. 1 . It has a

central doubly quodrupole dublet /linest A, B, C , D / and Zeeman sextet. The data of the ex-

periment are shown in Table 1 where the isomer shift values / J / are referred to the sodium

nitroprusside. Intensity of the internal magnetic field amounts 525 k O e . The doubly quadro-

pole dublet have values of quadrupole splitting and isomer shifts typical for high-spin Fe inos.

Comparision lines of position in the spectrum of DOPA-melanin- Fe complex obtained at

room temperature used 0.528 mm s and -0.065 mm s [ 5 ] with values of lines position ob-

.8
I
£ 0.95

9 8 7 6 5 4 3 2 1 0 - 1 - 2 - 3 4 - 5 - 6 - 7 - 8 - 9
V[mms 1 ]

Fig. 1 . Mflssbauer spectrum of DOPA-melanin- Fe.
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F a b l e 1 . Basic data for melanin sample

Line

A

D

В

С

Position

\ mm s ^

1.143 +0.007

-0.0434 +0.007

0.850 +0.007

0.557 +0.007

Quodrupole splitting ДЕ

(mm s )

1.186 +0.014

0.793 +0.014

Isomer ihift
J

(mm s )

0.856 +0.014

0.649 +0.014

tained at liquid temperoture indicates that in the position of two wide peaks, doubly quadru-

pole dublet arrived in the spectrum. This phenomenon can be probably explained by the formo-

lion of two different complexes of central ferric iens in the DOPA-melanin polymer.

The character of the Mossbauer spectrum is considerably distinct from the spectrum I.-DO PA-

-melanin- Fe obtained by Bardoni [ l ] and also from the Mttssbauer spectr6m of the melanin

in lyophili^ed melanosomes presented by Bride Hi [ 3 ] .
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A. A . Kochariska-Dziurowicz, A. Bogacz

WŁASNOŚCI MAGNETYCZNE SYNTETYCZNEJ MELANINY.

BADANIA PRZY UŻYCIU SPEKTROSKOPII MÓSSBAUERA

S t r e s z c z e n i e

Kompleks syntetycznej DOPA-melanina- Fe otrzymany przez dotowanie DOPA-melaniny

trójwartościowymi jonami i e l a z a / FeCL pH 1 / był analizowany na podstawie uzyskanego

widma rVWjsbauera zmierzonego w temperaturze ciekłego azotu. Wyliczona wielkość natężenia

wewnętrznego pola magnetycznego, v /stepującego w tym kompleksie, wynosi 525 kOe, a obec-

ność dwóch kwadrupolowych dubletów świadczy o tym, ze trójwartościowe, wysokospinowe jony

żelaza tworzq w molekule mefaniny (ony centralne o dwóch różnych miejscach wiązania. Koń-

cowe słezenie jonów i e l a z a wbudowanych do melaniny wyliczono na podstawie pomiaru spektro-
47

fotometrycznego roztworów FeCL stosowanych do kompleksowania.

А . А. К о х п н ь с к а - Д з ю р о в п , А . Р о г а ч

МАГНИТНЫЕ СВОПСТВА СИНТЕТИЧЕСКОГО МЕЛАНИНА.
ИССЛЕДОВАНИЯ ПО ИСТОДУ МЮСБАУЭРОПСКСЙ СПЕКТРОСКОПИИ

РЕЗИН!
Комплекс синтетического ДОТА-неланииа-57гв полученный методом добавления ионов

трвхилентного железа ( FeOi-j pH I ) был аяаяизован после измерения мессбяуяровско-
то спектра • температуре жидкого азота. Величина внутреннего, магнитного полл в этом
комплексе равна 525 к?, МвссбауаровскиЯ спектр состоит из двух кэалрупольных лу"ле~
то! и шести линии от ядерного эффекта Звемана, Присутствие двух квалрупольмьгх лубле-
гов обозначает, что трехвалентный, внеоко-спиновый ион железа образует в молекул»
меланина два ионовно центра с разными местами связания. Содержание ионов
в меланине вшю измерено слехтрофотометричесхим методом.
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STRESZCZENIE

Autorzy opisują wyniki pomiarów prędkości poślizgu /względem cieczy nośnej/ pojedynczych

cząstek ciała stałego, przenoszonych w rurociągu przez wodę. Pomiary wykonano na laborato-

ryjnej instalacji hydro transportowej dla rurociągu poziomego i nachylonego, dla wybranych frak-

cji fazy stałej /piattk 0,5 mm, kamienie 5 i 15 mm/. Prędkość cieczy noSnej zmieniano od

2 do 6 m/ł. Zastosoware metodę znaczników promieniotwórczych. Naturalne próbki piasku i

kamieni były oznaczane poprzez aktywację w reaktorze jądrowym. Do rejestracji przebiegów

Z sond radiometrycznych zastosowano mikroprocesorowy system szybkiej rejestracji danych, gwa-

rantujący duła dokładnej pomiaru, mimo przeprowadzania badań na krótkiej bazi* pomiarowej.

WSTĘP

Teoria przepływu podsodzki płynnej w rurociągach kopalnianych opublikowana w roku 1925

przez Bodryka [ 0 przewidywała, i e obie jej fazy powinny się poruszaj z różnymi prędkofcia-

mi. Rółnica tych prędkości, zwana niekiedy predkofclą poślizgu, liczona d'a średniego ziarna

rozkładu granul orne tryczneoo, powinna stanowić, według tej teorii, kilka procent predkofci Śre-

dniej przepływu. Pomiary prowadzone w połowie lat sześćdziesiątych przez Korbfa i wsp. ( X I

na rzeczywistych instalacjach podsadzkowych potwierdziły te przewidywania. Wyniki ich zosta-

ły wykorzystane, między innymi, do ustalenia wzajemnych relacji między tzw. koncentracją

transportową hydromieizoniny a koncentracją mierzoną za pomocą gęstosciomierza radioizotopo-

wego [ з ] .

Wykonywanie pomiarów z utyciem izotopów promieniotwórczych na rzeczywistych instala-

cjach kopalnianych jest jednak zazwyczaj bardzo uciążliwe. Ponadto konstrukcja tych instalacji
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nie- pozwala na wyznaczanie charakterystyk kinematycznych przepływu w pełnym zakresie pręd-

kości. Dlatego w praktyce inżynierskiej przy [cło się podejście empiryczne, polegające na bu-

dowaniu dużych instalacji laboratoryjnych, na których można wyznaczać pełne charakterystyki

kinematyczne hydromieszanin.

Intuicyjne wnioskowanie oraz wyniki dotychczasowych pomiarów wskazują., ie prędkości po-

ślizgu powinny zależeć m.in. od zagęszczenia hydromieszoniny oraz charakterystyki ziarnowej

transportowanego materiału. Największych wartości prędko {ci po Ślizgu należy się spodziewać

przy bardzo małych koncentracjach fazy stałej, przy których transportowane ziarno oddziałuje

praktycznie tylko z ciecze i ściankami rurociągu. W takich właśnie warunkach zostały prze-

prowadzone badania opisane w prezentowanej pracy; ich przedmiotem były prędkości poślizgu

pojedynczych ziaren materiałów podsadzkowych w strumieniu wody.

W pomiarach zastosowano radioznacznikową metodę wyznaczania prędkości poślizgu frakcji

granulometrycznych, która - jako jedyna - umożliwia pomiar tej wielkości w całym zakresie

koncentracji hydromieszaniny.

METODA POMIARU

Radioznacznikową metoda wyznaczania pupdkosci polega na oznaczeniu badanej fazy izoto-

pem promieniotwórczym ! śledzeniu jej przemieszczania się w rurociągu za pomocą umieszczo-

nych w określonych punktach instalacji sond radiometrycznych. Obróbka numeryczna, zareje-

strowanych przez sondy zależności natężenia promieniowania od czasu, pozwala wyznaczyć czas

przejścia mącznika między wybranymi punktami a tym tamym prędkoSć przepływu badanej fazy

]/' Iniekcja

1
1p..

t

Ffunkcja
korelacji

/A

p..
A -

i

Rys. 1 . Ideo pomiaru radioznaczntkowego
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Opracowana metodo musiała charakteryzować się bardzo dużą dokładnością. Przede wszyst-

kim jest ona przeznaczona do pomiarów prędkości na instalacjach laboratoryjnych, przy krót-

kich bazach pomiarowych Д П к а metrów/, na których czas przejścia znacznika między sondami

wynosi około ł s. Ponato, przedmiotem pomiarów było prędkość poślizgu międzyfazowego, wy-

noszqca od kilku do kilkudziesięciu procent prędkości faz mieszaniny, co zmusza do osiągnię-

cia dokłodności o rząd większej ni i w przypadku pomiaru tej drugiej wielkości. Przy takich

wymaganiach wystarczającą dokładność gwarantuje czas próbkowania, wynoszący kilka ms. Spo-

wodowało to konieczność zastosowania systemu bardzo szybkiej rejestracji danych oraz dużej

aktywności znacznika.

Do oznaczania cząstek Stałych / z e względu na możliwość Ścierania radioaktywnej powłoki

w przypadku pokrywania nią ziaren/ wybrano metodę aktywacji próbek neutronami w reaktorze

jądrowym. W ramach prac przygotowawczych przeprowadzono analizę aktywacyjnq próbek mate-

riałów, których prędkości miały być badane /piasek, wapień, łupek/. Wykazała ono obecność

(tosunkowo dużych ilości wygodnych w pomiarach radioznacznikowych izotopów Na-24 oraz

La-140. Fakt ten wskazuje na możliwość rutynowego stołowania aktywacji neutronami zanieczy-

szczeń w minerałach, jako metody oznaczania cząstek w pomiarach przepływu fazy stałej. Czas

aktywacji próbek w reaktorze dobrano tak, by aktywność głównego znacznika Na-24 /przy-

padająca na jedną iniekcje/ wahała się, w zależności od granulacji badanej frakcji, od 2 do

4 mCi /przy masie próbki około 10 g / . Przy takiej aktywności ilość impulsów zliczanych przez

sondę w czasie przechodzenia pod nią znacznika wynosi około 100 na 3 ms, co zapewnia wy-

starczającą dokładność pomiarów. Stosowanie większych aktywności nie fest wskazane ze wzglę-

du na groźbę przekroczenia czasowej zdolności rozdzielczej torów spektrometrycznych. Znacz-

nikiem cieczy był wodny roztwór NaCI poddany aktywacji neutronami w reaktorze.

APARATURA POMIAROWA I OBRÓBKA D A N Y C H

Pomiary prędkości wody i fazy stałej zostały wykonane za pomocą mikroprocesorowego syste-

mu do badań radioznacznikowych. W jego skład wchodzą mikrokomputery IBM-PC, IMP-85,

kaseta systemowa oraz tory spektrometryczne, złożone z sondy scynrylocyjnej, zasilacza wyso-

kiego napięcia i analizatora jednokanałowego /rys. 2 / . Zakończenie torów spektrometrycznych

stanowią liczniki programowalne, znajdując* tie w kasecie systemowej. Mikrokomputer IMP-85

steruje tymi licznikami za pomocą zegara kasety systemowej. Równocześnie odczytuje on i re-

jestruj* dane cyfrowe z torów spektrometrycznych, a następnie zapisuje je no dyskach elastycz-

nych. W przypadku prowadzenia obliczeń w czasie bodoń dane transmitowane są do mikrokom-

putera łBM-PC, gdzie wykonywane są obliczenia i wydruk ostatecznych wyników. Przedstawio-

ny «yitem umożliwia prowadzeni* pomiarów z czasem próbkowania rzędu "ms".
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IMP-tS с :> IBM PC

13rukarka

Rys. 2 . Schemat systemu pomiarowego

W obliczeniach czasu przejfcia znacznika miedzy sondami zastosowano metodę funkcji kore-

lacji.

f C,(t) c{%- Г) dt

pdzlet

f,.(T) - funkcja korelacji,

c.{t) - nalfienie promieniowanta znacznika w funkcji czoiu dla Mego toru.

Czat pne|fcia znacznika okręcony był przez wyznaczenie połoitnlo maktimitm funkcfi kort-

(ac(i miedzy wybranymi przebiegami z torów rodiometrycznych,

WYKONANIE POMIARÓW

Przedmiotem badori był ruch pojedynczej ctqttki ciała itałego w strumieniu czystej wody.

Zostały one przeprowadzone na instalacji doftvfodczalnej fMBS mm i objfły prędkości przepły-

wu wody oraz cząstek o różnej granulacji.

Do pomiarów wybrano trzy frakcje fazy stałej o granulacjlt 0,5-1,0 mm /piasek/, 5-6 mm

/wapien/, 15-20 mm /wopierl, łupek/. Po oznaczeniu tych materiałów izotopem promieniotwór-

czym przeprowadzono pomiary prędkości wody i poszczególnych frakcji fazy stałej dla dwóch

kątów nachylenia rurociągu /0 I 60 / 1 trzech pn|dkoici przepływu. Dla danych warunków sta-

bilnofć przepływu kontrolowano za pomocą zw«tki Venturieao i przepływomierza indukcyjnego.

Celem zmniejszenia błędu spowodowanego chwilowymi niestabilnofciomi przepływu oraz pewną
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zmiennością parametrów iniekcji, dla danych warunków przepływu wykonywano po kilka pomia-

rów. Materiał o granulacji 15-20 mm wprowadzany był do instalacji w postaci pojedynczych

ziaren. Ze względu na statystyczny charakter zachowania się pojedynczych cząstek w strudze

oraz różnice w ich kształcie pomiary w tym przypadku powtarzane były kilkunastokrotnie.

W badaniach używany był zestaw złożony z 6 sond scyntylacyjnych, rozmieszczonych na

rurociqgu w ten sposób, że 3 sondy umieszczono na pierwszej części rurociqgu a 3 na drugiej,

co dlo rurociqgu o kcjcie nachylenia 60 odpowiadało ramieniu wznoszącemu i opadającemu

/rys. 3/ .

POMPY

ZBIORNIK

Rys. 3 . Schemat instalacji z rozmieszczeniem sond

Skrajne sondy umieszczono w odległości około 20 średnic rurociqgu od łuków, co miało wy-

eliminować wpływ powstających tom zaburzeń przepływu. Znakowana frakcja wprowadzana by-

ła do instalacji poprzez zbiornik wyrównawczy, bezpośrednio na wejście pompy. Równocześnie

na wylocie do zbiornika wychwytywane były ziarno o średnicy większej od 3 mm, dzięki czemu

pomiary nie były zakłócane wcześniej wprowadzanym znacznikiem. Cpisany sposób iniekcji /na

wejście pompy/ powodował pewne rozmycie znacznika, dzięki czemu ruch znaczonych cząstek

można traktować jako nieskrępowany, a otrzymane charakterystyki za reprezentatywne dla poje-

dynczych ziaren.

Otrzymane w trakcie pomiarów wyniki przedstawione są w postaci czterech charakterystyk
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prędkości poślizgu /rys. 4 / . Charakterystyki te przedstawione są w postaci zależności stusunku

prędkoSci fazy stałej /V / do prędkości wody / V . / , od prędkości wody. Wyznaczone ene są

dla rurociągu poziomego i nachylonego dla obydwu ramion rurociągu.
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Rys. 4 . Charakterystyki prędkości po Ślizgu

DYSKUSJA

Analiza otrzymanych wyników pozwala stwierdzić następujące prawidłowości.

- Regułą jest występowanie znacznych prędkofci poSlizgu przy małych prędkościach cieczy

noJnej /ok. 2 m/s/, ich zmniejszanie w miarę zwiększania przepływu oraz całkowity zanik po-

Slizgu przy prędkoSci wody około 6 m/s.

- Za zakrętem rurociągu poziomego /ryt. 4/ obserwuje się nieznaczne zwiększenie poślizgu

dla grubych frakcji oraz znaczne zwiększenie poSlizgu piasku, co autorzy wiąią z występowa-

niem na tym odcinku wirów.



. wy r,.ciW-.'.ci po Д iv

- Aiv.'nrirl'i zochowonio czqstek przed i po ?ч-.'с'-:р rurociqgu poziomego {wiadc?y o zobu-

• -.••ijii-ум ...fiiy... ie l-.fjTio. О;т(юс7.я t o , ie przyjcie w ,,O:iiiarach odległość 20 średnic rurocig-

j <l •. .-ikręiu jest ó^a pojedynczych zioren zbyt m-jła. by jego wpływ na ruch czqctek uznać

• :''о ло'с!.-к..| v.V"ji/C|Cyifi rurocioau nuchylciego pr-y prędkościach wody około 2 m/s w i -

' i "-,icź'iq .:.,!eż .-•'.'.'r. prj-dk^-^ci pośti?gu od granulacji 'p'osek / V J , frakcja 1.5-20 mn 2 5 % / .

•• r;y .<-.'ifv'c-iiJ п•,- 'i .-••" Jy po<li/f]i grubych f iokcj i wyrów rnyjq się, ale w d g i pr.zostajq więk-

- hJn oHc: il.ii r,p.!''oiqcym prędkość p '.^.-i '/» cołym zakresie równa jest pr«dl<ości •'.ody, na-

toir-i-jjt ijruhs'i'i f rai-cff płyny szybciej oa .- icV. Należy się spodziewać, że no oc!cii.. ach ipa-

f:\ijc,:: yrh c.i<i- .-.;! ,'<i tokie wystep'jjq w insralar JCK h podsadzkowych-'' zaobserwowano dla gru-

! 'V-rh f iokcj i ujemna ióż r i ica prędkości wody i cząstek będzie jeszcze większa.

rVze:>i.-w cKbont» badania potvv ie idz i ly walory prezentowanej metody pomiaru prędkości

qi. ,-»:ęfjzyforov;ego na krótkich bazach pomiarowych, j«i dużą dckladno^ć i szybkość otrzymy-

•ло-iia лу.-ikc.'. , j.vojq przydatność potwierdziU: leż metoda огпосгип'а próbek poprzez aktywa-

cję- fiei,iH.r\T;ii; •••'•'. ? i. .=nio ono własności powie, zchniowych crcS'el. stałych i mote być stoso-

v.oro r!l'3 .'. \\:V.'y. ow i minerałów.

С'i/viii'~'- r! v у: i i U i iMzynoszq wiele informacji no temat mechonirmy nieskrepevo^ego focho

Trj-i'-k w i i i ii.-iii-iiiu c ; eczy. Dla badań hydrotransportowych Ijędrj one miały jednak pełną war-

to'.'.' Ą'>',!•>• •" •'-•' ••'' rWiównaniu z prędkościami pos'izgn otrzyma -y-n: dla hydrorrneszonin,

Pci'-odto haddnia le majq aspekt praktyczny: wobec konieczności zmu'ania hałd kopalnianych

istnieje pnti/eba dodawania do mieszaniny podsadzkowej zmielonych kamieni, których zachowa-

nie obrnv'.ijc" przedstawione charakterystyki poślizgu.
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К. Przewbcki, P. jodłowski, L. Petryka, Z . Stęgowski

MEASUREMENTS OF SUP VELOCITY OF SOLID

SEPARATE PARTICLES O N HYDROTRANSPORT

INSTALLATION BY MEANS OF FAST RADIOTRACER METHOD

S ummary

The authors present measurement results of slip velocities of separate solid particles transpor-

ted by water. The measurements were carried out on a laboratory installation in о horizontal

and inclined pipeline for selected solid phase'fractions /sand 0.5 mm, stones 5, 15 mm/.

The carrier liquid velocities varied from 2 to 6 m/s. There was applied radiotracer method.

Natural samples of sand and stones had been activated in a nuclear reactor. The registration

of tracer intensity was performed by microprocessor based fast dato recording system /sampling

time 3 ms/ which guarantees high measurement accuracy, in spite of short measurement base.

К. Пжевлоцки, П. йодловски, Л. Петрика, 3 . Стеговски

ИЗМЕРЕНИЯ СКОРОСТИ СКОЛЬЖЕНИЯ ЕДИНИЧНЫХ

ТВЕРДЫХ ЧАСТИЦ НА ГИДРОТРАНСПОРТНОЙ УСТАНОВКЕ

С ПОМОЩЬй БЫСТРОГО РАДИОИНДИКАТОРНОГО МЕТОДА

Р Е Э Ш Е

Авторы представляют результаты измерений скорости скольжения, в отношении х воде,
единичных частиц твердого тела транспортированных в трубопроводе через воду. Исследо-
вания проведено на лабораторной установке для горизонтального и наклонного трубопро-
вода, для выбранных фракции твердого тела /лесок 0,5 ни, каини 5 и 15 мм/.

Скорость носной жидкости переменяно от 2 до 6 и/с. Прикеняно радиоиндикаторный ие-
тод. Ествественные пробы песка и каини были индикатированные на ядерном реакторе. Для
регистрации протеханий из радиометрических детекторов прииеняко микропроцесорную сис-
теиу быстрой регистрации данных /время единичного иэыерения 3 мс/, которая гаранти-
рует большую точность, несмотря на то, что измерения сделано на короткой измеритель-
ной базе.



ZMIANY STEŻEN RADONU W GAZACH POKŁADÓW WYRZUTOWYCH

J . Lebecko, K. Lebecki, Z . «obiela

G?óvvny Insrytuf Górnictwa, Katowice

К . Mnich

Kopalnia Węgla Kortiiennego "Victoria", Wałbrzych

STRESZCZENIE

W publikacji przedstawiono metodykę i wyniki obserwacji zmiany stężeń radonu w gazach

pokładów zagrożonych wyrzutami gazów i skał. Zmiany stężeń przedstawiono w funkcji postępu

wyrobisk-a. Uzyskane wyniki wskazują na związek między 3tęieniem radonu w gazach pokła-

dowych a sytuacją wyrzutową .

WPROWADZENIE

Wyrzuty gazów i skał stanowią jedno z poważnych zagrożeń w górnictwie podziemnym.

Wielokrotnie powodowały one wielkie katastrofy górricze, w których liczba ofiar śmiertelnych

przekraczane 100 osób, Wyrzuty takie mają miejsce zarówno w kopalniach węgla jak i w ko-

palniach soli, ale tylko w niektórych zagłębiach.

Według Hargravesa [2 j nagły wyrzut węgta i gazu jest to gwałtowne wyrzucenie węgla ze

świeżo odsłoniętej calizny przy eksploatacji lub rozcinaniu pokładów węgla. Rozmiary cząstek

wyrzuconego węgla sq małe, zwykle jest to drobny proszek. Wyrzutom mogą towarzyszyć gwał-

towne odgłosy; od głośnych stuków do odgłosu walących cię drzew i szumu wiatru. Crasami

słychać poprzedzające trzaski.. Wyrzuty są spowodowane istnieniem bardzo dużych ilości gazu

*/CO, lub CH / w znacznej części zasorbowanego w węglu. Gaz nie jest zgromadzony w zbior-

nikach. Wyrzut następuje w wyniku naruszenia stanu naprężeń w górotworze. Może to być spo-

wodowane robotami górniczymi w samym pokładzie lub pokładach przyległych. Uwolnionym ga-

zem może być metan, dwutlenek węgla, mieszanina obu tych gazów, a w to'ach takie azot i

siarkowodór. W miejscu, z którego nastąpił wyrzut powstaje charakterystyczna kawerna, wypeł-

niona sproszkowanym węglem, z wyjątkiem charakterystycznego kanału ucieczki gazu przy stro-

pie.
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Często następuje zawalenie ska) stropowych, zalegających nori pokładem węglu Skuły ie

opadają do kawerny powyrzutowej, któiej objętość maże puekraczać objęłoś wyrzvilo^ego wę

gla. Ilości gwałtownie wyrzuconego gazu $q ogromne. Czasami trzydziesto- i więcej krotnie,

większe od objętości wyrzuconego węgla. Ciśnienie gazu bywa tak duże, że powoduje czusern

zniszczenie i wyrzucenie na znaczną odległość elementów systemu wentylacyjnego i ciężkiego

Sprzętu, пр. łodowarek, wózków, urządzeń elektrycznych, a nawet obudowy. Cfiary moga do'iinr

obrażeń od kawałków węgla, sprzętu 'ub elementów obudowy, mogą zostać powalcie, odepione

i uduszone. Jeśli w wyrzucie bieize udział metan, to dodatkowo może nastąpić jego 71ра'<?п)р

i wybuch, co pociąga za sobą dalsze zniszczenie i ofiary.

W Polsce wyrzuty występują no Dolnym Śląsku, gdzie obecnie czynne są cztery kopalnie

węgla. Trzy 7. tych kopalń, a mianowicie: "Wałbrzych", "Victoria" i "Thorez" znajdują się nn

terenie Wałbrzycha, a czwarta kopalnia "Nowa Ruda" jest oddalona od nich o około 40 km.

Ogólne dane o zagrożę iu wyrzutowym w tych kopalniach opisał Ko/'owski i w p . j 4J. Wp

wszystkich czterech kopalniach występuje silne zagrożenie wyrzutowe. Występują tu zarówno

wyrzuty CO„ Jak i C H , .

W \958 r. w kopalni "Nowa Ruda" wystąpił jeden z najsilniejszych wyizutów w historii gó'
3

nictwa. Uwolnione zostało 750 000 m CCL i 5 000 ton węgla. Mimo podejmowanych śiodl-6w

zaradczych zagrożenie wyrzutowe jest wciąż duże. Ostatni tragiczny w skutkach wyizu! mini

miejsce we wrześniu 1985 r. w kopalni "Thorez". W wyrzucie tym uwolnionych zostało 800 ton
3

węgla i 90 000 m CO„ . Zginęło wówczas pięciu górników.

Przeciwdziałanie katastrofom polega no wcześniejszym ostrzeganiu o niebezpieczeństwie i

r\a prowadzeniu robót górniczych w sposób zmniejszający niebezpieczenstv.o wyrzutu. Pomimo

że badania nod metodami kontroli i profilaktyki prowadzone są w różnych krajach od wielu 'at,

nadal nie udało się w pełni opanować zjawiska i wypadki wciąż występują. Nie jest także je-

szcze dobrze poznany mechanizm wyrzutu oraz fizykochemiczne warunki uwięzienia w górotwo-

rze tak znacznych ilości gazu, przekraczających wielokrotnie pojemność porów i szczelin.

Problem wyrzutów pozostaje więc nadal otwartym polem badawczym, dalekim od pełnego po-

znania i opanowania.

Stosowane w Polsce wskaźniki wyrzutowości, służące do ostrzegania o niebezpieczeństwie

wyrzutu tot ciśnienie gazu mierzone w świeżo odwiercanych otworach badawczych w drążonym

przodku s»z intensywność desorpcji gazu ze świeżo pobranych zwiercin. Oba te wskaźniki

choć są bardzo przydatne, dość często zawodzą i zdarzają się sytuacje, że wskoźniki sq w>

sokie, a wyrzut nie następuje i na odwrót.

Proes- ta ma na celu sformułowanie dodatkowego wskaźnika wyrzutowości, ułatwiającego

ocenę sfernu zagrożeni o, a także zrozumienie mechanizmu wyrzutu.
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PRZESŁANKI STANOWIĄCE PODSTAWĘ PRACY

Powszechnie znany jest fakt, że zmiany wydzielania się radonu i helu towarzyszą zjawiskom

sejsmicznym. Gwałtowne zmiany stężenia radonu w wodach f rodeł i studni były wielokrotnie

obserwowane рггеН trzęsieniem ziemi. Zjawisko to po raz pierwszy opisano przez Kisina w 1982 r.

Сз] w związku z laszkienckim trzęsieniem ziemi w roku I960. Zostało ono potwierdzone w

wielu innycli punkkicn kuli ziemskiej, np.w c?usie trzęsienia bierni w San-Fernando - Kalifornia

w roku 1 9 7 ] f l ] - Obecnie efekt radonov/y jest powszechnie uznawany za jeden ze wskaźników

zbliżającego się wstrząsu. Zmiany stężeń radonu wywołane zjawiskami sejsmicznymi obserwowa-

no nie tylko w wodach, ale i w gazach. N3 przykład, w gazach wydobywających się- 7. wul-

kanu Chakone w Japonii gwałtownie obniiyto sie stężenie radonu po trzęsieniu Ziemi w I965r.

L. i ] . Niektórzy badacze [ 3 ] uważają, że nie tylko anomalie radonowe, lecz również helowe

sq zwiastunami trzęsień ziemi. Zaobserwowano również, że zmienność stężeń helu w gazach to-

warzyszy zjawiskom qazodynamicznym w górotworze £5J. Według tych autorów stężenie helu

w gazach może być uważane za wskaźnik naturalnej degazacji pokładów wyrzutowych. Autorzy

ci badali stężenie helu w dwóch niewyrzutowych i czterech wyrzutowych pokładach węgla w

Zagłębiu Donieckim i stwierdzili, że wyższym stężeniom helu w swobodnie wydzielającym się

gazie odpowiadają wysokie ciśnienia gazu. Badania tego zjawiska trwają nadai . Ostatnio [ 2 ]

w Związku Radzieckie ' innych krajach uważa się, że ilość wydzielającego się helu jest wskaź-

nikiem możliwości wystąpienia wyrzutu.

Powyższe fakty skłoniły autorów do postawienia pytania: czy zjawiskom gazo-dynamicznym,

takim jak nagły wyrzut, towarzyszą również zmiany stężeń radonu i czy taki efekt mógłby być

pomocny w prognozowaniu wyrzutów.

SPOSÓB PRZEPROWADZENIA OADAN

Badania przeprowadzono w kopalniach Dolnośląskiego Zagłębia Węglowego. Analizowano
009

stężenie izotopu radonu Rn w próbkach gazów pobieranych ze specjalnie wierconych otwo-

rów badawczych o dfugos'ci 3 m, wierconych w caliźnie węglowej aktualnie drążonych przod-

ków wyrobisk prowadzonych w pokładach węgla. Początkowo pobierano próbki gazu ze wszyst-

kich kopalń Dolnośląskiego Zagłębia Węglowego, zarówno z pokładów zagrożonych wyrzutami

CO i CH oraz z pokładów niewyrzutowych. Chodziło bowiem o uzyskanie ogólnej orienta-

cji w zakresie i zróżnicowaniu Stężeń radonu w gazach występujących w pokładach węgla oraz

o nabycie doświadczenia w wykonywaniu pomiarów. Później rozpoczęto pomiary w wyrobisku,

w którym wyrzuty CO- występowały często. Wyrobiskiem tym, była upadowa transportowa z

poziomu -250 m /650 m/ na poziom -350 m /750 m/, w pokładzie 672 w kopalni "Thorez".
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Pozo tym mierzono zmiany stężeń radonu w gazach wypływających z długich, 60-metrowych

otworów odwierconych w celu odgazowania z CO ? z silnie wyrzutowych pokładów w ławie 4

w polu kopalni "Piast" i "Nowa Ruda". Gaz z otworów pobierano za pomocą, małej pompki rę-

cznej wprost do komórek scynłylacyjnych /komór l.ucasa/.

APARATURA POMIAROWA I SPOSÓB WYKONYWANIA POMIARÓW

Pomiary stężeń radonu w gazach wykonywano za pomocą zestawu składającego się ze zmo-

dyfikowanej sondy scyntylacyjnej SSU-70, przelicznika P-21, zasilacza wysokiego nopięcia ZWN-

-21M, wzmacniacza WL-21 i analizatora amplitudy impulsów A-21. Zmodyfikowaną sondę

SSU-70 przedstawiono na rysunku 1 . W miejsce typowego scyntylotoro zastosowano komórkę scyn-

tylacyjną, tzw. komorę Lucasa, która jest od wewnqtrz pokryta ZnS /AgЛ W danym przypadku

Zasilacz wysokiego
napięcia 2WN 21M Wzmacniacz WL-21

Anallzołor amplitudy
Impulsów A-21

J.
Przelicznik .

Sterowanie I
wyśwlptlonle

• Blok przelicznika P-21 J

I Blok detekcji prom.
I sonda SSU-70.komory
I Lucasa I

Rys. 1 . Schemat blokowy zestawu do pomioru stężenia radonu w powietrzu

3
objętość komór Lucasa wynosiła 170cm . Badany gaz wprowadza się do komory Lucasa przez

króciec za pomocą pompki ręcznej. Napełnianie komory Lucasa przeprowadza się w wyrobisku

górniczym bezpośrednio z otworu badawczego, nawierconego w califnie węglowej. Po przewie-
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zieniu do laboratorium komory Lucasa sq czyszczone i nakładane na fotopowielacz i zamykane

wewnqlrz sondy za pomocq pokrywy dociskającej, co dodatkowo zmniejsza moż'iwość zaświet-

lenia fotopowielacza. Docisk pokrywy powoduje włączenie wysokiego napięcia nc fotopowielacz.

Nieznaczne zoświetlenie komórki podczas manipulacji zakładania jej do głowicy i es* kcygowa-

ne za pomocq analizatora nmplitudy impulsów. Jest to możliwe dzięki temu, ?_e impulsy powo-

dowane kwantami światła majq mniejszą amplitudę niż impu'sy wywołane przez czqstki a'fo.

Pomiary rozpoczynano zwykle kilka minut po założeniu komór/ lucasa do sondy pomiarowej.

Dostarczenie komory Lucasa г miejsca poboru do laboratorium trwało zwyMe co najmniej człe-
222

ry godziny. W tym czasie zdążyła w komorze wyrworzyć się równowaga pomiędzy Rn a jego
222

produktami rozpadu /schemat rozpadu Rn pokazano r>a rysunku 2/, dzięki czemu osiggało
999 9 1 R

się dużą czuło Jć pomiaru, gdyi zliczone były zarfiwno cząstki alfa od Rn, jak i od Po
214noraz Po.

3823 dm

i

218 Po (RaA)

305 min

r

2f"Pb (kb B)

26.8 min

•0

/ '0.024
9

21*At

' * \

MBi (RaC)
1ST min

<£. \О.ОГ<.

2/0П (PaC)
i 52 min

в.*
1 \ t t

0019 зек

V

/

w Pa (Ra C)
i.64'i0mllsek.

**°РЬ (Ra D)

20.4 Lat

Rys. 2. Schemat rozpadu
222Rn

Pomiary aktywności poszczególnych próbek gazu wykonywano przez 100 minur. Czułość po-

miaru wynosiła 18 CPM na kBq/m3, przy tle 0,8 CPM; Pozwalało to na pomiar stcień od

0,015 kBq/m3.
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WYNIKI POMIARÓW

Od początku 1985 r. do lutego 1987 r. wykonano łqcznie około 150 pomiarów tadoim z rói

nych kopalń i pokłrdów Zagłębia Dolnośląskiego. Stężenie radonu wahcły się w granicach od
3 3 3

kilku Bq/m do ponad dziesięciu kBq/m . Najczęściej spotykano wartości od 0,1 do 0,5kBq,-fa .

Jednocześnie z pomiarem stężeń radonu wykonywano pom'iary ciśnienia gazu i wskaźnika de-

sorpcji, które są obowiązującymi w Polsce wskaźnikami zagrożenia wyrzutowego. Nie stwierdzo-

no korelacji między żadnym z tych wskaźników a stężeniem radonu.

W okresie prowadzenia badań trzykrotnie zaistniały nagłe wyrzuty gazu i węglo vv ^yrobts-
222

ku opróbowanym na zawartość Rn. Wyrobiskiem tym była upadowa transportowo r. po; iomu-150 do -350 m w kopalni "Thorez". Zmiany stężenia radonu

zano na rysunku 3,

gazach w tym wyrobUb; pokn-

Upadowa tmnsoorkwa w pokksdzte 672 wpoz.-2Wm do рог - ЗВОт » KWX, Thorei

ito 490 500 52? ЭП Э60 SSO
Poetfp przodka, m

SCO 620

222.Rys. 3. Wahania stężeń Rn w gazach z otworów badanych w miarę postępu przodka

Stężenie Rn jest ujęte nie w funkcji czasu, jak to się przyjmuje przy analizie

low sejsmicznych, lecz w funkcji postępu drążenia chodnika. W przeciwieństwie bowiem do

zjawisk sejsmicznych wyrzuty nie zachodzą samoistnie, jeśli górotwór jest nienaruszony. Roboty

górnicze Sq podstawowym czynnikiem zmieniającym naprężenie i stan nasycenia górotworu, i dla-

tego zaawansowanie wyrobi*ka najlepiej ilustruje związek między zmianami stężeń radonu a

zjawiskami wyrzutowymi.

Na rysunku 3 widać wyraźnie, że stężenie radonu w gazach ulega silnym zmianom w miarę

postępu robót górniczych. Strzałkami pionowymi o wysokości proporcjonalnej do ilości wyrzuco-
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nego węgla, zaznaczono wyrzuty węgla i CCL, jakie miały miejsce w tym wyrobisku. Przed

wszystkimi trzema wyrzutami, jakie tam •nastąpiły, obserwowano znaczny spadek Stężenia radonu

i [ego wzrost po wyrzucie. W okresie, gdy drążono upadową między 520 a 550 m bieżących

nastąpiło przerwa w pomiarach radonu, spowodowana względami organizacyjnymi. Przypuszczal-

ny przebieg stężenia radonu w tym okresie naszkicowano liniq przerywaną, którą poprowadzono

przez analogię do wyników z poprzedniego okresu. Na 561 I 571 metrach widać wyraźnie spad-
222

ki stężenia Rn i ponowny wzrost. W tym czasie zaobserwowano zaburzenia gazodynamiczne

w wyniku strrelania odprężającego w przodku. Od 582 m nastąpiła przerwa prawie 5-miesięcz-

na w drążeniu wyrobiska, spowodowana silnym wyrzutem w wyrobisku odległym o około 50 m

od przodka badanego. Po tej przerwie wahania stężenia radonu były już znacznie mr\'jsze,

przy ogólnie niskich stężeniach. W tym okresie nie nastąpił żaden wyrzut, mimo że wskaźniki

ciśnienia gazu i desorpcji były bardzo wysokie /rys. 4 i 5/ Przy bardzo wysokich ciśnieniach

gazu i intensywności desorpcji obserwowano tylko tvpowe objawy zagrożenia wyrzutowego, a

mianowicie, bardzo intensywne wydmuchy gazo i zwiercin z otworu.

Upadano transportomwpakhdne 672 грог.-210mdopaz. -350m ivKWK, Thorez'

4C0 4<Ю 500 320 510 SSO МО ЧОО 630 640 HO

Rys. 4 . Wahania ciśnienia garu w miarę postępu przodka

Spośród trzech mierzonych wielkości, charakteryzujących gaz i ciśnienie, intensywność de-

sorpcji i stężenie Rn - jedynie to ostatnie wykazuje bardzo silne wahania wówczaj, gdy

moją miejsce wyrzuty. Spadek stężenia radonu w gazach przed wyrzutem może być spowodowa-

ny zaciskaniem porów i szczelin w caliźnie węglowej w pobliżu czoła przodka na skutek si l-

nych naprężeń w górotworze poprzedzających wyrzut. Po wyrzucie stężenie radonu w gazach

silnie wzrasta, gdyż rozluźnienie szczelin i porów oraz powstawanie nowych szczelin ułatwia

emanację radonu 7e skał.
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I 2

. Upadowa transparfo*a *v potfac/nr $72 г раж - 210m do par - 350т ш k'WK, Thorn'

460 4вО 300 520 510 560

Rys. 5. Wahania wskaźnika desorpcji ( Д р po 120") w miarę postępu pi?odl<a
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Rys. 6 . Zmiany stężenia radonu w gazach г otworów odprężających

ллл 99 A

Izotop rodonu Rn o półokresie rozpadu 3,8 dnia powstaje т izotopu rodu Ra o pótokre

sie rozpadu 1620 lat. Ra fest produktem rozpadu uranu LJ. Ilość radonu ( Rn ) powstojcj-
226

cego w górotworze zależy wyłącznte od llofcf Ra, zawartego w górotworze. Jednak tylko



Stężenie radonu w gazach „

nieznaczna część radonu powstającego z radu wydobywa się z górotworu wraz i garami. Ilość

zwalnianego radonu zależy od porowatości i szczel inowalości skał oraz od ciśnień panujących

w górotworze .

Wyniki pomiarów stężeń radonu w gazach wyplywajqcych 2 '.'ługich otworów służących do

odprężania górotworu przedstawiono na rysunku ó. We wszystkich przypadkach stężenie radonu

silnie rosło w miarę upływu czasu. Tłumaczyć to można łatwiejszym wydzielaniem się radonu

ze skał w miarę zmniejszenia się ciśnienia w górotworze.

PODSUMOWANIE I WNIOSKI

Dotychczas wykonane badania obejmowały tylko niewieikq część dolnośląskich złóż węgla,

niemniej jednak zaobserwowano dużą zmienność stężeń radonu w gazach w miarę postępu przod-

ka w wyrobiskach chodnikowych drążonych w pokładach wyrzutowych. Dla trzech wyrzutów,

jakie zaszły w okresie badań zaobserwowano zawsze znaczny spadek stężenia radonu przed wy-

rzutem i silny wzrost stężenia radonu po wyrzucie. W okresie, gdy wyrzuty nie następowały,

ale stwierdzono bo rdzo wysokie parametry zagrożenia w/rzutowego oraz objawy w poslaci si l-

nych wydmuchów gazu i zwiercin z otworu, stężenie radonu nie uległo dużym wahaniom.

Związek między stężeniem radonu a sytuacją wyrzutową najlepiej uwidacznia się, jeśli stę-

żenie radonu przedstawi się w funkcji postępu przodka.

Wydzielanie radonu może być wskaźnikiem skuteczności aktywnych metod odprężania góro-

tworu, na co wskazują wyniki pomiarów stężeń radonu w gazach z długich otworów odprężają-

coodgazowujących.

Nie stwierdzono korelacji między obecnie obowiązującymi wskaźnikami zagrożenia wyrzuto-

wego /tzn. ciśnieniem i desorpcją gazu/ a stężeniem radonu.
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CHANGES I N RADON CONCENTRATION I N GASES

OF SEAMS PRONE TO OUTBURST

S u m m a r y

The paper presents a method and results of radon concentration monitoring in seams prone

to gas and rock outburst. Concentration variations are indicated as function of the heading

advance. Obtained data point to the association of radon concentration in seam gases with out-

burst occurences.

И. Л е б е н к а , К. Л е б е д к а , 3 . К о б е х я , К. № » х

ИЗМЕРЕНИЯ КОНЦЕНТРАЦИИ РАДОНА
В ГАЗАХ ВЫБРОСООПАСНЫХ ПЛАСТОВ

PE3DHE

В публикации предстамено методику а результаты наблюдений измерении концентрации
радона в газах пластов опасных по выбросам гааа а пород. Изменения концентраций изо-
бражены в функции подвиганиИ выработок. Полученные результаты указывают на связь меж-
ду концентрацией радош в пластовых газах а выброопасными положениями.



METODA JEDNOCZESNEGO OZNACZANIA

IZOTOPÓW RADU 2 2 6 Ra I 2 2 8 Ra

W WODACH KOPALNIANYCH

S. Chałupnik, J . Lebecka, I . Tomza

Główny Instytut Górnictwa, Katowice, Pl. Gwarków 1

STRESZCZENIE

Jedną z metod pomiaru stężenia rodu w wodach fest tzw. metoda ciekłych scyntyfatorów.

Rad współstrącany z badanej próbki wody z barem w postaci RaSO. + BaSO. jest przygotowy-

wany do pomiarów w postaci zawiesiny w ciekłym scynrylatorze że!ujq_cym. W takim prepara-

cie nie jest możfiwe rozdziefenie l inii alfa od poszczególnych izotopów radu za pomocą spek-

trometru na ciekłe scyntylatory.

W wodach kopalnianych występuje kilka izotopów rado, a mianowicie Ra, Ra i \a.

Aby umożliwić określenie stężenia poszczególnych izotopów, opracowano metodę, w której wy-

korzystano zmiany aktywności izotopów radu i ich pochodnych w preparacie, wynikające z róż-

nic czasów połowicznego zaniku poszczególnych izotopów radu. Przez kilkakrotny pomiar tej
22 A

samej próby w różnych odstępach czasu po spreparowaniu można obliczyć stężenie Ra i

Ra. Opracowano program komputerowy do obliczania tych stężeń, co umożliwia szybkie

otrzymywanie wyników w rutynowych analizach wód.

WSTĘP

Próby wód do pomiarów stężenia radu w wodzie opisano w pracy Tomzy [2] • Metoda ta

w odróżnieniu od klasycznej metody Goldina [ 1 ] nadaje się również do solanek, które - mię-

dzy innymi - występują w kopalniach węgla kamiennego.

Główne etapy preparatyki Są następujące. Do próbki wody dodawany jest kwas cytrynowy i

stężony amoniak, co zapobiega przedwczesnemu wytrącaniu się jonów baru /stosowanego jako

nośnik dla radu/, ponieważ alkaliczny cytrynian kompleksuje jony Ba++ /Ra++/- Następnie do

próby wprowadzane są jako nośnik związki baru I ołowiu, a po podgrzaniu roztworu dodaje się

kwas siarkowy. W ten sposób wytrąca się osad siarczanów boru, rodu \ ołowiu. Po odJtaniu

roztwór dekontuje się, a osad rozpuszczany jest w wodnym roztworze wertenianu dwusodowego.
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Powstają w ten sposób związki kompleksowe kwasu wersenowego z jonami metali. Kompleksy

radu i boru rozkładają się przy pH*4,5, natomiast kompleksy pozostałych pierwiastków nie ule-

gają rozbiciu. Po doprowadzeniu do takiej wartości pH z roztworu wytrącają się wyłącznie

siarczany baru i radu, a pozostałe izotopy pozostają w roztworze i zostają odrzucone. Oczy-

szczenie za pomocą EDTA można powtórzyć wielokrotnie. Otrzymany osad wprowadza się do

f io lk i , dodaje wodę oraz scyntylator żelujący i po zielowaniu próbka jest gotowa do pomiaru.

Scyntylator żelujący został zastosowany dla wytworzenia trwałej zawiesiny siarczanu borowego

i radowego w scyntylarorze.

Tabela ? . Promieniotwórcze rodziny U i Th

Rodzina uranowa

izotop

9 2 U 2 3 8

90Th 2 3 4

91P* 2 3 4

9 2 U 2 3 4

90Th 2 3 0

88Ra2 2 6

86Rn2 2 2

84Po 2 t 8

82Pb2 1 4

8 3 B i 2 ' 4

84Po2 1 4

82Pb2 1 0

83Bi 2 1 0

84Po2 1 0

82Pb2 0 6

V
4,5x109 lat

24,1 dnia

1,18 min.

2,5xlO5 lat

7,5xlO4 lot

1620 lat

3,83 dnia

3,05 min.

26,8 min.

19,7 min.

160 us
f

22 lata

5,01 min.

138,4 dnia

stabilny

typ prom.

a
[i
(i
X

a
a
a

a
a

ft
в
a

ft
ft
a

Rodzina torowa

izotop

9 0 T h 2 3 2

8 8 R a 2 2 8

8 9 A c 2 2 8

9 0 T h 2 2 8

8 8 R a 2 2 4

8 6 R n 2 2 0

8 4 P o 2 1 6

8 2 P b 2 1 2

8 3 B i 2 1 2

8 4 P o 2 1 2

8 1 T . 2 0 8

8 2 P b 2 0 8

V
l ,4xl0 1 0 la.

6,7 lat

6,13 h

1,91 lat

3,64 dnia

55,3 s

0,158 ł

10,6 h

60,6 min.

3x10'7 s

3,1 min.

Stabilny

typ prom.

a
ft
ft
a
a
a

a

ft
ct,ft

a

ft

Możliwy jest pomiar aktywności badanych prób dwoma metodami* metodą bezwzorcowq, w

której oblicza się stężenie rodu na podstawie znajomości wydajności detekcji oraz krzywych

narastania izotopów w próbie po spreparowaniu oraz metodą porównawczą z zastosowaniem stan-

dardu radowego. W dotychczas stosowanej metodzie wykonywano wyłącznie pomiar aktywności
226

226
Ra metodą porównawczą, tzn. równocześnie z próbami wód preparowano próby wzorcowe

Ra o znanej aktywności, a następnie wszystkie próby mierzono po około 30 dniach od mo-

r--ntu spreparowanie» /metoda taka jest znacrnle prostsza od metody bezwzorcowej/. Po takim
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22ń

czasie w próbach ustala się przybliżona równowaga promieniotwórcza między Ra /T1/2«

* 1620 lot/ i jego produktami rozpadu1 /tab. 1 / . W ten sposób osiągana jest najlepsza czułość,

gdyż całkowita aktywność preparatu jest prawie sześciokrotnie wyższa niż bezpośrednio po «trą-

ceniu rodu. Jednakże pomiar taki nie umożliwia określenia stężeń pozostałych izotopów radu -

Ra i Ra. Po 30 dniach Ra /Tl/2 = 6,7 łat/ osiąge ;o prawda stan równowagi pno-

mieniotwórczej z Ac, [ednak Ra Д1/3 = 3,64 dnia/ i jego pochodne rozpadły się pra-

wie całkowicie. Ponadto, w stanie ustalonej równowagi promieniotwórczej nie jest możliwe do
określenia, jaka część aktywności w próbce pochodzi od Ra i jego pochodnych, a jaka od
228

Ra i jego pochodnych, gdyż przy zastosowanej meludzie nie jest możliwa spektrometria pro-

mieniowania (X i rozdzielenie różnych izotopów.

Konieczne było zatem opracowanie nowego reżimu pomiarowego, który pozwoliłby nie tylko

no obliczenie aktywności obu izotopów, ale także na znacznie krótszy okres analizy /dotych-

czas pomiar łącznie z poborem i preparatyka prób Zajmował poncd 40 dni/ .

ZAŁOŻENIA I OPIS OPRACOWANEJ METODY

Interesujące nas izotopy radu mają znacznie różniące się między sobą czasy połowicznego

zaniku, różnią się także czasy połowicznego zaniku ich izotopów pochodnych /rmiany aktyw-

ności izotopów radu i ich pochodnych po spreparowaniu przedstawiono w tabeli 2 / .

Tabela 2. Zmiany aktywności izotopów radu w próbie po spreparowaniu / przy założeniu, że

aktywności początkowe były równe/

t [h]

0
1
2
4
ó
9

12
18
24
48
72

120
168
240
360
480
720

2 2 6 Ra

1,0000
1,0158

,0480
1,1206

,1937
,30T3
,4066
,6101
,8046

2,5001
3,0803
3,9681
4,5860
5,1790
5,6682
5,8658
5,9779

2 2 8 Ra

0,0000
0,1068
0,2023
0,3637
0,4924
0,6383
0,7423
0,8691
0,9334
0,9951
0,9990
1,0002
1,0016
1,0028
1,004?
1,0055
1,0084

2 2 4 Ra

1,0000
3,07T1
3,1826
3,4343
3,6703
3,9624
4,1825
4,4523
4,5594
4,2423
3,6059
2,4853
1,Ć69T
0,9597
0,3703
0,1429
0,0212

Stosunek aktywności
(228D +22 4 D ) 226nv Ra Ra' Ro

1,0000
3,1280
3,2302
3,3825
3,4886
3,5352
3,5008
3,3052
3,0443
2,0937
1,496T
0,8793
0,5880
0,378?
0,2427
0,1943
0,1700

U W A G A - aktywność Ra jest
mieniowania Л /55 keV/, emitowonego

pomniejszona o 1, gdyż ze względu na
przez " 8 R Q J j e s t ono obcinane przez

niikq energię pro-
dyskryminator.
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Wydawało się możliwe obliczenie stężeń izotopów radu w badanych próbach na podstawie

kiłku pomiarów tej samej próby w różnych odstępach czasu po spreparowaniu. Taka procedura

pozwala również na pominięcie preparowania wzorców Ra рггу wykonywaniu każdej serii po-

miarowef. Jeżeli przyjmiemy, że slężenia trzech izotopów radu sq zmiennymi niezależnymi, to

konieczne byłoby wykonanie trzech pomiarów w celu ich określenia. W toku badań okazało się
00 ft 00 A

jednak, te w badanych próbach stężenia Ra i Ra są jednakowe /izotopy te należą do tej

samej rodziny/, co pozwoliło na ograniczenie się do dwóch zmiennych, a tym samym do dwóch

pomiarów .
226

Po przeanalizowaniu zmian stosunku aktywności izotopów radu z rodziny torowej do Ra

stwierdzono, że maksymalne wartość tego stosunku jest osiągana między 6 a 12 godziną po zo-

kończeniu preparatyki. Dla stosunku aktywności Ra do Ka+ Ra maksymalna wartość osią-

gana jest po około 30 dniach /patrz tab. 2 / . Taki reżim pomiarowy byłby więc najkorzystniej-

szy, jednakże w celu skrócenia cyklu pomiarowego rozważano możliwość wcześniejszego wyko-

nania drugiego pomiaru. Okazało się, że niewiele gorsze wyniki otrzymuje się, wykonując dru-

gi pomiar po 7 dniach. Natomiast pomiary próbne wykazały, że wykonując pierwszy pomiar
między 6 a 12 godziną po końcowym strąceniu otrzymuje się zawyżone wartości stężeń dla
OOQ 77A 758

Ra /pomiory próbne prowadzono dla prób wzorcowych Ra i Ra/. Wytłumaczenie jest

następującej osad RaSO. + BaSO, otrzymany po pierwszym strąceniu jest zanieczyszczony torem.

Całkowite oczyszczenie z toru następuje dopiero рггу końcowym strąceniu radu. W trakcie pre-
224

paratyki próby /między pierwszym a drugim strąceniem/ zmienia się zawartość Ra w próbce.
oo p

Przybywa go w wyniku rozpadu Th, a ubywa na skutek stosunkowo szybkiego rozpadu pro-
0 0 A

mieniorwórczego /T1/2 • 3,64 dnia/. Tworzenie się Ra z toru, który stanowi zonieczysz-
224

czenie w preparacie, powoduje zawyżenie częstości zliczeń, gdyż Ra jest więcej niż zo-
228

łożono początkowo. Po wykonaniu pomiarów prób wzorcowych Ra okazało się, że około 80%

toru oddziela się od razu przy pierwszym strąceniu, c: oozostołe 20% zostaje odrzucone dopie-

ro przy końcowym strąceniu. Wprowadzenie tej poprawki pozwoliło na uzyskanie prawidłowych
M O 77A

wyników, zgodnych ze znanymi wartościami stężeń Ra i Ra w próbach wzorcowych /rys.

1 i 2 / .

Dla uproszczenia obliczania stężeń radu na podstawie otrzymanych wyników pomiarów opra-

cowano program komputerowy na mikrokomputer Sinclair SPECTRUM*.

OPIS PROGRAMU

Program składa się z dwóch części!

a/ wprowadzanie danych,

b/ obróbka danych i wydruk wyników.
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CO

о

182

О

= 181 h

2 2 8 R o

228 22ń 228
Rys. 1 . Obliczone stężenie Ra i Ra w próbie wzorcowej Ra w funkcji czasu pierwsze-
go pomiaru /bez uwzględnienia zanieczyszczenia torem/. Rzeczywiste «tężenie 228p a w e W Z O r -

cu - 182 kBq/m3

181 h

oog 226
Rys. 2 . Stężenia Ra 1 Ra obliczone z uwzględnieniem poprawki torowej
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a. Wprowadzanie danych.

Wprowadzane sq następujące danej czasy między kolejnymi strąceniami podczas preparaty-

ki próbek, czasy między zakończeniem preparatyki a kolejnymi pomiarami, liczbę próbek w

serii pomiarowej, a następnie częstości zliczeń dla poszczególnych próbek w kolejnych pomia-

rach oraz objetoSci próbek wody, z jakich zostały one spreparowane.

b. N a podstawie wprowadzonych czasów pomiaru oblicza się wartości funkcji opisujących

zmiany aktywności poszczególnych izotopów radu i ich produktów rozpadu w próbach. Na tej

podstawie oraz na podstawie wprowadzonych wyników pomiarów rozwiązywany jest poniższy

układ równań;

a, x C 2 2 6 R a + b, x C 2 2 8 R a « 1 , ,

a 2 x C 2 2 6 R a + b2 x C 2 2 8 R a * I,,,

gdzieś
2 2 ^ 228

o . , b. - funkcje opisujące zmiany aktywności Ra i Ra,

I . , L - częstości zliczeń w pierwszym i drugim pomiarze.

226 228
N a tej podstawie można obliczyć dla każdej próbki С Ra i С Ra. Jeżeli oznaczymy:

W 3

a,

to wówczasi ii/ ш
_226_ W 2 r 2 2 8 R n « 3

С Ra ж TJ7— С Ra « .
1 W,

226
W celu sprawdzenia oblicza się również z drugiego pomiaru stężenie Ro na podstawie

wzorca. Wszystkie te wartofci oraz błędy oznaczenia stężeń zostają po zakończeniu obliczeń

wydrukowane, na połączonej z komputerem drukarce. Przykładowy wydruk przedstawiono w ta-

beli 3 .
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Tabela 3. Przykładowy wydruk wyników obliczeń stężeń izotopów radu IkBa/m j

Lp.

1

2

3

4

5

6

Obliczenia
2 2 6 Ra

31,29 +1,27

43,97 +1,52

1,92 +0,22

0,07 +0,04

3,96 +0,56

0,00 +0,02

2 2 8 R a

3,25 +1,20

7,92 +1,48

0,25+0,19

0,00 +0,05

1,05 +0,45

0,05 +0,06

Wzorzec Ra

33,31 Л,20

47,38 +1,43

2,05 +0,21

0,07 +0,04

4,46 +0,47

0,03 Ю,С:

WNIOSKI

22A 228
Opracowana metodo pozwala na jednoczesne oznaczanie stężeń Ra i Ra w wodach

3 226
o dowolnej mineralizacji. W próbach wody o objętości 2 dm można wykrywać Ra w stęże-
niach od 0,02 kBo/m . Dla próbek o mniejszych objętościach wykrywalność to jest odpowiednio

mniejsza.

Wykrywalność izotopu Ra zależy od stężenia Ra w danej próbie, jest jednak co naj-
226

mniej trzykrotnie gorsza niż dla Ra.

Dzięki opisanej metodzie można wykonać oznaczenia w czasie około 10 dni, podczas gdy

poprzednio zajmowało to ponad 40 dni . Skrócenie czasu analizy ma dosyć duże znaczenie w

pomiarach rutynowych. Metoda ma zastosowanie do oznaczania stężeń izotopów radu w wodach

kopalnianych, ale może być również stosowana w pomicirach środowiskowych.
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METHOD FOR SIMULTANEOUS DETERMINATION

OF RADIUM °Ra AND Ra ISOTOPES I N MINE WATERS

S u m m a r y

One of the methods of radon concentration measurement In water is liquid scintillation.

Radium from the evaluated water sample is coprecipitated with barium, as RaSO.+BaSO.. The
4 4

sample is prepared as a suspension in a liquid gelling scintillator. Separation of cc -lines from

different radium isotopes, employing loquid scintillation specrrcmetry is not possible therefore

another technique had to be employed.
226 228 224

Mine waters contain several radium isotopes, namely Ra, Ra and Ra. A developed

method bases upon changes in activity of the isotopes and their daughters due to differences in

half-life of particular isotopes. Multiple evaluation of the same sample within different time
22A 228

spuns allows for determination of Ra and Ra concentration. Respective computer program
has been developed to ensure rapid data processing for routine waters analyses.

С. Халупник, II. ЛЮецш, И. Тонза

МЕТОД ОДНОВРЕМЕННОГО ОБОЗНАЧЕНИЯ ИЗОТОПОВ

РАДИЯ 2 2 6 Н А И г 2 8 В А В ИАХТ1ШХ ВОДАХ

РЕЗЮМЕ

Одним кз иетодов измерения концентрации радия в водах является так называемый
метод жидких сцинтилдяторов. Радив осажденный из исследуемого образца воды сов-
местно с барием в виде Raso^ + BaS04 подготовлен к измерениям в состоянии взвеси
в жидком сцинтилляюре. В таком препарате нет возможности различить альфе-линию
от отдельных изотопов радия с помочью спектрометра на.жидкие сцинтилляторы,

В шахтных водах выступает несколько изотопов радия, а именно 22<fea, 2 2 % в
и 2 2 4Еа. Для определения концентрации отдельных изотопов был разработан метод,
в котором использовано изменения активности изотопов радия и их производных в пре-
парате. Изменения эти связаны с разницами времён частичного исчезновения отдельных
изотопов радия. Посредством нескольких очередных измерений той же самой пробы
в равных промежутках времени после препарирования можно сосчитать концентрации
2 2 б в » и 2 2 8Ra. Была разработана компьютерная программа с целы) сосчитать эти кон-
центрации, что предоставляет возможность быстро извлечь результаты на основании
рутинных анализ воды.



METODA KALIBRACJI PRZYRZĄDÓW D O POMIARU

STCŹENIA KROTKOŹYC!OWVCH POCHODNYCH RADONU W POWIETRZU

S. Chałupnik, J . Lebecka, K. Skubacz

Gfówny Instytut Górnictwo, Katowice, Pl. Gworków 1

STRESZCZENIE

Opracowano metodę pomiaru bezwzględnego stężeń pochodnych radonu w powietrzu za pomo-

cą techniki ciekłych scyntylatorów. Poważnym problemem Jest kalibracja przyrządów polowych

do pomiarów stężeń pochodnych radonu w powietrzu. Kalibrację przeprowadza się zazwyczaj

przez wykonanie równoległych pomiarów przyrządem kalibrowanym i przyrządem odniesienia, dla

którego musi być wcześniej znana wydajność detekcji. Stosowane powszechnie metody kalibracji

lą obarczone błędami systematycznymi, związanymi z błędem wyznaczenia wydajności detekcji

zestawu pomiarowego. Opisana metoda pomiaru bezwzględnego nie wymaga określania wydajnof-

ci detekcji zastosowanego zestawu /wynosi o n o 2 l 0 0 % dla cząstek oCi / 3 / . Metoda charakte-

ryzuje się również bardzo dobrą czułością ze względu na detekcję zarówno cząstek oC , jak ł

/ 3 ; i można ją stosować jako metodę kalibracji.

WSTĘP

Jednym z głównych źródeł narażenie człowieka na promieniowanie jonizujące są krótkoży-

ciowe pochodne radonu Rn-222t Po-218, Pb-214, Bi-214 i Po-214. Powstają one z gazowego

radonu i tworzą w powietrzu tzw. aerozole promieniotwórcze. Dane dotyczące pochodnych ra-

donu przedstawiono w tabeli 1 .

Stężenie pochodnych radonu w powietrzu określa się dwoma sposobamit

a / można podawać stężenie poszczególnych pochodnych /Ba/m / ,

b/ można stosować pojęcie tzw. stężenia energii potencjalnej olfa krótkożyciowych pochod-

nych radonu C K . Zdefiniowane jest ono jako całkowita energia cząstek CL, jakie byłyby wy-

emitowane w jednostce objętości powietrza przez pochodne radonu, gdyby rozpadły się całkowl-
3 3

c i e . Jednostką stężenia energii potencjalnej o£ jest J/m , ale najczęściej używa się j/m

Narażenie od pochodnych radonu występuje również w kopalniach podziemnych. Poważnym

problemem, z jakim się tutaj spotykamy, jest kalibracja przyrządów służących do pomiarów i t ę -



320 S. Chałupnik, J . Lebecka, К. Skubocz

T a b e l a 1. Charakterystyka krótkożyciowych pochodnych radonu

Izotop

8 4 P ° 2 1 8

P k 2 1 4

82

8 B ' 2 1 4

8 4 P o " 4

V
3,05 min.

26,8 min.

19,7 min.

160 ys

Rodzaj prom.

/3

Ы,

Energia /MeV/

6,00

1,00
0,66
0,46
0,40

3,18
2,56
1,79
1,33
1,03
0,74

7,68

Udział

100

6
40
50

4

13
4
8

33
22
20

100

żenią krótkożyciowych pochodnych radonu w powietrzu. Z uwagi r\a to, że nie ma możliwości

wytworzenia atmosfery wzorcowej z pochodnymi radonu, przyrządy kalibruje się przez porówna-

nie ich wskazań z wynikami uzyskanymi innq metodą, znacznie dokładniejszą niż dokładność

kalibrowanego przyrządu. Kalibracja stanowi trudny technicznie problem, który jest rozwiązy-

wany w różny sposób w różnych o Środkach badawczych. Z uwagi jednak na to, że rorwiqzania

te zwykle Są obarczone błędom! powiązanymi z zastosowaną metodą wyznaczenia wydajności

detekcji układu odniesienia, opisy metod kalibracji nie ją publikowane, o stanowią co najwy-

żej temat opracowań wewnętrznych poszczególnych instytucji.

Cechą łączącą wszystkie metody jest sposób zbierania pochodnych radonu. Zbierane są one

no fi ltrze, który następnie jest mierzony w celu określenia aktywności zebranych na nim izoto-

pów. Obliczenie na podstawie otrzymanej liczby zliczeń stężenia energii potencjalnej aź oraz

Stężeń poszczególnych pochodnych wymaga znajomości wydajności detekcji układu pomiarowego

/wydajnoić filtracji jest stosunkowo prosta do wyznaczenia/. Wyznaczenie wydajności detekcji

obarczone jest błędami związanymi bądź to z błędami oznaczenia aktywności fródła wzorcowe-

go /oraz inną zazwyczaj energią cząstek aC emitowanych przez źródło wzorcowe/ - jeżeli wy-

dajność detekcji wyznaczana jest za pomocą źródła wzorcowego promieniowania oi[b], bądź

z błędami pośredniego wyznaczania wydojności detekcji O Ć - ł j ? , 7] /mierzona Jest wówczas

w kalibrowanym urządzeniu aktywność Ы. zebranych na filtrze pochodnych radonu oraz ich

aktywność T w liczniku promieniowania 0* , który stosunkowo łatwo wykalibrować/.

Metody pomiaru stężeń pochodnych radonu polegają zczwyczaj na kilkakrotnym pomiarze
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aktywnoSci zebranyeh na filtrze izotopów, jako że stanowią one mieszaninę kilku izotopów o

różnych okresach połowicznego zaniku T. ~ / łab. 1 / . Stosowanych jest kilka metod oznacza-

nia stężenia energii potencjalnej ОС krótkożyciowych pochodnych radonu, różniących się cza-

sami pompowania /zbierania izotopów na fi ltrze/, czasami pomiarów i odstępów między nimi.

Najczęściej stosowane metody przedstawiono w tabelf 2.

T a b e l a 2 . Stosowane metody pomiaru stężeń energii potencjalnej cC

Nazwy metody

Kusnetza

Roi lego

Markowa

Jamesa-Srrongo

Tsivoglou

Czas pompowania /min./

5

10

Ч

5

5
10
30

Wykonywanie pomiarów

jeden pomiar po czasie -r) 40 do
90 minut od zakończenia pompo-
wania

jeden pomiar po czasie od 5 do
10 minut po zakończeniu pompo-
wania

dwa pomiary, pierwszy między 1
a 4 drugi między 7 a 10 minutą
po zakończeniu pompowania

dwa pomiary, pierwszy w czasie
pompowania, drugi między 1 a
6 minutą po zakończeniu pompo-
wania

trzy pomiary, kolejno między 2-5,
6-20 oraz 21 -30 minutą po za-
kończeniu pompowania

Z wymienionych metod jedynie metoda Tsivoglou nie jest obarczona błędem systematycznym,

gdyż nie sq wprowadzone żadne współczynniki obliczeniowe, przyjęte dla konkretnych warun-

ków równowagi między pochodnymi.

Opisana w niniejszej pracy metoda pomiaru jako metoda bezwzględna pozwala na uniknię-

cie błędów systematycznych, związanych z wyznaczeniem wydajności detekcji, a zastosowanie

metody Tsivoglou jako reżimu pomiarowego pozwoliło na uniknięcie błędów systematycznych

związanych z metodą zliczenia. Dzięki temu metoda Świetnie nadaje się do kalibracji przyrzą-

dów polowych.

OPIS METODY

Pomiar stężenia pochodnych radonu przeprowadza się w następujący sposób. Powietrze wroz

z pochodnymi radonu jest zasysane pompą przez f i l t r , na którym zatrzymywane są pochodne

radonu. Po zakończeniu pompowania f i l tr przenoszony jest do fiolki z ciekłym scyntylatorem,
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sporządzonym na bazie toluenu. Filtry membranowe wykonane z nitrocelulozy stają się w scynty-

latorze toluenowym przezroczyste . Pozwala to na pomiar zarówno promieniowania ot. jak i O>

w geometrii 4Jt . Wydajność detekcji cząstek cC w ciekłym scynłyłatorze jeil praktycznie

równe 100%, CO Stwierdził między innymi Horrockes [_4]. Widmo energetyczne cząstek A , emi-

towanych przez zebrane na filtrze izotopy, jest ciągłe, a ich energie maksymalne zawierają

si« w granicach od 0,40 MeV do 3,18 MeV . Dla cząstek A o takich energiach przy odpowied-

nio nisko ustawionym progu dyskryminacji wydajność detekcji jest wyższa od 98% [ 5 ] . Tok więc

w przypadku łącznego zliczenia cząstek oC '/3 całkowita wydajność detekcji jest bliska 100%.

Pomiar taki może być uważany za bezwzględny. Zastosowanie takiej metody pomiaru pozwala

na uniknięcie wielu problemów, między innymi, z samoabsorbcin cząstek ot w f i ltrze, oraz

błędów oznaczania aktywności źródeł wzorcowych /tak promieniowania Об jak *Y/. Dzięki te-

mu zaproponowana metoda pozwala na obniżenie błędów wzorcowania przyrządów polowych.

Jak już wspomniano wyżej, w pomiarach zastosowano reżim czasowy opisany przez Tsivoglou

L 8J, jednak konieczne było wyprowadzenie nowych wzorów na obliczanie stężeń poszczegól-

nych pochodnych oraz stężenia energii potencjalnej oC ze względu na łączną detekcję promie-

niowania OĆ i /3 . Wzory te wyprowadzono na podstawie klasycznych równań Batemana, opi-

sujących narastanie i rozpad izotopów należących do rodziny promieniotwórczej.

Podczas pompowania wzór opisujący zmiany liczby atomów i-tego Izotopu na filtrze ma po-

Staćf

dN.
— - i — - — » n. *v - A. * N . + >, . * N . , / 1 /

dt i I I i-l i-I
gdziei

N. - liczba atomów i-tego izotopu na filtrze,

n. - stężenie atomów i-tego izotopu w powietrzu,

v - natężenie przepływu powietrza przez f i l tr,

X . ~ stała rozpadu i-tego izotopu.

Po zakończeniu pompowonio człon odpowiadający osadzaniu dalszych atomów i-fego izotopu

na filtrze znika i równanie / 1 / przybiera postaćf

A/

Ogólnie tozwiązanie takiego układu równań dla trzech izotopów, tzn. Po-218, Pb-214 i
Bi-214 /po-214 można zaniedbać, gdyż ze względu na bardzo krótki okres połowicznego zani-
ku T, n

 ж 160 us jego aktywność jest równa aktywności Bi-214/ przyjmuje postać:
ł/2 ' #
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l f A . . fB2 f C 3 i | C A

fB2 f C 2 | * | C B | / 3 /

l N 3 l | fA3 fB3 Ы | C C

gdzie!

N , , N , N - liczby zliczeń otrzymane odpowiednio w czasie pierwszego, drugiego I trzeciego

pomiaru,
C A ' C D ' C_ - stężenie w powietrzu Po-218, Pb-214 i Bi-214,

л и с

f . - współczynniki zależne od czasu pompowania i czasów pomiaru.

Jeżeli macierz współczynników f oznaczymy jako F, to rozwiązanie pozwalające na oblicze-

nie stężeń poszczególnych izotopów można zapisać w postaci macierzowej jako-

I C AI I N I !

l c B h - H ~ 4 N

2 i w
lccl IN

3I
Dla czasu pompowania t_»10 minut i reżimu Tsivoglou rozwiązanie to ma następującą postać;

| Сд| I 8,69 -25,57 24,18 | | N, |

; I « J - K I O " 4 * I -4,78 0,58 2,03 I * I N. I /5/

Cc I I -2,61 4,53 -6,45 | | N 3 |

v — |_dm /minj a C * , C Q / C« - LkBcym J

Stężenie energii potencjalnej oi ( C ^ ) można obliczyć na podstawie podanej przez Evansa

[З] zależności między stężeniami poszczególnych pochodnych a C ^ !

С^= -1-Hio"4*» [11,432 * N j - 3,655»*N2 4 6,251 * N 3 ] / 6 /
v

Сц - QjJ/m J

Dla otrzymanego rozwiązania przeprowadzono analizę błędów opierając się no metodzie róż-

niczki zupełnej. Przykładowo obliczone wartości stężeń pochodnych radonu i stężenia energii

potencjalnej oć oraz wartości błędów tych wielkości przedstawiono poniżej»
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C A * '' ł 5 3 - °'380 Ckflq/m33 ( 6 c A • 33%)
CB • 0,463 2 0,044 [kBryW3 ] (Ó C f l = 9%)

C c -0,367 + 0,067 [kBq/m 3 ] ^ C

C * 1 8 % )

Cec«2,343 +0,212 [uJ/m3 ] (ÓCoC * 7%)

przy czym należy zwrócić uwagę, że na całkowity błąd oznaczenia poszczególnych wartości

składają się; błąd oznaczenia natężenia przepływu przez fi ltr, który wynosi &v = ł 5% oraz

błędy statystyczne pomiaru liczby zl iczeń. Co więcej, mimo i e błędy oznaczenia stężeń po-

szczególnych pochodnych są dosyć duże /wynika to głównie z faktu, i e podczas pomiarów mie

rzona jest całkowita aktywność1 zebranych no filtrze izotopów, a obliczone stężenia są różnica-

mi między zbliżonymi wartościami/, to Jednak błąd oznaczenia stężenia energii potencjalnej oC

jest znacznie niższy, właśnie ze względu na fakt, i e C,^ związane jest z aktywnością wszy-

stkich izotopów.

Przeprowadzono testowanie me^dy z innymi metodami kalibracji, stosowanymi w innych oś-

rodkach. Takie porównania można wykonać tylko pośrednio, gdyż aparatura pomiarowa jesl duża

1 ciężka, co praktycznie uniemożliwia jej transport. Testowanie wykonuje się więc przez porów-

nanie wskazań przyrządów przenośnych kalibrowanych różnymi metodami. Testowanie takie wy-

konano kilkakrotnie, między innymi podczas pomiarów interkalibracyjnych RWPG /Alwernia,

1985/. Wykonano również pomiary porównawcze z przyrządami kalibrowanymi przez IFJ Kraków

/Kroków, Katowice, 1985/ oraz przez Staatliches Amtes fur Atomsicherheit w Berlinie /Katowi-

ce, 1986/. Wyniki porównań pośrednich wykazały dobrą zgodność metody z rnnymi metodami

kalibracji [ l ].

W chwili obecnej metoda jest stosowana cło kalibracji radiometrów górniczych RGR-11 i

RGR-12, a także przystawek ALFA-31 do górniczego pyłomierza grawimetrycznego "Barbora-

-3A".

PODSUMOWANIE

1 . Opracowana metoda pozwala na pomiar bezwzględny stężeń pochodnych radon-- w powie-

trzu. Jest to możliwe dzięki zastosowaniu techniki ciekłych scyntylatorów, w których cząstki

oC !yS Ją zliczane z wydajnością zbliżoną do 100% .

2 . Opisana metoda jest metodą laboratoryjną i znalazła zastosowanie jako metoda wzorcowa

podczas kalibracji przyrządów polowych, zwłaszcza że błąd pomiaru jest mniejszy niż dla innych

metod ze względu na uniknięcie błędów związanych z określeniem wydajności detekcji układu

pomiarowego.
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S. Chałupnik, J . Lebecka, K. Skubacz

CALIBRATION OF APPARATUS FOR

SHORT LIVING RADON DAUGHTERS MONITORING IN AIR

Summary

A liquid scintillation method was developed for absolute measurement of radon daughters

concentration in air. Calibration of site I RDM wquipment appears as a significant problem .

Usually it employs simultaneous measurements with the calibrated device and the reference one,

of known detection efficiency. This yields systematic errors resulting from errors in evaluation

of the detection efficiency.

The presenting method is on absolute one. The efficiency for ot and (b particles is of about

100% . Thanks to this the developed method is excellent as a comparative one for calibration

purposes.
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0 . Халупник, й, Лебецка, К. Окубач

МЕТОД КАЛИБРАЦИИ УСТРОЙСТВ ДЛЯ ИЗМЕРЕНИЯ

КОНЦЕНТРАЦИИ КРАТКШИЗНЕНННХ ПРОИЗВОДНЫХ РАДОНА В ВОЗДУХЕ

PE3HIE
Разработано метод абсолютного измерения концентрации производных радона в воздуха

с помощью техники жидких сцинтилляторов. Важной проблемой является калибрация полевых
устройств для измерений концентраций производных радона в воздухе. Калибрацию ведется
обычяо посредством параллельных измерении с помощью калиброванного устройства ш устрой-
ства отнесения, для которого варанее следует узнать эффективность детектирования. Обше-
принеяявмые методы калибрации обременённые систематическими ошибкаии, связанными
с ошибкой наэнвчения эффективности детектирования ианерительноге набора. Описанный
метод абсолютного измерения не требует определения эффективности детектирования при-
меняемого набора ( она составляет=100* для альфа-частиц и бета-частиц ). Метод ха-
рактеризуется также очень высокой чувствительностью из-за детектирования так альфа-час-
тиц, как и бета-частиц и можно его применять в качестве метода калибрация.



SYNTEZA SIARCZKÓW FERROCENYLOALKILOWYCH

ZE Z N A C Z O N Y M I ATOMAMI 3 5 S i 5<??e

M . Domintak, H. P. Janecki, M . Janecka

Wyższa Szkoła Inżynierska I M O w Radomiu

STRESZCZENIE

W pracach nad mechanizmem chemicznych przemian wybranej grupy związków metaloorga-

nicznych i ich wpływem na własności przeciwjużyciowe i przeciwzatarciowe substancji smaro-

wych konieczne było przebadanie warstw tworzących się na powierzchniach tarciowych.

W celu określenia rodzaju reakcji trybochemicznych oraz produktów tych reakcji celowe by-

ło wykorzystanie metod znacznikowych, opracowanych w Zokłodzie 1 I C H i T J . D I a realizacji

tak postawionego celu opracowano sposób syntezy siarczków ferrocenyloalkilowych, znakowa-
, . , 3 5 C . . . 59.

nych siarką S i żelazem Fe.

WSTĘP

W literaturze przedmiotu przedstawiono wiele opracowań, omawiających charakterystykę try-

bologiczną pochodnych ferrocenu 1-4. Roztwory olejowe siarkowych i tlenowych pochodnych

Ferrocenu, testowane za pomocą różnych maszyn tarciowych, charakteryzowały się niskim zuży-

ciem. Brak przekonującego opisu mechanizmu przemian związków ferrocenowych w'Veaktorze

trybochemicznym" skłonił nas do wykorzystania w badaniach metod jądrowych.
35 59

Metoda z wykorzystaniem znaczników w postaci siarki S i żelaza Fe pozwala na objaS-

nienie wielu zjawisk zachodzących w układach łrybologicznych i jest dobrym uzupełnieniem

innych sposobów pomiaru zużycia [\0, I I , 14].
35 59

Zastosowanie w testach związków chemicznych, znakowanych siarką S i żelazem Fe,

umożliwia pomiar postępu reakcji zachodzących w reaktorze trybochemicznym, jakim jest testo-

wany węzeł tarcia [ 2 ] .

CZESC EKSPERYMENTALNA

59
W literaturze opisano liczne metody otrzymywania ferrocenu znakowanego żelazem Fe [ 8 ] .

59 г л
Punktem wyjjcia był znakowany chlorek żelazowy F e C L l 2J отаг napromieniowany strumie-
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n i e m n e u t r o n ó w u k ł a d r e a k c y j n y F e / С О Д m o n o m e r C J H - C H [ з ] , l u b f e i r o c e n [ 7]. W y d a j -
3 3 Э O O

ność tych eksperymentów była niska f nie przekraczała 30% materiału przeznaczonego do badań

w stosunku do surowca. Danych o znakowaniu pochodnych ferrocenu siarkq ' S nie znaleziono.

Opisane syntezy prowadzono w skali mikro.

35
Siarczyn Barowy Ba SO

4

Znakowany/H_ SO. 0,5 mCi/ 15-procentowy roztwór kwasu siarkowego byl dodawany do

20-procentowego roztworu BaCL. Wydzielony na gorąco /90 C/ osad BaSO. ptzemyto wodq

redestylowanq przez dekantację, aż do zaniku chlorków w przesqczu /ujemna reakcja z AgNO,

Osad suszono na powietrzu i 2 godziny w piecu w temp. 400 C.

35Siarczek Barowy Ba S

Redukuję Ba SO. prowadzono w tyglu ceramicznym w temperaturze 900 С przez 2 godziny.
35

Ogrzewano mieszaninę siarczanu barowego Ba' SO. i węgla aktywnego o następujących pro-

porcjach masowych BaSO. : С * 100 • 18. Wydajność reakcji określono na podstawie wydzielo-

nej przez 1 g BaS masy miedzi 112] na poziomie 80%.

35Siarczek żelaza Fe S

35Mieszaninę metalicznego sproszkowanego żelaza i elementarnej siarki S ogrzewano vv tyglu

według metody opisanej w literaturze [13] . Zawartość czystej siarki w formie FeS w tak ?syn-

tezowanym surowcu wynosiła 88-90% .

35Siarkowodór H„ S

W aparaturze półmikro /koibka reakcyjna 25 ml/ generowono siarkowodói, traktując kwasem
35 35

solnym /HCI/ przygotowany uprzednio siarczek Fe S lub Ba S. Tak zgenetowany siatkowodói

przepuszczano przez roztwór odpowiedniego diolu 1,1-dwu-hydroksyalkiloferrocenu w apmaUnze

szklanej, przedstawionej na rysunku 1.

Synteza siarczków ferrocenyloalkilowych

ze znakowanym atomem S

Roztwory odpowiednich wyjściowych dioli 1, l-dwu-hydroksyalkiloferrocenów w kwasie octo-

wym lodowatym, zawierającym katalityczne ilości stężonego kwasu siarkowego, nasycono H„ S.

Roztwór mieszano intensywnie przez 30 min, następnie produkt oddzielono prze? ekstrakcję

i oczyszczano C-U .
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(BńS)

Rys. i . Scliemat aparatury do generowania H S i syntezy siarczków znakowanych S
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Rys. 2. Schemat syntezy siarczków ferrocenyloalkilowych



330 M . Dominiak i inni

Radioaktywność otrzymanych związków kalkulowano z aktywności znakowanego materiału

wyjściowego i zawartości siarW w cząsteczce otrzymanego związku. Akłyvsność właściwą obli-

czono na poziomie 0,08 mCi/g. Na rysunku 2 przedstawiono schemat syntezy znakowanych

związków.

59Ferrocen-Zdwucyklopentadienożelazo/ Fe/C5H Л

Chlorek żelazowy FeCI_ zredukowano za pomocą ferrum reductum napromieniowanego w rea-
14 2

ktorze strumieniem neutronów - -10 ne/cm s przez 24 godziny - do chlorku żelazowego FeO_,
którego utyto do syntezy ferrocenu w skali mikro.

Ph,0
DCP 2

Ph20 - eter dwufenytowy

Fe. — ferrum reductum"
r u

Et2NH2-dwuetyloamina

Rys. 3 . Schemat syntezy ferrocenu

S y n t e z o f e r r o c e n u metodą e l e k t r o c h e m i c z n ą . W elektrolizerze w skali półmikro

z anodą z folii żelaza armco i katodą niklową, napełnionym roztworem 150 ml DMF, 50 ml

świeżo destylowanego monomeru cyklopentadienu w obecności 3,4 g bromku litu LiBr, prowa-

dzono syntezę ferrocenu przy napięciu 5,2 V i natężeniu 0,5 A. Anoda o wymiarach 50 x 100
12 2

x 0,5 mm napromieniowana była w reaktorze strumieniem neutronów - 4,5 x 10 ne/cm s
2

przez 2 godziny. Powierzchnia robocza elektrod wynosiła 40 cm , odstęp elektrod 100 mm.
Po przepuszczeniu 10 amperogodzin rozpuszczalnik oddestylowano, a pozostały ferrocen ek-

59słrahowano wrzącym pentanem. Surowy ferrocen Fe/Cj-H,/- krystalizowano podobnie jak w

literaturze £ 9 ] . Tak otrzymany ferrocen używano do syntezy podwójnie znakowanych siarczków

ferrocenyloalkilowych.
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WNIOSKI

Opracowano szybki i wydajny sposób syntezy pochodnych ferrocenowych, znakowanych rów-
35 59 35

nolegle siarkq S i żelazem Fe. Siarka S wprowadzana była w sposób ilościowy do szkie-

letu ferrocenofanov/ego synłezowanych siarczków, niezależnie od aktualnie dostępnego źródła

/dostępnej formy chemicznej/. Otrzymane związki były dobrze rozpuszczalne w olejach, co

ułatwiało przygotowanie roztworów do zaplanowanych badań wzorcowych.
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M. Dominiak, H. P. Jonecki, M . Janecka

SYNTHESIS OF FERROCENYlALKYLIC SULPHIDES WITH THE S-3d AND Fe-59

LABELLED1 ATOMS

Summary

Studying the mechanisms of chemical transformations of a sected Group of organometallic

compounds and its effect on antiwear and antiseisure properties of lubricating substances it was

necessery analyse the layers formed on rubbing surfaces. To determine the kinds of tribochemi-
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col reactions and their products. It was indicated to employ tracers methods developed in the

deportament. I of the Institute of Nuclear Chemistry ond Technology.

To reach the assumed aim, a method was developed to synthesise ferrocenyl Sulphides tra-
35 59

ced with sulphur S and iron Fe.

M, Доминяк, Х . П . Янэцки, У. Янэцка

СИНТЕЗ ФЕРРОЦНШАЛКИЛЬНЫХ СУЛЬФИДОВ С МЕЧШНШИ АТОМАМИ 3 5 в И 5 9 F e

Р Ю Ш
В работе механизмов химических перепей, избранной группы метаяоорганических соеди-

нений ж влияния этих соединений на протшодврмив и противоносные свойства смазочных
материалов, ивобходимнм было испытание характера и сорта образушихся яа фрккцкояных
поверхностях пленок. Определение способа получения продуктов трмОохиыичвсхих реакции
возможно било с П0М01В ядерных методов, разработанных в Отдеяе № I Института Ядерной
Химии я Техники.

К правильной реализации такой цел* нами был разработан синтез фврроценилалкилъных
сульфидов с серой 35-а и железом 59-F*.



METODY J4DROWE W BADANIACH TRYBOLOGICZNYCH

POCHODNYCH FERROCENU

H.P. Janecki, M . Dominiak, M . Janecka

Wyższa Szkoła Inżynierska w Radomiu

L. W a l i i

Instytut Ch«ml( i Techniki Jądrowej

u l . Dorodna 16, 03-195 Warszawa

STRESZCZENIE

W/konano badania trybologiczne roztworów olejowych wybranych pochodnych ferrocenu z

pomocą metod jądrowych. Zaplanowano lyitemy trybotoglczne ze znakowaną parą trącą ? nie-

aktywnym olejem, znakowane aktywną tiarkq lub aktywnym dodatkiem do oleju. Przeprowadzo-

ne w ten sposób badania umożliwiły wybranie grupy pochodnych ferrocenu o najkorzystniejszych

własnościach przeciwzuzyciowych. Wybraną grupę liarcrków ferrocenyloalkilowych przeznaczo-

no do dalszych badań modelowych.

WSTĘP

Fizykochemiczne i chemiczne oraz termiczne własności trzech aktywnych elementów w«zła

tarcia /powierzchnia tarcia Jj powierzchnia tarcia 2 ; substancja smarowa/ oraz medium otacza-

jące wfzeł tarcia mają zasadniczy wpływ na rodzaj tarcia i zuiycie. Wysokojakofclowe dodat-

ki do olejów i odpowiednie boży olejowe obniżają prawdopodobieństwo kontaktu metal-merol

i przejście z zakresu smarowania hydrodynamicznego lub elostohydrodynomieznego do zakresu

smarowania mieszanego lub granicznego. Przyczyną zmian rodzaju tarcia może być wzrost ob-

ciążenia, mała szybkoJĆ ślizgania, nierównomierne przemieszczanie tie powierzchni tarcia wzglę-

dem siebie.

Mimo ciągłego postępu nauki o tarciu, smarowaniu I zużyciu wiele jeszcze problemów po-

zostaje nie rozwiązanych 0 " " 0 - W badaniu wpływu wybranych związków ferrocenowych na w ł a i -

rtofci trybologiczne środków smarowych, oprócz wielu Innych, wykorzystano tzoropowe metody

testowania tarcie i zużycia /rys. 2 / .
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Nojbardziej efektywne dlo oceny własności Środków smarowych byłyby badania eksploatacyj-

ne j j l -5 j . W celu zmniejszenia kosztów i przyspieszenia badań zastosowano metody modelowe.

W Zakładzie Metod Jądrowych Inżynierii Materiałowej IChiTJ opracowano szereg metod izoto-

powych, kfóre ułatwiają dokonanie szybkiej oceny właściwości użytkowych środków smarowych

CZfŚĆ EKSPERYMENTALNA

Analizo danych z literatury [4, 7-9, J2J oraz dotychczasowych wyników badań skłoniła nas

do przeprowadzenia eksperymentów w następujących systemach;

1 . Znakowane próbki węzła tarcia i nieaktywny dodatek w oleju bazowym /rys. 3/.
35

2. Olej bazowy z dodatkiem siarki S i nieaktywny dodatek /rys. 4/.
59 59 59

3. Znakowany żelazem Fe poprzez syntezę związek - Fe/C H 7 2 lub Fe/C HCHR^S
/rys. 5/.

35
4 . Znakowany siarkq S przez syntezę siarczek dwualkiloferrocenowy i nieaktywny olej

bazowy /rys. 6/.
_3

Do badań wytypowano roztwory olejowe ferrocenu i jego pochodne o stężeniu 2,45x10

mol/l. Jako bazę olejową stosowano olej parafinowy, oczyszczony na kolumnie chromatograficz-

nej /50x100 mm/, wypełnionej węglem aktywnym, żelem krzemionkowym i tlenkiem aluminium.

Olej ten to frakcja węglowodorów alifatycznych, wrząca w zakresie 330-340 C, charakteryzu-
20 3

jqca się następującymi własnościami fizykochemicznymi» gęstość - d . -0,8876 g/cm , średnia
20maso molowa M-198, współczynnik załamania światła n , -1,5035, lepkość kinematyczna 30-

-120 mm2/s.

W badaniach dynamicznych węzeł tarcia stanowiły?

- Próbka z brązu łożyskowego o składzie 20%mas.Sn i 80% mas. Си w kształcie krążka

o średnicy 20 mm.

- Przeclwpróbka ze stali st. 45 wykonana w tej samej klasie dokładności.

Próbki z brązu napromieniowano wiązką protonów, wytwarzaną w akceleratorze liniowym
-13

protonów /ALP "Andrzej"/ o energii 1,5x10 ч J /ok. 10 MeV/, uzyskując równomierne stę-

żenia izotopu promieniotwórczego w warstwie grubości ok. 50 /jm. Badania przeprowadzono tzw.

metodą izotopową różnicową, która polega na bezpośrednim pomiarze spadku częstości zliczeń

proporcjonalnych do wartości zużycia liniowego. Intensywność promieniowania na powierzch-

niach płytek mierzono cienkookienkowym licznikiem G-M. Urządzenie pozwala na zmianę ob-

ciążenia w sposób skokowy. Wykonano badania zużycia przy obciążeniu 1,76 MPa, 2,60 Mpa

oraz 4,32 MPa, zachowując identyczne pozostałe warunkit prędkość ślizgania - 0,62 m/s, czas

pomiaru 900 s, temperatura -20 С.
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Rys. I . Maszyna tarciowa pracująca w ruchu posuwisfo-zwrotnymt I - substancja smarowa, 2 -
- próbka, 3 - przeciwpróbka ze stali 45

Badania rrybologiczne I

Aparat 4-kulowy

Stanhope-Seta

Trybometr PT-lp

Trybometr USBS-2

Alm.n-WI.land

Trybometr ruch po-

suw is to -zwrotny

Trybometr typu

trzpiert-tarcza

Termo trybometr TTM-1

С Synteza z viqzkow

Badania modelowych układów reakcyjnych

Znakowana para trqca Me

Siarka aktywna S - tarcie
35

Siarka aktywna S - wygrzewani.
59

Żelazo Fe - Tarcie - Siarczki

Siarczki-Siarka 3 5 S - Tarcie

Siarczki + F e ^ DTA - EM

Siarczki + Си DTA - EM

Test metodą gorącego drutu

Badania analityczne

Mikroskopia optyczna

Mikroskopia scaningowa

Mikroanaliza rentgenowska

Derywatog rafia

Analiza chemiczna

Efekt МвиЬаиега

Rys. 2 .
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Rys. 3 .

Rys. 4 .
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- Badania za pomocq ciekłych scyntylatorów

Do próbek olejowych o objętości 100 ml wprowadzono dokładnie 0 , 5 ml roztworu siarki

S, rozpuszczonej w benzenie. Aktywnoft! każdej porcji wynosiła 0,3 m C i - / ~ " MBq/. 7. każ-

dej próbki olejowej pobrano wzorce o tej samej objętości, które dodano do ciekłych scyntylo-

ro rów 1 następnie wykonano pomiary radiometryczne.

- Badania statyczne.

Bodania statyczne oddziaływania testowanych próbek z powierzchniami próbek o średnicy

0-20 mm, wykonanych z biqzu łożyskowego, przeprowadzono w temperaturach 50, 100, 1 5 0 C .

Czas wygrzewania -2, 5, 7, 10 godzin.



Metody jądrowe w badaniach trybologicznych 337

[•/.Fe]

Rys. 5.
czas M
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Rys. 6 .
СюУ|

- Badania tarciowe dla znakowanych siarczków ferrocenyloalkilowych przeprowadzono na

trybometrz* typu trzpiert-torcza. Do wirującej tarczy wykonanej zestali st-45 dociskane były

dwc stałe trzpienie z brązu o składzie Sn-10, Pb-10 i Cu-80% . Urządzenie to pracowało ze

stałą szybkością ślizgania 1,12 m/s, przy naciskach 0,578, 1,424, 2,01 MPa. W czasie eks-

perymentu mierzono zmiany aktywności oleju w Funkcji czasu. Procentową zmianę stężenia siar-

ki aktywnej, adekwatną do stężeni o badanych związków, obliczano wg wzorut

,35 !
% S x 100

I. - liczba imp. i-tej próbki,

I - początkowa liczba imp.
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WNIOSKI

Analizo eksperymentów przedstawionych no rysunku ł sugerowała, że część radioaktywnych

produktów reakcji trybochemicznej miesza się w czasie eksperymentu z olejem. Dlatego też v>

kolejnych systemach zastosowano metodę ciekłych scyntylatorów dla umożliwienia rejestracji

zmian aktywności oleju w czasie. Zastosowanie metod jqdrowych umożliwiło uszeregowanie po-

szczególnych pochodnych ferrocenu w zależności od ich potencjalnych właściwości pizeciwzuży

ciowych /rys. 1, 2/, pozwoliło na wybranie grupy siarczków ferrocenyloalkilowych jako zwiąż

ków do dalszych badań modelowych. Zaobserwowane zmiany stężenia siarki i żelazo, pochodrq

се ze szkieletu ferrocenofanowego, zwróciły uwagę na możliwość reakcji nie tylko, jak zakła-

dano, między siarkg i powierzchnią metalu, lecz także między żelarem ferrocenowym-siaikg-

-pONvierzchniq metalu. Zostało to częściowo potwierdzone w badaniach EM dla układu siaic7*-l

ferrocenyloalkilowy-proszek miedziany |J4j( jak również w badaniach mikroskopowych drutu

Cu-Mn-AI, og~ rwanego impulsami prgdu do temperatury 300 С [ 8 j .

LITERATURA

1. Banasik Z . i inni.» Techn. Srnat. 1980, 6, 161.

2. Banosik Z . , Machel M.s Techn. Smar. 1976, 5/6, 129.

3. Banasik Z . , Kraś J.s Opracowanie wewnętrzne. IBJ 34/ХХ/80.

4. Baumgarten E.: Erdó1! und Kohle. 19/2, 25, 1, 28.

5. Chomicz G . i inni: Aviom. Tiechn. podg. maszynopis 1984, 74.

6. Gerve A. ! Schmiertechnikf-Tribologie. 1979, 26, 1, 10.

7. Janecki H.P., Wendt U.! Reaktionsschichten auf Metalloberfltichen - 111 Svmpozjum Reokrj-

powierzchniowe i w-wy wierzchniej Berlin j 1986.

8. Janecki H.P., Wendt U.s Chemische u .topograf ische Charakterisierung von Reiboberfladien

Konf. Chemiedozententagung. Magdeburg, 1987.

9. Loeser E.H. i inni; ASLE Trans. 1959, 2, 199.

10. MOnnich M. : Schmierwchnik+Tribologie 1968, 15, 87.

11. Maisch G . i inni: Atomkernenergie. 1979, 33, 150.

12. Sakurai Т.! ASLE Trans. 1956, 8, 39.

13. Seiler S.: Schmiertechnik+Tribologie, 1980, 27, 2, 57.

14. Waliś L, Janecki H.P.? EM wybranych układów reokcyjnych - w opracowaniu.



Melody jądrowe w badaniach liybologicznych 339 l"2Jj/}

/
M.P. Innecki, M . Dominiak, M . Janecka, L. Waliś

NUCIE4P METHODS IN TRIBOLOGICAL INVESTIGATIONS

OF П1Е IERROCENE DERIVATIVES

Summary

While oil solutions of selected ferrocen derivatives has been tested buy means of nuclear

methods. The developed tribological-nuclear methods and systems has been investigated -/with
35traced rubber metal and inactive oil traced with S oil and inactive ciddilives, traced additive

and inactive rubber meraj/ and the group with the best cmtiseisure properties has been chosen

lo further experiments.

Г.П. Янэцки, M. Доминяк, Ы. Янэцка, Л. Вались

R (IJIFPHHX МЕТОДОВ ДЛЯ ТРИБРЛОГИЧЕОШ И

Ш'ОИЗВОДНШ ФКРРГЩНА

Г КЭШ Б

При помогай ядерннх методов проведемн т}1И11ологические иполедовьния из^ранних ирп
ИЗВОДН1ДС ферроцена. Предложены трийологнческие системы г. мпчнной трущейся парой
и активной серой или активной присадкой. Проведенные таким способом исглвлоьвния
позволили витать ряд ироиэводних ферроцена, характеризующиеся лучшими противоизноо
ними своНитвями. Группу ферроценилалкилних сульфидов прй.лнпзначено к лппьипйтим мо-
дельным исг:ледоваиияи.
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SUMMARY

The current status In radioisotope and radiation application in the GDR is reviewed. Examples

of new results are discussed in the most important industrial branchest

energetJcst radiometrie coal ash monitors, radiotracer optimization of power stations;

natura l resourcest radiation protected wells, irradiation of waste cellulose isotope

radios in natural gas prospeetlon;

m i c r o e l e k t r o n i csj radiographic imaging of impurities on wafer surfaces;

a g r i c u l t u r e : food irradiation, tracer techniques by N;

chemistryt radiation Induced chlorination of PVC, radioiracer optimization of a caprolac-

tame plant;

env i ronment : ionization detectors for pollutants in the air, X-ray analyzer of pollutants

in the water; •—

h is to r i ca l objects i radiation treatment of parquet in the palace of Sancoussi, charac-

terization of porcellain.

INTRODUCTION

The application of radioisotopes and radiation sources started in the GDR in 1956. Since

this time the isotope application tn industry, agriculture, medicine and in research institutes

was developed rapidly and brought up the GDR to a high standard of the peaceful use of ato-

mic energy. Now GDR belongs to the most experienced nations in this field. The analysis of

Atomindex [ 9 ] count the number of publications and patents of GDR on the 5th place worldwide.

This situation is reflected in the high number of 5000 of radiometrie gauges installed in the

industrial factories in ów country, In the more than 100 plant optimization studies made by
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means of radiotracers yearly but also in the yearly increasing number of irradiation plants both

V -facilities and electron accelerators [ l o j . The research activities of radioisotopes and radia-

tion application are located in the Acodemy of Sciences, mainly in the Central Institute of Iso-

tope and Radiation Research. There are special isotope laboratories in the industrial branches,

agriculture and medicine, which are a very important factor for fast technology transfer. About

1000 users of radioactive isotopes were counted in 1986. The radiation protection is controlled

by the Governmental Authority of Atomic Safety and Radiation Protection. In the last 30 years

no relevant event due to radiation hazard happened in this field . The most impressive results

are reviewed due to the main application fields in the GDR» energy industry, natural resources,

microelectronics, agriculture, chemistry, environment, history and art.

ENERGY INDUSTRY

The production of electrical power, heat and gas by means of fossil fuel - lignite - belongs

to the basic technologies in the GDR. This industry includes mining, processing, transportation

and combustion of fuel. The high specific investment and operational costs of such plants de-

mand a high degree of efficiency of their operating with the aim of saving coal, minimizing

maintenance and maximizing their availability. Radioisotope application in many cases is the

method of choice with respect to data supply for plant optimization and equipment for process

control.

Coal ash monitoring by means of J* - absorption \)7~\

Energetic industry needs fast information about the quality of processed coal which can be

characterized by the ash content c A . Therefore in the GDR a special radiometrie ash monitor

KRAS was developed, the schematic principle of which is given in Fig. 1. Gamma radiation of

Am-241 and Cs-137 is used to determine ash content and coal moss simultaneously.

By means of microcomputer even large changes of the coat layer on a conveyour belt can

be corrected. Now such devices are installed at the main conveyors of power stations and coal

mines. The nominal coal feed is equal to 4000 tons/h, the maximum grain size 80 mm. The

achieved accuracy /standard deviation/ is 2% of the total ash content. Coal ash monitors allow

to control the production lines in mines, power and gasification stations. There are high econo-

mic benefits due to the possible prevention of slagging and fowling in power station vessels, the

possible blending of bad coals and also to the optimization of coal transportation by means of

computer controlled adressing /Fig. 2/.
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Fig. 1. Scheme of the radiometrie coal ash monitor KRAS
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Using activation technique by means of neutron sources a prototype equipment for the deter-

mination of Si in processed coal was developed with the aim to prevent slagging in gasification

plant» £4] .

Radioisotopes as Guards [10]

The information about the technical conditions of material components In plants of power

stations is highly desirable. The Forecast of probable accidents helps to avoid high economic

losses. A check of the single components of a plant due to their safety during its full opera-

tion is only possible by means of radicactivs isotopes. For example the erosion within the hot

water tubes of a heat exchanger /210 MW power generator/ could measured by means of the

^ - radiation of C o - 5 7 . The inner surfaces of tube sections were activated by means of deu-

teronsi A defined profil of induced Co-56/Co-57 radioactivity was built up which allowed to

measure changes in the wall thickness of /jm per day. The detection system is Installed outside

the heat exchanger following the decreasing count rate of 4» -rays transmitting the 10 cm thick

iron walls of the plant. By this method the probable date of the expected repair of the exchan-

ger could be calculated. Furthermore the rela'Vely high sensitivity of this method could be

used to optimize the regime parameters of the exchanger due to the minimum erosion progress.

/ A scheme of the arrangement is shown in Fig. 3 . /

F ig. 3 . Scheme of a pre heat exchanger with a radioactive labelled tube for wear measurement
during operation: 1 - hotwater tubes, 2 - detector, 3 - labelled wal l , 4 - insulation, 5 -
steel coating, 6 - steam

Optimization of plants by means of Radiolracer Technique

Residence time measurement of coal during combustion in vessels gives information about

the efficiency of a vessel of a 210 MWe generator. It was checked by means 6 tons cool

springled with aqueous solution of radioactive label. Measuring the £ - rays outside of the



Radioactive isotope and radiation application 347

vessel at various points the residence time distribution of labeled coal is determined after passing

breakers, coal mills and the channels of the in blowing system of coal dust to the vessel.

Within the vessel the La-140 is converted into La„O„ going out with the ash of the burned

coal. So far no radiation hasards could come up. The measured residence time distribution of

the vessel contains important information about the combustion process Q i l , 18 ] ,

The use of radiotracer method can be clearly seen in f ig . 4 in which the different tracer

concentration functions of 4 inblowing channels reflect inhomogenities in the coaldust stream.

These are originated by different combustion temperature areas in the vessel and so a decrease

of combustion efficiency. Mechanical damages and increase of slagging may also arrive. Ai a

consequence of these studies the geometrical dimensions of the channels got changed until ho-

mogeneous distribution could be achieved. This example clearly demonstrates how powerful the

tool of radiotracer technique is. Now it is possible to check all sections of a plant in power

stations, briquette and gasification plants and get high benefits by optimization of the whole

production l ine.

Inblowing channels Tracer coi .oentration in
the inblowing channels

From the
coal miH

200 400 600 800 tls)

Fig. 4 . Illustration of a homogenity check of inblowed coal dust in a 240 MWe-vessel by means
of the radioactive tracer 140La» a - scheme of the 8 inblowing channels; b - tracer concentra-
tion curves in the channels

NATURAL RESOURCES

Radiation protected ground water wells £27 ]

Like in many countries in the GDR ground water is to be used for drinking and industrial

use. The efficiency of deep drilled wells in areas with iron and manganese bearing ground wo-
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rer depends strictly on the permeability of (he well filters which is effected by sand fillings,

sale and ochre deposition. The last one has a strong influence on the well ageing. Unsoluble

iron and manganese oxide hydrates caused by biological and chemical action are deposited in-

side the pore channels of aquifer and strainer slots of filters and therefore well effectivity de-

creases dramatically. A dose of 250-400 Gy gamma radiation can reduce those ochre deposition

mainly by 2 processes:

I/ ochre producing fibriform iron bacterium is killed at that radiation dose;

I I / o x i d e hydrates sludge becomes more permeable.

Therefore 760 of GDR ground water wells in GDR were equippend with 760 bars I aped radia-

tion sources of Co-60 placed in sochet pipes with diameters of 2.6 cm and with a total activi-

ty of 42.6 Pbq. Spacers of high-grade steel pipe are interposed between the radiation sources.

The fig. 5- shows the scheme of a radiation protected wel l . It is necessary that the region of

the aquifer ond strainer slots of the filters are irradiated by the optimized dose. A complex pro-

tective system reliably excludes any radioactive contamination of the water. The absorbed dose

is so small that the produced radicals have a neglectible concentration.

The following benefits could be arrived at; -wings of investment cost, material, manpower

ond energy, increase of safety in the water supply. The protection effects are largely free from

any changes in water quality nad supply.

» О

Ground water level

Fig 5. Scheme of a radiation protected ground water well in the GDR
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Prospection of natural gas deposits [ 2 2 ]

Precise mass spectrometric isotope analysis of carbon and hydrogen in natural gas and oil is

on effective tool of investigating the origin of such natural resources. Such investigations essen*

tiolly contribute to the exploration of rich natural gas deposits in the Northern part of the

GDR Particularly the combination of carbon isotope analysis in both methane and ethane gives

rise to elucidating the parent organic matter, the temperature and pressure conditions of its

transformation into gaseous hydrocarbons and the migration of the gases to the present deposit.

Fig. 6 . illustrates this situation}

- the 0 - v o l u e ^ f C-13 of methan in natural gas wilt be changed during migration in gas

imporous matrix by molecular diffusion;

- the о C-volue of ethan is about constant; it is the same in the organic matter in

mother rock, where the gase is generated.

Therefore о С of ethane gives information about the genesis of Же natural gas, а С

of methan characterizes the posrgenetic processies.

THE тНАНЕ-ЕШНЕ CONCEPT tH-ll
5Y MEANS OF i3C

rganic maWer
in moiher rocb
Generation of oos

10 hrn

V
Fig. 6 . The illustration of the use of isotope ratios of carbon-13 in methane and ethane in
natural gas for gas prospection
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Hydrological exploration of coal deposits [24]

Measurement of isotopic composition of hydiogen and oxygen in water and tritium low level

counting is widely used for hydrological research, particularly for exploring the hydrological

regime of future and present open-cast coal mines. Thus measures for preventing flood damages

can be either adequately sheduled or avoided without risk. Within the framework of such in-

vestigations the GDR is involved in IAEA precipitation network for investigating the isotopic

composition of meteoric water.

MICROELECTRONICS

Research and modern technology of semiconductors and electronic material needs analytical

assistance for characterization of semiconductor bulk material, to optimize the quality of the

production process and of stages of the process and for understanding of the malei"unction of

the manufactoring. Besides SIMS, RBS, ACS and other instrumental methods radiotracer technique

widely can be used as an unique, high sensitive analytical tool. Major problems are the deter-

mination of concentration and distribution /'lateral and in depth/ of doping elements and impu-

rities in bulk silicon and in oxide layers but also the penetration of impurities during fabrica-

tion £ o ] . For example one of the basic opeiotions of the silicon gate technology is the chemi-

cal etching of a silicon wafer. The etchanre contain silver ions the adsorption of which on the

wafer surface moy cause troubles in dependence on the amount of contamination. If etchant is

labeled with radioactive silver isotope Ag-l iO m homogeneously, the contamination oi> the v.a-

fcr surface can be measured by means of autoradiography. Fig. 7, shows the distribution of si l -

ver on a high P-doped polysilicon on the aotoradiographic image.

Fig. 7. Autoradiograph of an P-doped polysilicon wafer? a - distribution of adsorbed Ag, b
image analyzer picture of the wafer
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The inhomogentties in Ag adsorption are originated by the inhomoge:ieous P-dopant distribu-

tion on the wafer. Using an electronic image analyzer £23^ the concentration levels have been

determined quantitatively. Thus information about the basic process of contamination during

chemical etching in semiconductor technology could be gained. There are also benefits in using

the data to optimize stoges of the technology to reduce risks and »ialefunctions of electronic

circuits. The described RTT- method can be applied for determining of the content, homogenity

and depth of dopants, of defects in thin layers, of material purity and others.

AGRICULTURE

Plant growth studies by means of N-15 tracer techniques [ 2 б ]

Nitrogen is an essential element in understanding of many biological mechanisms. There are

no suitable radioactive isotopes for most biological tracer investigations like studies of biologi-

cal nitrogen fixation, fertilizer use or even medical applications. The advantages for working

with N-15 consist of the absence of radiation damage and time limitations. For the analysis

of N-15 a new emission spectrometric analyzer NOI-6e has been deve'oped by the GDR in a

joint project with the IAEA. Liquid N H . samples from nitrogen determination by the Kjeldahl

method ore automatically analyzed computer controlled D 9 ] .

Irradiation of onions C5, 12]

Since 1980 the sprout inhibition of onion and garlic were studied systematically in the GDR.

A pilot irradiation facility with 30 kCi Co-60 sources wos settled in 1982 within an agricultu-

ral area of onion growing near Leipzig, a large scale plant with 100 IcCi Co-60 in 1986. The

experience in large scale irradiation of onion - the production rate is now about 4 kt/year -

showed the nessecity of careful handling of the onions during transportation, irradiation and

longtime storage.

It was found that various degrees of ripeness of the onions have to be considered. The be-

nefits of onion irradiation are mainly savings of energy, manpower an storage capacity.

Acceptance problems by the users did not arrive in the GDR. Extension to other agricultural

products other products of food industry is at full tilt.

Radiation treatment of waste cellulose

The application of straw as nutrient for ruminants is limited by their low digestibility. Prit-

chard first showed 1962 that the in vitro digestibility of straw could be improved by means of
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irradiation. In the GDR о project was settled fo clarify the dose dependence of the radiation

effect» by both V -radiation and electrons and to check the effects in vivo. 5 male sheep

being fed twice a day were held in cages during 22 days. The basal diet was barley meal

with minerals, dried green fodder and irradiated straw /1 .06 MGy/. Simultaneously the digesti-

bility of treated straw was checked by the enzymatic method in vitro. The scheme of the expe-

rimental project (_ 13J is shown in F'ig. 8.

WieV-electrons
IN VITRO

'Bumenfluid

• Enzymatic
method

Fig. B. Scheme of the digestibility study of irradiated straw as a nutrient for ruminants

It is evident that Tr and electron radiation increase the digestibility of straw remarkably.

Crude fibre content and cellulose are decreased being followed by an increase of the soluble

carbohydrates. Л dose of 3 MGy is necessary to show a clear radiation effect by in vitro ana-

lysis. The production of toxic compounds could be excluded with a hTgh degree of probability

in the sheep study. The digistibility of barley and wheat straw was proofed. In order to over-

come the relative high doses applied, further basic research work has to be done with the ob-

jectives to clarify the mechanism of depolymerisation of cellulose.

The analytical characterization of biological material | j 4 ]

Using Triticum aestivum /wheat/ as an example it could be shown that radioanalytical me-

thods are a powerful tool to determine main and troce elements in biological samples. By means

of NAA, X-ray excitation and mass spectrometry C, N, О, К, Si and about 60 tracer ele-

ments were determined in seed grains and sprouts of wheat. Fig. 9 shows the distribution of ni-

trogen in leaf Hp from plants grown in deficient / a / and normal /b/ cultures.
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Fig. 9. N /protein/ - distribution in wheat leafs: dark regions are N containing regions} a -
leaf tip from plant grown in a deficient culture, b - leaf tip from plant grown in a normal
culture

Using the nuclear reaction 1.4. N / n , p/ С the 585 keV protons are recorded by solid

state track detector. Protons cause the dark regions on the autoradiogram. The blackness is a

measure of the nitrogen concentration and so far also for the protein content in the plant ma-

terial. Tracts of mercury due to preservation chemicals could be determined.

CHEMISTRY

In GDR the first applications of radiometrie gauges and radioisotope tracers were carried

out in the factories of chemistry. The branch isotope laboratory in Bitterfeld collected a targe

experience in the field and pioneered also the first industrial radiation chemistry plant.

The radiation induced chlorination of PVC

Conventionally treated PVC is produced by means of solution or suspension methods. The ra-

diation technology in a fluidized bed reactor was developed with the aim to save technological

stages and to avoid solvent removal and corrosion problems in a strongly acid medium. The ra-

dicalic chain reaction is distinguished by a G-value of 10 . The raw PVC powder with high

grain porosity reacts with chlorine gas in the radiation field. Quality parameters of the product

have been optimized in regard to dose rote, CL concentration and restduence time in the rea-

ction vessel. The 69% chlorinated PVC product is heat resistend up to 120 С and keeps its

inflammability. It is a good insulator and has mechanical resistance at normal temperatures.



354 J.W. Leonhardl, K.G. Wetre!

The RTT-optimization of a Caprolactame-production plant [ 2 0 ]

In the VEB Leuna Werke "Walter Ulbricht" o caprolactame production plant was systemati-

cally checked by RTT with the aim to get data for its optimization. Labeling naphtalene bromi-

de by means of Br-82 the residence time distribution of the cumen oxidation plant was measuied.

This analysis gave new geometrical dimensions of the plates of the column bottoms which have

originated an increase of the production yield of 1862 t/y. By studying the phenol splitting and

hydrogenation by the same method remarkable saving? of energy and material were acchieved.

The product quality was improved by RTT studies of the Caprolactame distillation using Na-24

-labelling of the aqueous phase. An economic benefit to costs* ratio of 12?! was chieved.

ENVIRONMENT

Analysis of the atmosphere by means of ionization detectors [ l 5 j

The in situ determination of trace concentrations of SCL, NO , O , N H , , PH„, AsH„,

hydrocarbons, halocorbons in a open air or on working places is one of the important problems

in environmental protection. Using radioactive /J-emitting radiation sources /H-3, Ni-63, Kr-

-85/ air gets ionized, the electrical carriers are collected by an electrical f ie ld. If molecules

of toxic compounds pass the detector, they are converted to aerosols by selective reactions or

pyrolysis. These aerosols increase the recombination of carriers and the ionization current is de-

creased. These devices developed are acolled AIG » Aerosol lonization Gat analysers. They

have a high sensitivity due to the chemical compounds to be analyzed and a relatively small

rise time. Per example one A . I . G . was installed on bord of an aircraft to determine the SO-

concentration in stack gases around power stations. Important data of AIG is collected in table

1[8J.

Compound

SO 2 , N O x

Ni /Co/ 4

N H 3

halocarbons

Р Н з

Detection
limit in ppb

5

1

5

40

1

Application field

energetics

metallurgy

agriculture

chemistry

electronics



Radiooctive isotope and radiation application 355

Water analysis on heavy metal traces by means of an X-ray-analyzer

The determination of Fe, Mn, Hg, Zn, Sn, V, Mo, W, U etc traces in water is one of

the tasks of the water pollution control. Especially industrial waste water has to be charefully

checked before release to the rivers.

Just now the development of an automized X-ray analyzer RF2A-30 [ 4 ] was finished which

is destinated for the in situ water analysis and process control in mining, mineral processing,

metallurgy and chemistry. The RF2A-30 is equipped with 2 100 MBq Cd-109 excitation sour-

ces and an proportional scintillation counter for X-ray spectroscopy. Acchieved detection limits

are around 50 ppb-of heavy metal ions using a simple extraction enrichment unit. The scheme

of this analyzer is given in Fig. 10.

Water
stream +
Cu.Hq.eYc.

Chemical
reacts

•Amplifier
-mulrichannel-
anolyzer

-Stabilisation
-power supply

X

Display

'Counting
systems

±
Micro-
computer

Fig. 10. Scheme of the RF2A-30 - on X-ray analyzer for trace element determination in water

RADIATION APPLICATION FOR VALUABLE HISTORICAL OBJECTS

The repair of historical wooden objects

Valuable wooden objects may be destroyed by wood boring insects in historical castles,

churches or museums. On public places the chemical treatment of these objects often contains

some risks. Therefore the radiation treatment gained high importance for protecting historical

and art object. The extermination of the wood boring insects anobia which were destroying a

valuable inlaid floor /parquet/ of one room in the New Palace in the Park of Sanssouci, was

very impressive [ 2 ] . Just now the treatment of one altar and 2 pulpits of the liitle church of
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the Moritzburg CasHe near Dresden is started. Another way of concervation is the radiation in-

duced polymerization of monomer combinations in hotel or damaged parts of wooden or stony

sculptures, furniture etc. Per example the so called "Lazy Maid" - a huge 600 yean old gun

on the fortress "Ktinigstein" was restored by this method using methylmethacrylate as a mono-

mer wchich penetrated the wooden gun parts f j 2 5 ] .

Such special applications are carried out by means of a portable irradiation facility HWK-3

[ 2 l ] h a v i n g 3 Cs-137 sources with 74 TBq each.

Porcellain dating by means of X-ray analysis

A niee example for nondestructive analysis of valuable porcellain objects - especially manu-

factered in Meissen - is the determination of the trace elements in the materiał. Using a X-ray

spectrometer with an S i / L i / - detector and Am-241 or Pu-238 as excitation sources a!! elements

with Z > 20 can be measured down to concentrations of 10 ppm. Knowing the elemental con-

tent of K, Co, Ba, Rb, Sr, Zr, Fe, N i , Cn, Z n , As and Co and their ratios, the porcellain

can be dated,because these elements of the basic materials of porcellain manufactering are

known since the 17th century. Some fabrikations in museums could be detected by this method

[3J.

COOPERATION

The GDR is a member state in the Council of Mutual Economical Assistance - CMEA and

works active in the Standing Commission of Peaceful Use of Nuclear Energy. GDR is organizer

country of the application of radioisotopes and radiation techniques. There exists a tight colla-

boration between the socialist countries. The delivery of equipment, especially of electron acce-

lerators from Soviet Union to GDR is the main topic of on special governmental agreement.

G№R participate* active in IAEA-coordinated research projects. Fellowships, study tours and

interregional training courses are organized frequently. GDR's institutes are involved in tech-

nology transfer to developing countries.
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ZASTOSOWANIE IZOTOPÓW PROMIENIOTWÓRCZYCH

I TECHNIK RADIACYJNYCH W NRD

S t r e s z c z e n i e

Dokonar orzegiądu aktualnego stanu w dziedzinie zastosowań izotopów promieniotwórczych

i technik ro\ acyfnych w NRD. Omówiono przykłady nowych wyników w najważniejszych gałę-

ziach przemysłu:

e n e r g e t y c e : radiometryczne mierniki zawartości popiołu w węglu, radioznacznikowe pra-

ce optymalizacyjne w elektrowniach;

gospodarka zasobami n a t u r a l n y m i } radiacyjne zabezpieczanie studni, naświetla-

nie odpadów celulozowych, zastosowanie izotopów w poszukiwaniach złóż gazu naturalnego;

m i k r o e l e k t r o n i k a » obrazy radiograficzne zanieczyszczeń w płytkach półprzewodniko-

wych;

r o l n i c t w o ; naświetlanie żywności, techniki znacznikowe z użyciem izotopu N-ł5;

c h e m i a ; radiacyjnie indukowane chlorowanie PCV, radioznacznikowe prace optymalizacyj-

ne na instalacji do produkcji kaprolaktamu;

ochrona środowiska» detektory jonizacyjne zanieczyszczeń powietrza, analiza rentge-

nowska zanieczyszczeń w wodzie;

k o n s e r w a c j a z a b y t k ó w : radiacyjne naświetlanie parkietu w Pałacu Scmsoussi, radia-

cyjne oznakowanie porcelany.

Й . В . Л е о и а р д т , К . Г . B e м о л

ПРИМЕНЕНИЕ РАДИОИЗОТОПОВ И РАДИАЦИОННОЙ ТЕХНИКИ В ГДР

РЕЗЮМЕ
В статье сделан обзор актуального состоим* s области применения радиоизотопов

N радиационном техники в ГДР. Приведены примеры новых применения в наиболее важных
отраслях промышленности!

энергетиках радиометрические приборы для определения содержания пепла в угле,
оптимизация работы энергетического блока о поноцьв радиоизотопов;

минерально-сырьевые ресурсы: радиационная защита колодцов о питьевом водом, облу-
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чеяме целлвлоэовис отходов, определение изотопных отноиений при поиске природного
Г«ЗВ{

микроелектроиика! радиографическое изображение загрязнений на поверхности крем-
не во! пластинки(

сельское хозяйство! облучение лицевых продуктов, техника неченял изотопом ̂ \ \

химия! радиацноно индуцированное хлорирование полихлорвинила, оптимизация рабо-
ты установки по производству капролактама|

окружавшая среда! ноии«ационние детекторн для определения загрязнений в воздухе,
рентгеновские анализаторы загрязнений в воде$

исторические объекты; радиационное облучение паркета из дворца seaoouesi, иденти-
фицирование фарфора.



ПРШМЛЕНННК АВТШАШИРОВАШШЕ ИНОГОЭЛБИЕНТННЕ
РЕНТГЕНОРАДИМБТРИЧЕСКИБ АНАЛИЗАТОРЫ
И ИХ ПРАКТИЧЕСКОЕ ПРИМЕНЕНИЕ

В.П. Варварица, B . C . Исаев, С.А. Колосков, К.И. Щйкив

Всесоюзный научно-исследовательский
институт радиационной техники, Москва

РЕЗЮМЕ

Представлеян основные направления работ реализуемых в ВНИИРТ в области рентгено-
фяяоресценткого анализа. Описано разработанные за последние годы анализаторы осяовая-
яые на применении компьютерной техники, диапазон работ по методологическим вопросам
Флюоресцентного анализа а также программное обеспечение аппаратуры.

Одной из важнеймх задач ряда ведущих отраслей промышленности на современном этапе
является наиболее полное я комплексное использование природных ресурсов и уменьшение
потерь минерального сырья при его добыче я переработке. Для совершенствования про-
цессов добычи я переработки руд полезных ископаемых, а также для обеспечения автома-
тического контроля и регулирования технологических процессов на горно-обогатительных
комбинатах требуются экспрессные я достоверные методы элементиого анализа состава руд
и продуктов их переработки. В связи с >тим разработка ядерно-физических методов
и аппаратуры для экспрессного контроля руд и продуктов их переработки на современ-
ном втапс приобретает первостепенное значение.

В настоящее время наиболее широкое развитие и распространение получили следующие
методы, основанные на ядерных реакциях и использовании изотопов и излучений! актива-
цнонный анализ в его различных вариантах, рвнтгеяорадяомвтрическни.,гаима-раэояаясями,
фотоядерный контрольяотабсорбцноиный, анализ по измерении ^-излучения радиационного
захвата, анализ с использованием (Ь% f и нейтронного отражения. Каждый из этих мето-
дов имеет свои достоинства и свои преимущественные области применения.

Большими возможностями и широкими перспективами располагает реитгеяорадиометриче-
ский метод анализа в двух его вариантах - флуоресцентном и абсорбционном. Реитгеио-
радиометрический метод в общем случае менее чувствительный, чем, например, актива-
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пионинй, однако его отличают: оольиал производительность и оперативность, простота
и экономичность проведения анализа. Этот метод позволяет проводить экспрессный ана-
лиз практически всех элементов периодической системы. В сравнении с классическим
рентгеяоспектральным методом, в которой в качестве источника возбуждающего излучения
используется рентгеновская трубка, рентгенорадиометрический метод обладает рядом
достоинств, что делает его конкурентоспособным, несмотря на более низкую в ряде
случаев разрешающую способность и более высокий порог обнаружения.

Я настоящее время рентгенорадиометрический метод применяется в металлургии, на
горнодобывающих и горио-обогатительннх предприятиях, при геологических исследованиях,
в лицевой и химической промышленности и многих других отраслях. Он позволяет резко
сократить время проведения анализа и удеяевить его стоимость.

Однако все возраставшие требования по повышенно эффективности производства и ка-
чества выпускаемой продукции выдвигает па современном этапе качественно новые задачи
в области аналитического экспрессного контроля состава вещества. Для реиения этих
задач требуются дальнейшие исследования в области ректгенорадиометрического анализа,
направленные на расширение диапазона определяемых элементов п включение в их число
самих легких с атомными номерами выше 5, значительное уменьшение порогов обнаружения
и повышение точности анализа сред сложного состава.

В настоящее время во ВНИИРТе успешно развивается новое перспективное направление
в области рентгенорадяометрического анализа, направленное па обеспечение анализа лег-
ких элементов /начиная с элементов с атомными номерами Z 5= 5/, а также на снижение
порогов обнаружения при анализе других средних и тяжелых элементов n o L - и М-сериям
с использованием для возбуждения характеристического излучения тяжелых заряженных
частиц [2].

Разработанная па основе этих методов аппаратура позволяет анализировать больвии-
ство элементов периодической таблицы в средах сложного вещественного состава. Говоря
о конкретных разработках в этой области, следует отметить, что во ВНИИРТе разработан
и НАПОЛ широкое применение комплекс промышленной автоматизированной рентгенорадио-
метрической аппаратуры для многоэленентного и массового анализа сложных сред, включа-
гаий аппаратуру для массового анализа технологических продуктов, переносную аппарату-
ру для массового анализа руд в условиях ествественного залегания, аппаратуру для
многоэлементного анализ? / одновременно до 15 элементов/ в лабораторных и пехових
усховиях, переносную микропроцессорную аппаратуру для многоэлемеитного анализа.

Миогоэлемелтныг полупроводниковый рентгеноралиометрический анализатор ФРЛИ-1 име-
ет автоматизированную схему измерения и рассчитан на одновременный анализ до вести
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элементов от кальция до уряня в порошковых и жидких образцах в диапазоне содержания
определяемых элементов от тысячных долен процента и выше. Анализатор ФРАМ-I позволя-
ет автоматически проводить анализ десяти образцов по заданной программе. Для расче-
та содержания лрн миогоэлеиентиом анализе к анализатору могут быть подключены ми-
хро-ЭВИ типа "Электроника ДЗ-28".

Дальнейшим вагон в развитии аппаратуры многоэлемеятного анализа отобранных проб
является создание полностью автоматического анализатора РАЛ-И1. Рентгеяорадиометри-
чесхий анализатор РЛЛ-MI предназначен для одновременного анализа сложных по составу
проб на 15 элементов одновременно. Работа прибора производится при управлении ми-
кро-ЭВМ "Электроника 13-28", которая кроме того, производит обработку сложных спек-
тров я расчет содержания определяемых элементов. Спектры рентгеновского излучения,
результаты анализов и иаобходимая дополнительная информация выводится на экран дис-
плея телевизионного типа я цифропечатащее устройство типа "Консул" или термо-
печатавщее устройство. Датчик прибора допускает использование трех разнотипных
радиоиэотолиых источников возбуждающего излучения. В нем также установлены блох де-
тектирования с Si /Li /- ППД типа БДРК-I я кюветы с анализируемыми пробами, разложен-
ными на дисковом прободержателе. После загрузки диска аяаляэируемммя пробами /лоро-
•ки, растворы, твердые образце/ процесс анализа происходит автоматически.

Следует отметить модульность аппаратурного исполнения многоэлемеятных анализато-
ров» Так, на базе электронно- измерительных устройств анализаторов ФРЛИ-I я РЛЛ-М1
выполнен ряд модификации анализаторов для определения элементного состава техноло-
гических растворов, в том числе иа кислотной основе.

Для реализация методов мяогоэлемектяого анализа в поле визе условиях, а также для
анализа технологических продуктов разработана переносная реитгенорадиометрическая
аппаратура РАМ-П иа базе встроенного микропроцессора, представляющего собой одно-
платную микро-ЭВМ. Наличие аналого-цифрового преобразователя и перепрограммируемого
микропроцессорного устройства с объемом памяти 32К позволяет реализовать сложные ал-
горитмы обработки информации и осуществлять анализ одновременно иа 10 элементов.
Кроме набора переносных датчиков иа основе пропорционального счетчика к анализатору
при работе в лабораторных или цеховых условиях могут подключать датчики на основе
ППД- или ПС-счетчика. В данном анализаторе в связи с применением БИС удалось реали-
зовать следующие новые технические решения!

I/ полное программное управление спектрометрическим трактом так, что после вклю-
чения прибора от оператора ие требуется никаких действий по настройке, кроме тех
случаев, когда необходимо изменить режим работы анализатора;
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?/ полностью явтоиптичоскуг стабилизацию измерительного тракта по принципу "эта-
лонной" заслонки; стабилизация ведется в промежутках между измерениями без вмеиятель-
ства оператора;

V автоматический запуск определения концентраций как только оператор устанавли-
вает датчик /или помешает пробу/ ś измерительную позиции;

V прогр&мное обеспечение предусматривает работу со многими типами детекторов
и радиоиэотопннх источников, что лля такого класса аппаратуры необычно;

5/ реализованы программы просмотра параметров настройки и их измерения, при этом
используется встественнне размерности этих параметров [3].

Создание мкогоэлементпнх анализаторов потребовало разработки принципов построения
математичесхого и программного обеспечения и создания пакета прикладных программ,
на базе которых хомпануотся программное обеспечение конкретных приборов, решающих
определенные аналитические задачи. Такой подход позволил значительно сократить сро-
ки внедрения приборов и повысить точность анализа [1,4].

Создание новых методик и аппаратур» "иогоэлементного рентгепорадиометрипеского
анализа представляет собой наглядный пример проблемы, решение которой в значитель-
ной мере зависит от того, насколько широко будет использован аппарат математическо-
го моделирования. Как известно, основная сложность многоэлементного анализа эаложе-
ira • чрезвычайно широкой изменчивости анализируемых объектов. Отсюда очевидна важ-
ность замени натурного эксперимента математическим моделированием, поскольку при
большей номенклатуре анализируемых объектов в металлургии, геологии и т.д. разработ-
ка многочисленных методик анализа представлает сложную проблему. ТАКИМ образом,
ускорение процесса методических исследований, сведение процесса внедрения аппарату-
ры к сТАНдартннм человеко-машинным процедурам - одна сторона проблемы. Другая, не
менее важная - решение метрологических задач. Последнее вызвано тем обстоятельством,
что создание полного комплекта аттестованных стандартных образцов для многоэлемент-
иого анализа большого класса различных продуктов выливается в дорогостоящее и трудо-
емко» мероприятие.

Численный эксперимент, имитация плотностей потоков характеристического и рассеян-
ного излучений в совокупности с активно спланированным экспериментом - вот тот путь,
который монет дат» возможность обосновать метрологию няогоэлеивнтяого .анализа. Глав-
ное здесь тс, что программное обеспечение, реализующее имитацию вторичных потоков,
в принципе может выступать в роли образцовой меры с не меньшей /а может и большей/
эффективности», чем сами образцовые пробы.

Конечной целью любых исследований в области рентгенорадиометрического анализа
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является внедрение прибора /или комплекса приборов/ для решения конкретной анали-
тической задачи. Поэтому и основной целью моделирования должно явиться создание ме-
тодики в привязке к конкретному прибору. Кроме того, моделирование может быть эффек-
тивно использовано на этапе постановки работы, когда необходимо ответить яа вопро-
си - возможно ля решить лоставленнуо задачу, а если возможно, то с какой точностью,
порогом чувствительности, за хакое время измерений и т.д. И еще одна возможность
использования математических моделей - решение оптимизационных задач при создании
приборов, т.е. расчет оптимальной геометрии датчиков, обоснование стабильности
электронно-измерительных модулей, выбор ОПТИМАЛЬНЫХ ПО соответствующим критериям
средств встраиваемой вычислительной техники.

Весь процесс автоматизированного создания методик анализа и их внедрения реали-
зован во ЖИИРТе на трех уровнях!

- I уровень - методический модеяируюкий комплекс яа базе мини-ЭВМ /типа СМ-4/,
оснаяекного всеми коделируюяими к вспомогательными программами. Эта ЭВМ может быть
не соединена с рентгенорадиометрическим датчиком, ее назначение - отработка общих
вопросов моделирования. Внешняя память большой ёмкости используется для хранения
банка данных я всех программ. Говоря о моделиругаих программах, в состав методичес-
кого комплекса включено моделирование плотностей потоков от сложных проб с учетом
вторичных я третичных эффектов по аналитическим зависимостям и по методу Монте-Кар-
ло. При этом моделирование охватывает в о наиболее распространенные геометрии изме-
рений.

Методы расчета концентраций включают асе основные методы анализа» методы эмпи-
рических иоэффияентов я Фундаментальных параметров и экспериментальные методы. Пря
этом используются автоматизированные процедуры построения уравнений связи.

Кроме программ по расшифровке сложянх спектров, методический комплекс содержит
программы я для маяинного моделирования спектров сложных проб по заданной плотнос-
ти потока я функпии отклика детектора.

В методическом моделярумем комплекс* также используются программы по опенке поро-
га чувствительности для получения вывода о возможности проведения рентгеяорадионет-
ричвского анализа, программы оптимального планирования эксперимента для задания на-
бора теоретических образцовых проб и по формированию машинного отчета, включавшего
выбранное уравнение связи, ожидаемую погрешность, рекомендации по обработке сложянх
спектров, порог чувствительности, время анализа одной пробы.

На основании численного эксперимента разрабатывается прикладное программное обес-
печение анализатора, НА которой будет осуществляться яяалиэ моделируемых проб»
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Програмипое обеспечение методического комплекса построено по модульной системе
с возможностью ег чаративанил!

- II уровень - 'числительный комплекс на йазе микро-ЭВМ, соединеиннх с регистри-
рующей аппаратурой /упиверсплышй рептгенорадиометрическии анализатор/. Назначение
этого второго уровня - моделирование в сокращенной объеме и отработка конкретных
программ, которыми Судут осггаяеин внедряемые приборы. В качестве микро-ЗВМ для соэ-
даи.ия вычислительно-анализирующих комплексов второго уровня используется ВУМС-001-
-07/08/ или ЛВК-2/Э/, оекпяеишле операпионной системой с языком высокого уровня
ФОРТРАН.

Говоря о программном обеспечении второго уровня, следует отметить, что оно вклю-
чает программы общения с измерительным датчиком, программы предварительной обработ-
ки информации я программ» расчета концентраций. Из моделирующих программ в первую
очередь используется программ» моделирования по аналитическим зависимостям. В целом
программное обеспечение второго уровня приближено к реальным условиям анализа, пос-
кольку одной из задач этого прпграммно-ичнерительяого комплекса - проведение реаль-
ных анализов сложных проб /первнИ, внемий уровень - чисто методический/. Основная
задача второго уровня - создавать конкретное прикладное программное обеспечение
многоэлемеитянх рентгенорадиометрических анализаторов:

- III уровень реализуется на тех же анализаторах, которые предполагается для
внедрения на промышленных предприятиях или • аналитических лабораториях. Необходи-
мость включения этих приборов в общий состав методического комплекса диктуется сис-
темными принципами, поскольку методика создается для решения конкретной аналитичес-
кой задачи н на конкретной аппаратуре.

Разработанные во ВНИИРТе методы и аппаратура способствуют существенному расши-
ренно области практического применения рентгенорадиометрического анализа для широ-
кого круга задач массового и многоэлементного анализа /до 10-15 элементов одно-
временно/ средних и тяжелых элементов по K-,t • и М-сериям характеристического
излучения с порогами чувствительности до 10 #. При реализации методов с использо-
ванием для возбуждения ниэхоэиергетического характеристического излучения потока-
ми о(-частиц от радиоиэотопяых источников пороги чувствительности могут быть сни-
жены на порядок и более, а при анализе растворов с предварительным концентрирова-
нием пройм - до Ю " 5 - I0" 6*.

Разработанная аппаратура нашла яирокое применение в различных отраслях промышлен-
ности.
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AUTOMATYCZNE PRZEMYSŁOWE WIELOPIERWIASTKOWE
RENTGENOWSKIE ANALIZATORY FLUORESCENCYJNE
I ICH ZASTOSOWANIA

S t r t t x c z « n l «

Prc«dł»awtono kierunki prac pfowodzonych przez WNIRT w zakresie r*n»genowski«| analizy

fluore*cenc)r|ne(. Optiono opracowone w ottaMich latach ikomputeryzowane analizatory, jak

rdwnieł pokazano zakręt prowodzonych prac w sferze metod analizy fluorescencyjnej oroz opro-

giomowanle aparatury.
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V.P. Vorvorlca, V . S . lsajev.,S. A. Kobskov, К. I.Szczokin

AUTOMATIC INDUSTRIAL MULTIELEMENT XRF

ANALYSERS AND THEIR APPLICATION

Summary

Current trends tn the VNIIRT activity in the field of XRF analysts have been presented.

Computerized analysers recently designed at VNIIRT have been described. Scope of applied

work In the field of XRF analysis together with some software solutions have also been shown.



OCENA BŁCDU POMIARU URZĄDZEŃ RAOłOIZOTÓPOWYCH

O LINIOWEJ CHARAKTERYSTYCE PRZETWARZANIA

P. Urboriski

Imtyfut Chemii t Technik? Jądrowe}

ul. Dorodna 16, 03-195 Warszawo

STRESZCZENIE

Podjęto próbę identyfikacji modelu błędów statycznych radioizotopowych przyrządów pomia-

rowych o liniowej charakterystyce przetwarzania. Przedyskutowano wpływ niektórych czynników

determinu(qcych wartotc wariancji błędu podstawowego oraz pokazano przykłady wykorzystania

wyznaczonego modelu do oceny charakterystyk metrologicznych radioizotopowych przyrządów

pomiarowych.

WSTĘP

Spośród różnych urządzeń technik! jądrowej radioizotopowe przyrzqdy pomiarowe spełniają

bardzo istotną to\ę, tą bowiem wykorzystywane jako czujniki w układach automatyki lub w

układach pomiarowych. W przyrządach tych wykorzystuje lie szeroką game zjawisk oddziały-

wania promieniowania z substancją, których analizo, jak również zasady konstrukcji aparatury

radioizotopowej, Są przedmiotem wielu opracowań i publikacji naukowych0,3]. Jednakie więk-

szość opracowań na ten temat pofcvleca mało miejsca lub wręcz pomija zagadnienie charaktery-

styk metrologicznych radioizotopowych przyrządów pomiarowych.

Przez pojęcie charakterystyk metrologicznych systemu pomiarowego rozumie się ogół danych

o błędach systemu pomiarowego, przedstawionych w sposób uporządkowany według umownie przy-

jętych reguł 1 5 ] . Tak więc, znajomość charakterystyk metrologicznych systemów pomiarowych

jest nieodzowna do ustalenia niepewności pomiaru, bez znajomości której nie można wykorzy-

stywać systemu pomiarowego zgodnie z przeznaczeniem.

W pracy tej podjęto próbę Identyfikacji modelu błędów statycznych radioizotopowych przy-

rządów pomiarowych o liniowej charakterystyce przetwarzania. Przedstawiono również przykła-

dy zostosowanlg wyznaczonego modelu do oceny niepewności pomiarów, realizowanych za po-

mocą urządzeń radioizotopowych, oraz pokazano wpływ niektórych czynników na wielkość błę-

du pomiarowego.
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SCHEMAT STRUKTURALNY RADIOIZOTOPOWEGO

PRZYRZĄDU POMIAROWEGO

Łańcuch pomiarowy radioizotopowego przyrządu pomiarowego składa się z trzech podstawo-

wych przetworników /rys. 1 / . Pierwszy przetwornik dokonuje przetwarzania wielkofci mierzonej

Z na gęstofć strumienia cząstek lub kwantów, a jego funkcja przetwarzania /charakterystyka/

Rys. 1 . Schemat strukturalny radioizotopowego przyrządu pomiarowego

J • F _. .. .W_. modeluje zjawisko Fizyczne, na którym oparta jest zasada działania ca-

łego przyrządu pomiarowego. Wielkościami wpływowymi W . .. .W będą tutaj np, zmiany gęs-

tości materiału w grubosciomierzach, efekt mai,усу w analizie fluorescencyjnej itp. W drugim

przetworniku, zawierającym wszystkie elementy instrumentalne - od detektora promieniowania

aż do urządzenia wytwarzającego sygnał elektryczny - wykorzystywane w urządzeniu wskazują-

cym, wielkościami wpływowymi W_....W_ będą np. niestabilności napięć zasilających czy

zmiany temperatury otoczenia.

Dwa pierwsze człony łańcucha pomiarowego reprezentują radioizotopowy przyrząd pomiarowy

przed wzorcowaniem, t j . przed nadaniem wskazaniom przyrządu miary wielkofci mierzonej. Wy-

znaczony na podstawie pomiaru wartości wzorcowych Z^,. model procedury wzorcowania Z =

* f / J / stanowi ostatni stopień przetwarzania przyrządu pomiarowego. Znajomość modelu proce-

dury wzorcowania oraz wartofc' wielkofci wejściowej J pozwala na znalezienie wielkofci wyjś-

ciowej Z oraz oszacowanie błędu tak znalezionej wielkofci.

Wynika stąd, ze charakterystyki metrologiczne przyrządu pomiarowego można określić na

podstawie modelu ostatniego przetwornika, bez konieczności przeprowadzenia głębszej analizy

działania przetworników wejściowych.

MODEL BŁĘDÓW STATYCZNYCH

Zgodnie z przyjętymi w metrologii określeniami [ 5 ] błąd podstowowy urządzenia pomiaro-

wego jest wielowymiarowym, niestacjonarnym procesem losowym. Ograniczając rozważania do

warunków statycznych, można traktować błąd jako jednowymiarową zmienną losową. Przedmio-

tem rozważań będą dwa pierwsze momenty rozkładu błędu, a więc wartość średnia, czyli skła-

dowa przypadkowa.
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Rys. 2 . Schemat strukturalny modelu liniowej procedury wzorcowania

Jeżeli na wejście przetwornika przychodzi sygnał J, to możemy przedstawić go w postaci:

J - J % UJ /ł/

gdzie J* jest sygnałem idealnym a Л J błędem powstałym w poprzednich członach łańcucha

pomiarowego. Idealny sygnał wyjściowy Z powinien zależeć tylko od idealnego sygnału wej-

ściowego, tak więc błąd podstawowy no wyjściu jest równy»

Л Z « Z - Z* /2/

Wartość oczekiwania i wariancja błędu na wyjściu są równe odpowiednio

E/AZ/«2TŹ-Z-F /3/

2 2 2
б Д 2 - 6 Z + 6 Z * - 2 COV/Z,ZV /4/

—— o

Jeżeli «nony jest model procedury wzorcowania Z =* f / J / to wiełkofci A Z i б д ^ "К**"

no wyrazić jako funkcję błędu wejściowego A J i wielkości wyjściowej Z .

H.ĄD STATYCZNY DLA LINIOWEGO MODELU

PROCEDURY WZORCOWANIA

Model procedury wrorcowonia radioizotopowych przyrządów pomiarowych wyznacza się naf-

częfciej metodą analizy regresji, tak więc jeżeli jest to model liniowy względem zmiennych,

to można go przedstawić w postacit

Z = В + B.J /5/
o i

gdzie В i B. są współczynnikami rzeczywistego modelu regresyjnego Z = f / J / . Idealny syg-

nał wyjściowy można wyrazić jokot
Z * « b f b . J M /6/

o 1
gdzie b i b sq współczynnikami idealnego, zdeterminowanego modelu procedury wzorcowa-

nia. Różnica między wyrażeniom» / 5 / i / 6 / polega na tym, że w zależności / 5 / wszystkie

wielkości sq zmiennymi losowymi, podczas gdy w zależności / 6 / zmiennymi losowymi sq tylko

wielkości Z" i J * .
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Worłość średnią i wariancję błędu można obliczyć na podstawie zależności / 3 / - /b/%

ЕТш /В - b / + / B . - b . / J f f i . 2Tj /7/
0 0 I I I

2 2
б д 2 - В2 . 6 ^ + /B, - b2 / CTjM + j 2 6 2

B j + 2J COV /Bo, B / / 8 /

Powyższe obliczenia wykonano przy następujących założeniach?

1 . Sygnał wejściowy J jest statystycznie niezależny od współczynników modelu regresyjnego

2 . Błqd A j jest statystycznie niezależny od sygnału idealnego J .

2 . Pod pojęciem sygnał idealny rozumie się taki sygnał, kitfrego wartość Średnia je»t równa

wartości średniej sygnału rzeczywistego, natomiast jego wariancja jest znacznie mniejsza od
2

wariancji błędu wejściowego C« .. Wynika stqd, że;

2 2 _
J* = J 6j* «6j a AJ 'O

Przyjmując, że model rzeczywisty procedury wzorcowanie nie wnosi błędów łyslematycznych

względem modelu idealnego /B * b I В. в b./, otrzymujemy następujące wyrażenia na wa-

riancję błędu

2 2 2 _,2 2 2

4 J 6 2 J COV /Bo' V /9/

Gdyby model procedury wzorcowanio był modelem idealnym / 6 / , to wówczas trzy ostatnie

składniki w wyrażeniu / 9 / byłyby równe zeru i wariancja błędu byłaby równa b̂  О д . .

Składniki zawierające wariancję i kowariancję współczynników modelu regresyjnego reprezentu-

ją tę składową wariancji błędu podstawowego, która jest wywołana statystycznym charakterem

modelu procedury wzorcowania.
2 2

Zastępując (TV^/ С ni ' COV/B » В./ ich estymotorami wyznaczonymi na podstawie po-

miarów próbek wzorcowych [ 2 ] Z w ; , J W | , otrzymujemy

gdzie t

S - wariancja res?towa modelu regresyjnego Z ^ , * В +BjJ^.,

n - liczba próbek wzorcowych,
1 n

ZW * TT T\ ZWi'
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2 I
szw ""TT

DYSKUSJA CZYNNIKÓW WPŁYWAJĄCYCH NA WARTOŚĆ BŁĘDU

2
Wariancje błędu ( j A 7 można przedstawić w postaci sumy dwóch składników

: e s t składnikiem reprezentującym wariancję błędu przypadkowego, powstającego w
o 2

dwóch pierwszych przetwornikach /rys. 1 / , natomiast (Т-_. jest błędem przypadkowym ,wywo-

łanym pfzez statystyczny charakter procedury wzorcowania, jak wynika z zależności / ' 0 / , błąd

przypadków)' procedury wzorcowania oprócz tego, że jest funkcją wartości wielkości mierzonej

Z , zależy od trzech parametrów;

- wariancji resztowej S,
- liczby próbek wykorzystanych do wyznaczenia modelu procedury wzorcowania n,

- estymatora wariancji wartości próbek wzorcowych SjW'

Wariancja resztowa jest powszechnie stosowana do oceny stopnia dopasowania modelu proce-

dury wzorcowania do otrzymanych wyników pomiarów próbek wzorcowych, a nawef ustożsamia-

na z błędem procedury wzorcowania. Jak wynika z zależności / 1 0 / , wpływ pozostałych czyn-

ników na wariancję błędu podstawowego jest również nie do pominięcia i zostanie omówiony

na konkretnych przykłodach procedur wzorcowania.

Na rysunkach 3a, 3b, 3c przedstawiono trzy przykłady charakterystyk statycznych, wyzna-

czonych za pomocą tej samej liczby próbek wzorcowych n=35, dla których wartość wariancji

resztowej S jesł w przybliżeniu taka sama. Poszczególne charakterystyki różnią się między

sobą tylko rozkładem wielkości Z W J próbek wzorcowych, który to rozkład przedstawiono na

wykresie w postaci histogramów. Jak widać z przebiegu zależności ( 5 ^ z /S przedstawionego

na rysunku 3d, wariancja błędu przypadkowego procedury wzorcowania osiąga minimum dla war-

tości wiełkofci mierzonej Z równej średniej wartości Z w ; zbioru próbek wzorcowych i rośnie

w miarę oddalania się w obie strony od tej wartości. Jednakże, jeżeli wartości Z W J próbek

wzorcowych są bardziej skupione wokół średniej /rys. 3c/, to wariancja błędu procedury wzor-

cowania rośnie szybciej niż w przypadku rozkładów bardziej "rozproszonych", prry czym roz-

kład równomierny wcale nie jest najkorzystniejszy /rys. 3b/.

Na rysunku 4 przedstawiono zależność ilorazu Од?*/* «* liczby próbek wzorcowych n
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Rys. 3. Przebieg zależności ilorazu wariancji błędu przypadkowego procedury
i wariancji resztowejG^zyy/S od wartości wielkości mierzonej Z dla różnych
tości Z w . próbek wzorcowych / a / - / c /

wzorcowania
rozkładów war-

dla różnych wartości wielkości mierzonej Z i dla różnych rozkładów wartości Z , dla próbek

wzorcowych. Nieregularny przebieg zależności, jest spowodowany tym, że przy zmianie licz-

by próbek wzorcowych ulega również zmianie ich rozkład. Może to być również przyczyną

tego, że dla pewnych wartości Z wpływ liczby próbek wzorcowych n na wariancję błędu przy-

padkowego procedury wzorcowania jest silniejszy niż wynikałoby to bezpośrednio z zależności

/ 1 0 / .

Wyprowadzona zależność na wariancję błędu przypadkowego może być również wykorzysta-

na do oceny i porównania różnych charakterystyk statycznych radioizotopowych przyrządów po-

miarowych. Na rysunku 5 pokazano dwie charakterystyki analizatora fluorescencyjnego, przezna-

czonego do pomiaru zawartości cyny w materiałach geologicznych [ 4 ] , pierwsza z nich /rys.

5a/ przedstawia zależność natężenia promieniowania fluorescencyjnego KSn, a drugo /rys. 5b/

- to zależność stosunku należenia tego promieniowania do natężenia promieniowania rozproszo-

nego w funkcji koncentracji cyny. Na tych samych rysunkach przedstawiono również wykresy
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Rys. 4. Przebieg zależności ilorazu wariancji błtdu przypodkowego wzorcowania i wariancji
oszacowania cp ZiZW/S^' od liczby wzorców dła różnych rozkładów wartości Z

2
zaleinofci wariancji błędu procedury wzorcowania ( j . _ /linia ciągła/ oraz wariancji błędu

podstawowego г ? д 7 /linia przerywano/. Przy obliczaniu wartości О д ^ «dodano, że błąd

wejściowy AJ |*»t spowodowany wyłącznie statystycznym charakterem ° rozpadku promienio-

•wórczego. Wariancja błfdu przypodkowego procedury wzorcowania jest mnie|sza w przypadku

pomiaru ilorazu należenia promieniowania U n / J r o ok. 2 5 % , jednakże, oby osiągnąć taką po-

praw» dokładnofc! pomiaru, należy około dwukrotnie /a właściwie czterokrotnie, gdyż mierzy

sit zarówno J- jak i J / zwiększyć eras pomiaru. Dalsze zwiększenie czasu pomiaru nie pro-

wadzi do poprawienia dokładności pomiaru. Wynika to z faktu, że czas pomiaru wpływa tylko

na wariancję О д - , natomiast warłolć Q^ pozostaje no niezmienionym poziomie.

Jeszcze wyrazn?ej widać wpływ czasu pomiaru na wartości wariancji błędu podstawowego

na rysunku 6. D\a rozważanego przypadku pomiaru zawartości cyny widać, że zwiększeni* cza-

su pomiaru powyżej 50 s /jeżeli mierzy się J $ n / lub 100 s /jeżeli mierzy się iloraz J S n / J /

praktyczni* ni* wpływa na zmniejszenie wariancji błędu podstawowego. Wydaje się, że użyte-
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Rys. 5. Charakterystyki statyczne oraz wariancje błędów przypadkowych analizatora fluorescen-
cyjnego przeznaczonego do oznaczania koncentracji cyny w materiałach geologicznych metodą

1 bezpoiredniego pomiaru natężenia promieniowania SnK / a / oraz ilorazu natężenia promienio-
wania SnK i promieniowania rozproszonego / b /

cznym kryterium praktycznym wyboru właściwego czasu pomiaru jest warunek, aby czas pomiaru

był taki, żeby stosunek wariancji błędu procedury wzorcowania do wariancji błędu podstawo-

wego był większy od 0 , 6 . W takim bowiem przypadku składowa błędu podstawowego, zależna

od czasu pomiaru.będzie stanowić tylko ok. 10% całego błędu podstawowego. Wydłużenie

czasu pomiaru ponad tę wartość może być szkodliwe, ze względu na zwiększenie możliwości

wystąpienia błędów instrumentalnych w czasie trwania pomiaru.

Kolejnym czynnikiem, który może wpływać na wartoSĆ wariancji błędu podstawowego, jest

łzw. czułość metody, czylł nachylenie charakterystyki statycznej. Na rysunku 7 przedstawiono

charakterystyki statyczne analizatora fluorescencyjnego, przeznaczonego do pomiaru zawartoS-

ci miedzi w rudach dla dwóch różnych źródeł promieniowania Pu-238 i Cd-109, przy czym

nachyleni* charakterystyki dla źródła Cd-109 jest prawie dwukrotnie większe niż dla Pu-238,

natomiast wartość wariancji resztowej jest prawie taka sama. Jak widać z przebiegu zależno-

ści wariancji błędu podstawowego na rysunku 7b, zmiana czułości nie wpływa na błąd proce-

dury wzorcowania O A Z W ' a t y ' l < 0 П° w a r t o * ć G&Z ' J e ż * ' ' t 0 $ k ł o d o w a b ł e a " podstawowego
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Rył. 6. Zaleznofć wariancji błędu podstawowego О л 7 отаг " o r a z C M z . / б д 7 °^ czasu po-
mioru przy oznaczaniu cyny w materiałach geologicznych

jest wyrainle mniejsza od wariancji błędu procedury wzorcowania, jak to ma miejsce w rozwa-

żonym przypadku, to wówczas zmiana czułofci praktycznie nte wpływa na błąd pomiaru. Za-

wsze jednak wpływ zmian nachylenia charakterystyki /czułofci/ na błąd pomiaru można skom-

pensować, dobierając odpowiedni czas pomiaru.

WNIOSKI

Przedstawiony w pracy sposób obliczania btfdów statycznych radioizotopowych przyrządów

pomiorowych pozwala na dokonanie oceny błędu podstawowego urządzeń o liniowej charaktery-

styce przetwarzania, pod warunkiem, że znany jest model procedury wzorcowania oraz błąd

pomiaru wielkości wejfciowej tego modelu.

Wariancja błfdu procedury wzorcowania osiąga minimum dla wartoSci mierzonej wielkofci

równej fredniej zbioru wzorców użytych wyznaczenia modelu regresyjnego, a jej wartofć żale»

ł y również od liczby wzorców I rorkładu ich wartości. Dobierając czas pomiaru należy uwzgle-
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Rys. 7 . Charakreryłtyki tratyczne /a/analizatora fluorescencyjnego przeznaczonego do ozna-
czania koncentracji miedzi w rudach, oraz przebiegu zależności wariancji błędów / b / od war-
tefcl mierzonej koncentracji miedzi

dnlfi wartofc błfdu procedury wzorcowania, bowiem wydłużenie czasu pomiaru powyżej okreś-

lonej wartości nie powoduje poprawienia dokbdnofci pomiaru.
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P. Urbanski

EVALUATION OF ERRORS OF RADIOISOTOPE GAUGES

EXHIBITING LINEAR CALIBRATION PROCEDURE

Summary

An attempt was mode for Identification of errors model for radiolsotope gauges exhibiting

linear calibration procedure. Factors influencing variance of the basic error are discussed and

application examples of identified model for «valuation performance of radloisoiope gauges are

presented.

П . УрбЛИЬСКИ

ОЦЕНКА ШИБКИ ИЗМЕРЕНИЯ РАИОИЗОТОПНШ ПРИБОРОВ

С ЛИНЕЙНОЙ РАБОЧЕЙ ХАРАКТЕРИСТИКОЙ

РЕЗИГГ;

Была предпринята полита разработки иодми статистических ояиоок дяя радиоиэотоп-
тп ияиеритшиих приборои с лииеиной рав«ч«1 харвкиристикой. Рассмотрено мияиив
иекотерюс в>акторо» лрахопр«Д«яямих 1иа«нии# дисперсии ошивки а такхс лри1ад*ян при-
мру исполиомиия pupteoTtRKOR подвей дня о л р д е ш и я метрологических характеристик
радиоиаотопимх и«мврите*ьиих пряборо!»



METODA I APARATURA DO LABORATORYJNEGO OZNACZANIA

ZAWARTOŚCI I SKŁADU POPIOŁU W WĘGLU BRUNATNYM

W , Antoniak, S. Koramuz, P. UrboMki

Instytut Chemii i Techniki Jądrowej

Warszawa, ul. Dorodna 16

STRESZCZENIE

Opisano metodę pomiaru opartą na wykorzystaniu zjawiska fluorescencji rentgenowskiej i roz-

praszania promieniowania X . Przedstawiono równie* mikrokomputerowy przyrząd, który w sposób

automatyczny umożliwia realizacje pomiaru według opracowanej metody. Zakres pomiaru zawar-

tości popiołu od 5 do 65% z dokładnofcią +3% zowortofci CaO od 7 do 10% z dokładnością

+ 1 % i Fe2O od 0,3 do 3% z doMadnofciq f ) , 2 % .

WSTĘP

W IChTJ, wspólnie z ZFI Lipsk, od szeregu lat prowadzone były badania nad moźliwofcłą

wykorzystania metody rozprmzonla nlskoenergetycznego promieniowania X I fluorescencji rentge-

nowskiej do pomiaru zowortofci popiołu t niektórych pierwiastków w wf glu brunatnym [2-4, ©"]

Opracowano również mikrokomputerowy poplofomierz, który w warunkach laboratoryjnych mote

realizować pomiar poptotowofcl oraz koncentracji żelaza i wapnia w węglu według opracowa-

nej metody. W pracy przedstawiono zasadę opracowane} metody oraz opisano mikrokomputerowy

przyrząd do pomiaru zawortofcl wapnia, żelaza 1 popiołu w węglu brunatnym w warunkach la-

boratoryjnych.

METODA POMIARU

W prezentowanej metodzie pomiarowe] injdłem lnfermac|i o zawartości I skłodzie popiołu

w węglu brunatnym sąt intensywność promieniowania chorokterystycznego wapnia i żelaza oraz

Intensywne** promieniowania rozproszonego. Na rysunku 1 przedstawiono geometrie pomiaru

oraz typowy kształt widma amplitudowego dla sproszkowanej próbki węglo brunatnego. Źródłem

promieniowania jest izotop Pu-238 o aktywności 1,11 Gdq, natomiast detektorem jest argono-

wy licznik proporcjonalny. Na rysunku tym zaznaczono progi dyskryminacji, między którymi
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O Energio <keV) 255

Rys. 1 . Widmo promieniowania wtórnego wzbudzonego w próbce węgla brunatnego

mierzone sąt

a / czefć impulsów piku wapnia i ucieczki ielaza l i ,

b/ czestott impulsów piku żelaza I?,

c/ czestott impulsów piku promieniowania rozproszenia I х .

Zawartolć tlenków wapnia W - oraz tlenków żelazo W_ w węglu obliczana jest z nastf-

pujqcych zaleznofcft

W
Ca 1 - Ь . I ,

F 0 + F l -
WFe 1 - Ь . I .

• C - ' F

/ I /

/2/

Zawartofć popiołu A w węglu obliczana [est z notłepu|qce} zoleżnofcit

A l ' T T + \ ' WCa + A 3 ' WFe

W powyższych wzorach zmienne I - , l_ oraz I sq wielkościami znormalizowanymi i wynoszq,
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'c = 'Ć-"c /V

',-':/•: /v
gdzie I-,, I oraz I są odpowiednio czefcioml impulsów pików wapnia, żelaza i rozproszenia

próbki wzorcowej. Występujące we wzorach / 1 - 3 / współczynniki С , F i A wyznaczane są

metodą regresji z danych kalibracyjnych.

Omówiona powyżej metoda pozwala ograniczyć wpływ długotrwałych dryfów aparatury na

wynik pomiaru.

APARATURA

Aparatura do laboratoryjnego oznaczania zawartości i składu popiołu w węglu brunatnym

składa się z:

o/ głowicy pomiarowej typu GA-l 1 [ 5 ] ,

b/ mikroprocesorowego analizatora wielokanałowego typ P1M-80 [ I ] ,

c/ drukarki typ RB-IO3.

W głowicy pomiarowej znajdują sift źródło Pu-238, argonowy licznik proporcjonalny oraz

przedwzmaeniaez ładunkowy i standardowe naczyńko ze sproszkowaną próbką węgla.

Mikroprocesorowy analizator wielokanałowy [1J składa sie z układu centralnego /PCPU/,

sterującego cykle pomiarowe i przetwarzającego dane pomiarowe, przetwornika anologowo-cyfro-

wego /PAC/, fnter-fejłu drukarki / P l / oraz zasilaczy niskiego i wysokiego napięcia. Na pły-

cie czołowej analizatora znajdują sift

a/ szefciosegmentowy wyświetlacz z dwoma lampkami, "WZORZEC" i "POMIAR",

b/ dwie ikale hel [potów "DYSKRYMINATOR" i "WYSOKIE NAPIĘCIE1;

c/ trzy przyciski operacyjne "WZORZEC", "SKŁAD" I "START",

d / wyłącznik sieciowy z lampką kontrolny.

Jak fuż wspomniano, oznaczanie 7'jwortofci i składu popiołu polega na pomiarze względnej

czettofci impulsów pików /wzory 4, 5 i 6/, a następnie na ich przetwarzaniu według odpowied-

nich algorytmów /wzory 1 , 2 , 3 / . Dlatego też program mikroprocesora po włączeniu napięć

zasilających powoduje w pierwszej kolejnofci zapalenie lampki "WZORZEC". Należy wówczas

włożyć próbkę wzorcową 1 nacisnąć przycisk "START" inicjujący cykl pomiarowy. W ciągu 200

sekund zbierane [est widmo w 256 kanałach, a nostfpniet
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o/ widmo dzielone jest przez cztery,

b/ lokalizowany jest pik żelaza,

c/ analizowane jest położenie i wartość piku żelaza.

Jeżeli położenie piku żelaza i jego wartość mieszczą się w dopuszczalnych przedziałach

program:

d / oblicza i zapamiętuje progi dyskryminacji,

e / oblicza i zapamiętuje wartości l _ , L i I ,
d С г г

f/ obiicza i zapamiętuje A , W_ i W ,

g/ zapala lampkę "POMIAR", drukuje i wyświetla obliczoną wartość A z odpowiednimi

symbolami.

Naciskając kolejno przycisk "SKŁAD" można wydrukować i wyświetlić wartości W_ i W

z odpowiednimi symbolami. Paląca sie lampka "POMIAR" oznacza, że należy przystąpić do po-

miaru badanej próbki. Należy wówczas włożyć do głowicy naczyńko z badaną próbką sproszko-

wanego wfgla i nacisnąć przycisk "START", inicjujący kolejny cykl pomiarowy. Program zbiera

wówczas widmo w ciągu 50 sekund, a następnie wykonuje czynności od punktu / c / . Przycisk

"WZORZEC pozwala powtórzyć wzorcowanie bez wyłączania przyrządu z sieci.

Jeżeli w wyniku analizy piku żelaza /punkt c/ wynik jest negatywny, na wyświetlaczu za-

pale sie jedno z symboli, które oznaczają:

" U " - wartość piku żelaza za duża,

и П « « warto it piku żelaza za mała,

" ] " • położeni* piku mniejsze od dopuszczalnego,

" £ " - położenie piku większe od dopuszczalnego,

и — . . - bralc piku.

Po zopaleniu sie jednego z wyżej wymienionych symboli przyciskiem "START" można konty-

nuować program.

W przypadku gdy zapalq »ie lymbolt " 3 " •«» " С " , należy odpowiednio zwiększyć lub

zmniejszyć wysokie napięcie i powtórzyć wzorcowanie. Jsieli zapalą ile pozostałe symbole, na-

leży powtórzyć wzorcowanie. W przypadku gdy po raz drugi zapalą i if te symbole, należy od-

dać przyrząd do naprawy.

Wszystkie operacje arytmetyczne wykonywane Są z dokładnością do 0 , 0 1 % , natomiast wy-

nik wyświetlany i drukowany jest z dokładnością do 0 , 1 % . Z uwagi na wzorce kalibracyjne

dokładny pomiar przewidziany jest dla następujących zakresów:

A d = 10 - 32%
W . - 1 - 6%

Ca

W p # - 1 - 4%
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Jeżeli wynik pomiaru zawarty |mt w wymienionych wyżej zakresach, {ett on dr.Aowony I

wyświetlany z kropką przed wynikiem. W przeciwnym wypadku wyniki poprzedzone tq znakiem

WNIOSKI

Prezentowana aparatura pozwala w stosunkowo krótkim czasie oznaczać w warunkach labo-

rotoryfnych zawartoj£ I skład popiołu w węglu brunatnym. Metoda ta wymaga {ednak stondory-

zocfi próbek, a w szczególności wysuszenia i sproszkowania próbek węgla do granulacft nie wię-

kszej-nlz 1 mm. Tytułem orzykładu na rysunku 2 przedstawiono wykres wyników pomiarów zawar-

tofci popiołu Ap w funkcfl zawartości popiołu Ayi .oznaczone metodq chemiczną dla 54 próbek

Э0

20

15

10

/

S=0,83%

•

10 20 25 30<V«}Aw

Rys. 2 . Wykres pomierzone] zawartości popiołu A w funkcfi wzorcowe| zawartości popiołu
i •

wzorcowych, na podstawie których zosrał wyskalowony przyrząd. Odchyleni* stondordowe o n a -

cowonia wynosi 0,83% i fest to wynik, który zadowala przyszłych użytkowników. Przyrząd leń

będzie przechodził badania eksploatacyfne w NRD, a wyniki bodem* będą podstawą do dalszych

udoskonalę^ przyrządu.
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A METHOD AND A N INSTRUMENT FOR DETERMINATION

OF ASH SOME ELEMENT CONTENT I N BROWN COAL

Summary

A method based on X-ray fluorescence and X-ray scattering is described. Microprocessor

instrument for realisation of ash and some elements content in brown coal according to described

method is also presented.

The range of ash content -Is from 5 do 65 percent accuracy +3% /obs/, Co content from 2

to 10 percent, accuracy + 1 % /abs/ and Fe-O, from 0.3 to 3 percent and-accuracy + 0 . 2 %

/abs/.

В. Антон», С* Карему», П. Урбаиьсм

МЕТОД I АППАРАТУР* Д1Я ЛАБОРАТОРНОГО
ОПРЕДЕЛЕНИЯ С0ДЕР1АН1Я I СОСТАВА ПЕПЛА В БУРИШ УГЛЯ

Р Е З Н Е

Описан имтож n r n p t n i содвряшня п*м* оономшпА ш юпопаомшн а ы м м рвшт-
гвновохо! флвор«оц«ши • paoetme рптгмокжого м х у м п я . Продепим топ шаро-
вошквмрнШ прибор, иотории автонятичасп миюяипт пшр«иаи во рмрабояшиену ис-
тоду. Диаииои iwoptnii оодоржапм вовм оод«равтои • вродомж от И so 65K врв точ-
ности *ЭХ, содержав! СаО от 2% до V» при точности tfif в »« 2о 3 о* 0,Э* до ЭИ арв тм-
воотв «О,2*.



MIERNIK POPiOŁOWOSCl WĘGLA BRUNATNEGO

NA PODSTAWIE MIKROKOMPUTERA ZX SPECTRUM

В. Mochoj, F. Źrudelny, A. Dudzińsk!

Instytut Chemii.i Techniki Jądrowe}

ul. Dorodna 16, 03-195 Warszawa

STRESZCZENIE

W skład miernika, oprócz głowicy pomiarowej, wchodzi mikrokomputer ZX SPECTRUM,

nitor ekranowy lub standardowy telewizor /jako monitor/ oraz układ sprzętowy, zawierający:

dekoder 24 portów zewnętrznych, przetwornik amplitudy impulsu na cyfrę 0-255, programowalne

przeliczniki /}sko zegar czasu rzeczywistego i (oko układ przerwań/ oraz jednostkę, sprzęgającą

drukarki typu ERD 103.

Miernik zbiera widmo różniczkowe impulsów detektora proporcjonalnie do próbki mierzonego

węgla, wyznacza trzy okna pomiarowe! promieniowania wzbudzonego wapnia l „ , promieniowa-
Ca

nia wzbudzonego żelaza I - oraz promieniowania rozproszo'iogo I i na tej podstawie wyznacza

zawartość4 popiołu w węglu. Wynikł pomiarów wyświetlane sq na ekranie telewizora ekranowego

lub telewizora i drukowane na drukarce.

WPROWADZENIE

Prezentowany w referacie miernik jest urządzeniem laboratoryjnym I służy do pomiaru zawar-

tość? popiołu, ponadto do pomiaru zawartości CaO i Fe-O. w węglu brunatnym. Wyznaczenie

zawartości popiołu, CaO oraz F*«O. wymaga doić złożonej obróbki sygnału promieniowania .

rozproszonego I , promieniowania wzbudzonego w wapniu I - oraz promieniowania wzbudzonego

w żehuzie 3_ [ 2 ] , a to pociąga za sobą koniecznofe stosowania układów mikroprocesorowych ,

do obróbki sygnału. Układy mikroprocesorowe tą stosowane z powodzeniem do tego typu mternl-

Ic6w również w Instytucie Chemii i Techniki Jądrowe), ale wymagają plrmla oprogramowania

mikroprocesora w języku symbolicznym asemfatera. Opracowanie takie oprogramowanta jest praco-

chłonne I uciążliwe, szczególnie dla uraądzeA wytwarzanych w banłzo krótkich wrlach, «£o fa-

kich należy zaliczyć mierniki Izotopowe. Celem wyeliminowania tej niedogodności do obórbkt

sygnału oraz prezentacji wyników, pomiaru postanowiono wykorzystać tant, ttarafawowy mikrokom-
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puter osobisty ZX Spectrum, łatwo osiągalny na pofokim rynku. Jedynie kr6tki program zbiera-

nia widma promieniowania napisany został w ffzyku symbolicznym asemblera. Główny program

obróbki widma wyświetlania i wydruku wyniku pomiaru pisany Jest juź w łatwym języku wyż-

szego rzędu, jakim jest jfzyk Basic.

W referacie przedstawiono układ sprzętowy miernika oraz program obróbki sygnału i prezen-

tacji wyników.

UKŁAD SPRZĘTOWY MIERNIKA

W skład miernika zawartofci popiołu wchodzi głowica pomiarowa GP, mikrokomputer 2 X

Spektrum, monitor M O N oraz blok elektroniki, Podzespoły bloku elektroniki oraz Ich wza-

jemne połączenia przedstawiono na rysunku 1 . Szyny adresowe, szyny danych oraz szyny syg-

nałów kontrolnych «ą buforowane. Bufor szyn adresowych przesyła sygnały zawsze z komputera.

Blok elektroniki

Rys. 1 . Schemat- blokowy poplołomlerzd fluorescencyjnego? ZX - mikrokomputer ZX SPECTRUM,
M O N - monitor, Z W N - zasilacz wysokiego napięcia, GP - głowica pomiarowa, PAC - prze-
twornik amplituda/cyfra, DEC - dekoder, DRUK - interface drukorkt ERD 103, EPROM - pamięć
zewnętrzna 27128, CTC - licznik programowalny, A - szyny adresowe, D - szyny danych, :

£ _ r szyny sygnatgw kontrolnych, В - bufory szyn adresowych, danych I sygnałów kontrolnych,
DEC В - dekoder куп danych

Kierunek przesyłania przez bufor danych sterowany Jest sygnałami RD, M l , IONQ poprzez de-

ifcódeT bufora DECB. Szyny kontrolnet ffi, Wk, Ш Г О , Л Э Ю , M l , oraz ft biegnq zawsze od
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ZX SPECTRUM do urzadzeri zewnętrznych. Szyny kontr©!?*» 1NT, RÓMĆ5 oraz WAIT połączone

są beitpoSrednio z komputerem.

Schemat dekodera bufora DECB przedstav/tono na rysunku 2 . Dekoder uaktywnia bufor przez

podani* «tanu niskiego na nólkę ĆT oraz stanu wysokiego / H / na nóike EN przy zapisie do

urządzeń1 zewnętrznych i stanu niskiego / L / przy odczycie urządzeń zewnętrznych.

Tabiica prawdy dekodera

IORQ

1
1

t

1

9

0

e .

Ml

t
1

9

e
1

1

0

0

RD

1

e
1

»

1

0

1
er

OK

0
l

2

3

4

5

6

7

EH

-

H

—

L

—

H

H
-

Cs
-

L

—

L

—

L

L
-

. Funkcja
—

odczyt EPROM

—

zapis RETI

r—

odczyt CTC

odczyt w. przerwań
—

H-high, stan wysoki L-tow, stan niski [

Rys. 2 . Schemat dekodera DECB do sterowania bufora danych i [ego tablica prawdy

D»!nłanle układu jest następujące. Impulsy z głowicy pomiarowej podawane sq na przetwor-

nik amplitudy na cyfrę PAC. Zakończenie przetwarzania amplitudy impulsu sygnalizowane jest

przez INTPAC podłączonym do CTC L3. Licznik ten zaprogramowany na zliczeni* ł impulsu

wysyła sygnał przetwarzania I NT do mikrokomputera. Mikrokomputer odczytu}* wynik i zwięk-

sza o 1 zawartoić komórki RAM, odpowiadając*! amplitudzie impulsu. Z chwilą odczytu PAC ,

rozpoczyna analizę następnego impulsu, zaf mikrokomputer dokonuj* w tym czasie obsługi prze-

rwania PAC /zwiększenia o 1 odpowiedniej komórki RAM/. Czas zbierania widma wyznaczony

jest przez liczniki Lo, LI i L2 CTC, które zliczają impulsy zegarowe 3,5 MHz. rV zliczeniu
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zaprogramowane] Ilości impulsów licznik 12 CTC zgłasza przerwanie I NT kończący czas zbiera-

nia widma. Wynosi on 120 s przy pomiarze próbki wzorcowe] /odniesienia/ oraz 30 s przy po-

miarze nie znanej próbki. Tak zebrane widmo {est poddane obróbce programowe] i wyznaczona

zostaje zawartość popiołu, wapnia i żelaza w węglu. Wynik pomiaru |est wyświetlany na moni-

torze ekranowym oraz drukowany na drukarce ERD-103, podłączone] do układu sprzegafacego DR

DRUK.

Dekoder DEC dekoduje linie adresowe A5 - A9 na 24 linie do urządzeń zewnętrznych

P_-P_3, gdy linie A.-A. sq w stanie wysokim. Zdekodowane Unie Рд-Р,» wykorzystane są do

adresowania zewnętrznego EPROM /zatrzasku L/, programowalnych liczników CTC, przetwornika

amplitudy impulsu PAC i układu sprzęgającego druki. Linie Pi^-Pjo n ' e К wykorzystane.

Program obróbki sygnału dla ZX SPECTRUM zapisany |est w zewnętrznym EPROM. Przy uru-

chamianiu miernika program przepisywany {est do RAM ZX Spectrum w następujący sposób.

Do zatrzasku L instrukcją w języku BASIC: OUT P , 1 wpisywana |est wartość 1, która 7 jednej

strony podawana ]est na ROMCS, blokując ROM mikrokomputera, z drugiej - ps zanegowaniu

na EPROMCS uaktywnia odczyt z zewnętrznego EPROM. Równocześnie generowany {est krótki

impuls RESET w monowibratorze MV, który zapewnia wykonanie programu zawartego w EPROM

od komórki zerowe]. Po przepisaniu programu do RAM ZX SPECTRUM komputer odłącza С PROM

i załącza ROM mikrokomputera 0 * 3 j .

PROGRAM DZIAŁANIA MIERNIKA

Zawarto** popiołu A, wapnia * c t żelaza w w węglu brunatnym wyznacza się na pod-

stawie równortt

w

C a

w

ai . L. / I + a2 . I + a3Lv r re

+ av

A • b + b./1 + Ы . w r + ЬЗ . w_e + Ь4 ./w / 2

o 1 у Ca re rer

gdziet

U " т . . l i /Ł - względna intensywność" promień, wapnia,
Ca i Cer \,a

I • m, . ' е У ' с " w'e'fd"0 inlensywnoJć DTomien. telaza,
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I
г

m - względna Intensywność prom. rozproszenia,

i" l* I х

'Ca' W r

o o o
'Co' W V

ml, m2, m3

- szybkoifi liczenia impulsów promieniowania wzbudzonego Ca, wzbudzone-

go !Fe I rozproszenia od mierzonej próbk: węgla,

- szybkofć liczenia Impulsów promieniowania wzbudzonego Ca, wzbudzonego

Fe t rozproszenia od próbki odniesienia, w stosunku do której oblicrano wor-

tofcł względne,

- współczynniki wykorzystywane przy rekalibracji miernika (uwzgledn!o|qce

różnice pomiędzy próbką odniesienia a próbką do rekalibracji miernika.

Na rysunku 3 przedstawiono ogólny diagram przepływu dla programu miernika. Obróbka syg-

nału wg tego programu nie tylko wyznacza zawartość wapnia, żelaza i popiołu w węgiu, ale

pozwala na kontrolę poprawnofct działania miernika oraz dopuszcza pisanie własnych progra-

mów przez użytkownika I ich zapis na tatnie magnetofonowej. Program zbierania widma, jak

|uż wspomniano, napisany został w języku asemblera mikroprocesora Z80. Program obróbki syg-

nału i prezentacji wyników pomiaru napisany został w języku BASIC. Widmo jest gromadzone no'

START

Wczytaj stałe J

Wyświetl:
1. Kalibracja

2. Pomiar
3. Kontrola
*. Komuuter

2 programu poptołomferzol

CKalibracJo )

Zbieraj widmo przet 120 sek.
Wyznacz pik Fe
Wyznacz okna lcot IF» • Ir

Rys. 3 . Diagram przepływu popiołomierza {
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С Pomiar )

Zbieraj widmo przez 30sek.
Wyznacz pik Fe
Wyznacz oknafo,, IF» .. I r

Obliczl£a , l£.,tf
Oblicz WCQ^WF,, A
Wyświetl

CPoczgtek

С Kontrola 3
• I

Wyiwittl:
t. Wykres widma
2. Wydruk widma
3. Parametry pomiaru
4. Wydruk widma na drukarce
5. Wydruk parametrów pomiaru na drukarce
6. Powrót г modu kontroli

-—(Wykres widma

1—fWydrokwtdmo

Parametry pomiaru j

1 (Wydr widma na druk.)

{Wydr, par, pontflo drukJ

(Pocagtek J

Rys. 3. Diagram przepływu c.d.
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dwu boftach, każdy kanał w obszarze FOOOH- FOFFH mniej znaczące bojily widma oraz w

obszarze FI00H- FlFFH bardziej moczące ba}ty Widma. Program w języku B-̂WStС łącznie ze

zmiennymi systemowymi zajmuje ok. łO kB pamięci RAM, poczynając od adresu 5COOH /po-

czątek zmiennych systemowych/.

Model miernika •• po zmontowaniu i uruchomieniu sprawdzono na poprawne l£ działania oraz

szybkość działania. Program obsługi przerwania od przetwornika amplitudy Impulsu PACP zajmu-

je 30 pt*k dla każdych 255 impulsów oraz 39 jusek co 256 impuls przetworzony. Obróbka syg-

nału po wczytaniu widma zajmuje ok. 20 s. Jest to wprawdzie doJć długi czas obróbki, lecz

jest do zaakceptowania w urządzeniach laboratoryjnych. Czynione próby tłumaczenia programu

z języka BASIC na kod maszynowy za pomocą kompilatora BLAST nie powiodły się.

WNIOSKI

Opracowany miernik zawarrofcl popiołu, wapnia i ieloza w węglu brunatnym w oparciu o

mikrokomputer ZX SPECTRUM spełnia zadowalająco wymogi, jakim winien odpowiadać miernik

laboratoryjny. Dzięki wykorzystaniu mikrokomputera oraz monitora możliwe jest przedstawienie

wyników pomiaru w formie dogodniejszej dla użytkownika. Miernik ren może być" łatwo przysto-

sowany do innych zagadnień pomiarowych, w których wykorzystywane jest widno promieniowa-

nia i jego obróbka.
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BROWN COAL ASH CONTENT GAUGE EMPLOYING

ZX SPECTRUM MICROCOMPUTER

Summary

The gauge, apart of a measuring head, contains microcomputer ZX Spectrum, CRT tube mo-*

nitor or a TV set and an interfacing circuit consisting oft 24 lines decoder for I/O devices,

pulse amplitude to digit converter in the range 0-255, programmable counters iteving as a real

time clock and an Interrupt circuitous well as ERD-103 printer Interface.
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The Instrument measures the differential spectra of output pulses from proportional counter,

corresponding to measured coal sample. Three measuring windows are tMJn determined correspon-

ding to; calcium excited radiation V , iron excited radiation I . and backscattered radiation

l \ and basing on It, the ash content is computed. The results of measurement are displayed on

CRT tube monitor, or on TV screen and printed by the printer.

Б . М а х а я , •. Зрудельиы, А . Дудэияьскм

ПРИБОР ДЛЯ ИЗМЕРЕНИЯ СОДЕРЖАНИЯ ПЕПЛА В БУРЫХ УГЛЯХ
ОСНОВАННЫЙ НА МИКРОКОМПЬЮТЕРЕ ИС SPBOTHull

Р Е З Н Е -
В состав прибора, кроме измерительной головки, входят микрокомпьютер zx Spectrum,

дисплеи или стандартный телевизор а также аппаратное обеспечение состоящее из: деко-
дирующего устройства 24 внеяяих портов, 8-битового амплитуджо-цифрового преобразова-
теля, программируемых пересчетных схем я качестве счетчика реального времени я систе-
мы прерываний я интерфейса печатающего устройства типа в ш 105.

Прябор накапливает дифференциальный спектр импульсеа пропорционального счетчика
возбужденного излучением измеряемого образца угля. Предусмотрены тря измерительных
канала» для измерения яэлучеяяя калия 1с в, явлучвняя железа I ł e а также для язмеренния
рассеянного излучения» По этим данным определяется содержание пепла в угле. Результа-
ты измерений изображаются на 'экране дисплея или телевизора а также выводятся яа пе-
чатающее устройство*



WYKORZYSTANIE IZOTOPOWYCH ŹRÓDEŁ PROMIENIOWANIA

DO TESTOWANIA ODPORNOŚCI RADIACYJNEJ UKŁADÓW SCALONYCH

W. Wrortskt*, J . Wisłowskl**

x

XX
Instytut Chemii I «Techniki Jądrowej, Warszawa

Instytut Technologii Elektronowej CEMI, Warszawa

STRESZCZENIE

Opisano metodę oraz urządzenie do testowania odporności radiacyjnej układów scalonych.

W urządzeniu pod nazwą lzotor-32 zastosowano płaszczyznowe źródła promieniowania beta pre-

paratu Sr + Y. Każde z 32 źródeł zapewnia napromienianie jednego układu. scalonego daw-

ką o mocy ok. 130 Gy/h /na powierzchni obudowy układu scalonego/ Przedstawiono wyniki

testów odporności radiacyjnej pamięci statycznych lk RAM.

WSTĘP

Szereg użytkowników elektronicznej aparatury kontrolno-pomłarowej stawia prodecentom ele-

mentów i podzespołów elektronicznych podwyższone wymagania w zakresie odporności .radiacyj-

nej ich wyrobów. Tymczasem producent napotyka poważne trudnofcl jui w momencie, gdy prag-

nie określić faktyczną odporność na promieniowanie jądrowe wytwarzanych przez siebie elemen-

tów elektronicznych. Trudności te rosną, jeśli producent chce uruchomić program poprawy odpór-
0

rtofci radiacyjnej w wyniku zmian konstrukcyjnych lub technologicznych.

Główną trudnością jest niedostępnoić źródeł promieniowania jądrowego, którymi są unikalne,

i kosztowne urządzenia. W instytutach podległych PAA znajdują się dwa reaktory jądrowe oraz

akceleratory elektronów, generatory neutronów prędkich I tzw. bomby kobaltowe. Są to stacjo-

narne urządzenia, intensywnie wykorzystywane w celach naukowych i produkcyjnych. Jak wyka-

zały dotychczasowe pióby wykorzystania ich do badania odporności radiacyjnej elektroniki, 1st-1

nie je jeszcze inna rrudnoft. Polega ona na konieczności stosowania długich przewodów sygna-

łowych, jesil napromieniany jest pracujący przyrząd półprzewodnikowy, które wnoszą do układu

pomiarowego znaczną pojemnoffi pasożytniczą. Oczywista jest również niewygoda tych urzqdzefl

w prowadzeniu blerzącej kontroli produkcji na odpornotfi radiacyjną.
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Prognąc złagodzić deficyt mocy krajowych fródeł promieniowania oraz stworzyć moiliwoić

testowania odporności radiacyjnej u producenta elementów półprzewodnikowych, skonstruowano

przenośną komorę radiacyjną pod nazwą IZOTOR-32, w której wykorzystano izotopowe źródła

promieniowania beta.

METODA TESTOWANIA ODPORNOŚCI RADIACYJNEJ

Wielkością fizyczną, charakteryzującą odporność radiacyjną, jest dawka promieniowania fq-

drowego, której jednostką jest Grey lub rad /lGy«l00rodów/. Przyjęło się, że maksymalna daw-

ka promieniowania w Greyach, która jeszcze nie spowodowała niedopuszczalnej zmiany para-

metrów !ub własności funkcjonalnych napromienionego elementu półprzewodnikowego /!ub podze-

społu, a nawet całego urządzenia elektronicznego/, nazywana jest jego odpornością radiacyjną.

Każdy zestaw pomiarowy do wyznaczania maksymalnej dopuszczalnej dawki /nazywanej rów-

niże w skrócie "dawką graniczną"/ musi składać się ze? źródła promieniowania jądrowego oraz

miernika parametrów danego elementu półprzewodnikowego lub wskaźnika funkcjonalnych włas-

ności elektronicznego podzespołu czy całego urządzenia. W proponowanej i omówionej metodzie

możliwe fest określenie odporności radiacyjnej jednocześnie 32 elementów półprzewodnikowych.

BUDOWA I ZASADA DZIAŁANIA

IZOTOPOWEJ KOMORY RADIACYJNEJ IZOTOR-32

IZOTOR-32 /rys..<l/ jest przenośną komorą radiacyjną, przeznaczoną do'napromieniania ele-

mentów półprzewodnikowych w czasie ich pracy /w stanie spolaryzowanym/ w celu określenia

ich odporności radiacyjnej. W przypadku odłączenia zasilania można określać rzw. wytrzyma-

łość radiacyjną /odporność na promieniowanie jądrowe elementu nie pracującego/. Tak małe

wymiary komory osiągnięto dzięki maksymalnemu wykorzystaniu energii promieniowania jądrowe-

go, możliwemu dzięki oryginalnej budowie i zasadzie działania komory radiacyjnej IZOTOR-32.

Podstawowymi założeniami koncepcji budowy przenośnej komory radiacyjnej łąt

- zastosowanie promieniowania beta fródeł izotopowych, które dzięki małej przenikliwości

nie wymaga stosowania masywnych osłon;

- bezpośredni styk źródła z obudową napromienianego elementu półprzewodnikowego, co za-

pewnia maksymalne wykorzystanie energii źródła.

Realizację powyższej koncepcji oparto na zastosowaniu rzw. płaszczyznowych źródeł promienio-

wania, produkowanych w ORiPI w Świerku k.Otwocka. Źródła te, oznaczone symbolem SR1GA3,

mają kształt cylindrów I emitują cząstki beta z powierzchni w kształcie dysku o średnicy 8 mm.

Doprowadzając do bezpośredniego styku powierzchni akrvwnej źródło z powierzchnią obudowy
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elementu półprzewodnikowego uzyskuje s!f maksymolne wykorzystanie energii iródła /makrymat-

ną moc dawki/, a |ednoczefnte stałą 1 powtarzalną geometrie, napromieniania, która jost geo-

metrią "tamomtala]qcq tlę". Przy aktywności źródła SR1GA3, wynoszącej 74 MBq, moc dawki

na powierzchni obudowy elementu półprzewodnikowego w pobliżu Jrodka dysku może być obtf-

czona ze wzoru:

P» 36fA 4 .
a

gdziet

P - moc dawki w rad/godz,

A - aktywność źródła w MBq,

a - 0,4 cm - frednica czyści aktywnaj fródła,

k- = 2 , 3 6 . 10 - współczynnik przeliczeniowy mocy dawki,

i wynosi 12514 krad/Ь lub 125 Gy/h.'

Budowa komory radiacyjnej pokazana jest na rysunku 1 . Składa sle cna z obudowy wypeł-

nionej ołowiem /i/. Całkowita masa ołowiu przy grubo&i osłony równej 35 mm wynosi ok»

100 kg. Wewnątrz obudowy znajduje sio czterosegmentowa /ABCD/ kaseta /2/, wykonana z

płyt pieksiglasowycH. W każdyr.i segmencie kasety wykonane «ą dwa nęóy gniazd / 3 / , osiem

Rys. 1 . Widok ogólny komory radiacyjnej IZOTOR-32

na każdym segmencie , w których umiessczone sq płaszczyznowe f rodła izotopowe typu SR1GA3

/ 4 / oraz szczeliny prowadzące / 5 / , po których do kasety wsuwane są płytki drukowane /6/

г umocowanymi na nich elementom! półprzewodnikowymi /7/. Po załadowaniu elementów pół-

przewodnikowych drzwiczki / 8 / komory są zamykane i jedynie przewody sygnałowe ! zasilające

są wyprowadzone na zewnątrz komory przez otwór /9/ w drzwiczkach. System zamków oraz
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samoczynni* działa^cych zapadek zapewniają sprawność I bezpieczeństwo obiługt komory

IZOTOR-32 oraz uniemożliwiała dostęp osób ni* upoważnionych. Tło promieniowania w czasie

operacji załadunku i rozładunku jest ntewieikto, dzięki ekranowaniu inSdeł specjalnymi rucho-

mymi osłonami aluminiowymi.

Następnie kasnta / Z / fest obracana o 180 po to, aby źródła / 4 / opadafqc w dół oparły

się o obudowy napromienianych elementów półprzewodnikowych. W tym celu kaseta / 2 / fest

umocowano na dwóch kołach / 1 0 / i jak «zpuia może sie obracać wewnątrz obudowy na prowad-

nicach / 1 1 / . Do obrotu kasety służy dfwignia / 1 2 / połączona z oilą obrotu, wyprowadzoną

przez otwór w tylne] ściance obudowy.

Następuje napromienienie elementów półprzewodnikowych dawką proporcjonalną do czasu

napromieniania.

Jednym z elementów testowanych na odporność radiacyjną w komorze IZOTOR-32 była pa-

mięć statyczna 1k RAM. Wykonano szeroki program badań wpływu promieniowanie jądrowego

na pamięci tego typu produkcji krajowej /MCY 7102/, wyznaczając dawkę graniczną oraz ba-

dając przebieg degradacji pamięci przy dawkach przekraczających wartość1 dopuszczalną, <a± do

uszkodzenia wszystkich jej komórek, przy rożnych napięciach polaryzacji dodatniej i ujemnej,

oraz bez polaryzacji. W badaniach tych, wykonanych wspólnie z ITE, stosowano tester pa.nfcci

statycznych,zbudowany w ITE. Tester ten generuje informację zero-jedynkową i wprowadza ją

do pamięci, a następnie w erosie napromieniania porównuje stan pamięci z pierwotnym zapisem,

podając ilosc* błędów, t j . Hog komórek pamięci, w których pod wpływem promieniowania poziom

"zera" zmienił się na poziom "jedynki" lub odwrotnie. Jak wiadomo, zmiana taka jest skutkiem

powstawania stanów naładowanych w tlenku oraz na granicy międzyfazewef tlenek-półprzewod-

nik fitruktury MOS.

Ma rysunku 2 przedstawiono przebieg degradacji /uszkodzeń/ pamięci statycznych 1k RAM

pod wpływem promieniowania w komorze IZOTOR-32 /cząstki beta o energii w przedziale

0-2,18 MeV, energia średnia ok. 0,55 MeV/. Badane były pamięci produkcji krajowej typu

MCY 7102 oraz rumuriskiej / M M N 2102/ i bułgarskiej /CM 8102/. Najwyższą odporność wyka-

zały pamięci typu CM 8102.
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20 100 200 500
Dawka (Gy)

Rys. 2 . Przebieg d*gradac|l pamiec! statycznych Ik RAM w funkcji pochłoniętej dawki pro-
mieniowania beta /ft. 0,55 MeV/

PODSUMOWANIE I WNIOSKI

Komora radiacyjna IZOTOR-32 |e$t wygodnym urządzeniem izotopowym do testowania odpor-

nofc! radiacyjnej elementów półprzewodnikowych w warunkach |aboratory|nych. W ciągu 8 go-

dytn umożliwia ona uzyskanie dawki ok. 1000 Gy na powierzchni obudowy lub 100 Gy na po-

wierzchni kryształu, co pozwało określić dawkę graniczną najbardziej wrażliwych na promienio-

wanie elementów półprzewodnikowych, w tym wykonanych technologią MOS LSI.
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APPLICATION OF ISOTOPIC RADIATION SOURCES TO TESTING

THE RADIATION RESISTANCE OF INTEGRATED CIRCUITS

Summary

The method and the equipment for radiałtón hardness testing of the integrated circuits has

been described. In the equipment, named IZOTOR-32 the planar sources of beta radiation of

°0S f, + 9 0 y w e r e ^ E o c h o f 32 „„геев provide» irradiation of single integrated circuit with

the dose rate of 130 Gy/h /on the intagratec! circuit corps surface/. The results of radiation

^hardness testing of Ik RAM* a « shown.
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B. Вровьскв, Я4 Вмеаомжа

ЮПОЛЬЗОВАШЕ РАДИОМЗОТОПНЩ ЮТ0ЧН1К0В Ш У Ч В Ш Я
ДЛЯ КОНТРОЛЯ РАДИАЦИОННОЙ СТОЙКОСТИ ННТ£ГРАЛЫШ СХВИ

РЕЗШЕ

Оляса* ме»од i vctpolcTio д и нспытапя рлдпшогао! стеЛостш штаграхьянх схэн.
В yctpolcTW под ustaeara IZOTOB-32 орнгапп мовкостм аоточпп >»ге»им tftsa
препарат ^ е г * 9 0 ! . КмишШ •• 32 всточпхо» обоошчаамт оИшучпп одко! aastrpaib-
воМ схемы доао! мояаостью oi. 130 Гр/чао /ва пов^ххоста корпуса ввтаграяьно! схмн/.
Првдставдеаи рваультати аровадемого вспитаавв радвацнокао! етоакоетв втатачеесвх
1к ОЗУ.



ZASTOSOWANIE NEUTRONOWEGO MIERNIKA BORU TYPU rANB-2

DO KÓNTRÓU PKOCESU РИООиКСЛ SZKLIW BORANOWYCH

M . But

Instytut Szkła i Ceramiki, Filia w Krdkówie

STRESZCZENIE

Zastosowano neutronowy miernik do oztraczeń zawtfrfósc* boru w szkliwie boranowym, w ze-

stawie do wytopu szkliwa oraz w rudzie borowej stosowanej -jtike surowiec boranowy. Opisano

warunki przeprowadzania oznaczenia. Dxskorfcrrid fttttystyczttej oceny wyników. Stwierdzono, ±e

opracowana metoda jest dostatecznie dokładna-, rtie wymogdfąca użycia ładnych odczynników

chemicznych, a przy tym bardzo szybka w pStównarfiu z kłtisycżnyml metodami.

Zakład Doświadczalny Instytutu Szkta< i Ceramłki v*- Krakowie wytwarza boranowe szkliwa

ceramiczne o zrtftriicOwanym składzit dheiftitzhym n.etodą «ictgłego wylewania strugi stopionego

szkliwo ck> Wody. Proces ten' wymagai stosov/iptnia ityfekićh mefod- kotitroH laboratoryjnej surow-

ćow* **»tdwu oraz wytworzonego szkliwu. Szczegół me woft-nytti. czyhr.łkfem w procesie wytopu,

fak równie! dla zachowania nfezmfennych włbfciwoft:! szkliwo, j e ^ kontrola-sfałofci zawarłoS-

ci B L O - . Wiadomo bowiem, i e bor w wysokich temperaturach- wytopu szkliwa wykazuje znacz-

ną lotneSc, a surowee boranowe używane do wytopu- Są. bardzo hfgr^ikopijne.

Poprzednio oznaczanie zawartości EUPÓ ptteprowodżanu przez miareczkowanie boru 0,1 p

roztworem NaOH przy użyciu mann!tu i zatłołOwtiniu pcfcamefru cyfrowego typu N-517 Jako

wskaźnika. Próbkę tzkliwo stapiano z węglanem sodowym w tyglu platynowym i po stopieniu

przygotowywano do miareczkowania. Stosowana metoda, foko- typowo chemiczna, obok zalety,

jakq jest duża dokłodnofć oznaczania, ma wiele crsch «jemayeh, пр. względnie duła czaso-

chłcnnoiC i mareriabchłonnosc oznaczenia wymaga-iłofwnego roztwarzania próbki.

Aktuatnie do pomiarów zawartości boru w r-Sinego rodzajy szkliwaćhr stosowany jest neutro-

nowy miernik typu M N B ^ wykonany preez Instytut Chemii i Techniki Jądrowej w Warszawie.

Metoda to wykorzystuje fakt, i e niektóre pierwiastki występufcce w tżkłoch /bor, lit, kadm/
10

mafo duży przekrój czynny na pochłanianie neutronów., a w szczegoinojei izotop boru B,

którego w borze naturalnym jest około
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W wyniku wychwytu neurrohfiw termicznych piżez atomy bom /acliod*? głównie reokcja

i/noi/ Li.' -tesli badana ptć!>ko ni« zawiera innych pierwiastków pochłaniojqcych neuliony

w stoptiu poi6wnywaliiym ».. f>or*m bib te* iloSc" tych pierwiatticó* w pióbce jest słała, to me-

toda pochłaniania neutronów pozwało na ósiqgni«cie di^ej dokładnofci.

Soódto
SŚU:7O

Scyntytator\
ME-90S

-

4

Г Т

Próbka

• /

Щ

•
MtfMACW/ACZ j itWSKRYMINATOFł

(A-22M) i i A-22M
f i

ZASILACZ W.N.
ZWN-21M

PRZELICZNIK
P-21

ZASILACZ
ZNN-44

X ^ Hodłroter parafinowy
SIEĆ

220 V, 50Нг'

Rys-. I . Schemat blokowo-funkcyjny miernika'zawartości Goru'MN6-2.

DOŚWIADCZALNA •

Opis' u r z ą d z e n i a . Neutronowy "miernik zawartości boru typu MNB-2' składa się г

zasadniczych czefcif głowicy pomiarowej i okładu elektronicznego.. Głowico obejmuje
219 5

neutronów " Pu-Be o aktywności ok. 0,5 Ci i wydajności ок.. 5,3 . 10 neutronów na-

sekundę, moderator parafinowy oraz detektor scyntyldcyjny ze scyntylatorem NE-905. Głowica'

je'st umieszczona w wolno stojq.coj podstawie i półqczona z układem elektronicznym za porno-'

cq dw'6ch kobli o.długofci ok. 3 m. Układ elektroniczny stanowi typo'wy zestaw pomiarowy.

ZM-701 . Schemat blokówy-funiccyjny miernika przedstawia rysunek ł . Pomiar rliczeń impulsów

dla określonego, czasu ekspozycji próbki dokonuje- się samoczynnie, za pomocą. Hcznika cyfro-

wego. Np rysuriku 2 pnfeclstowiońo głowicę pomiarową i układ elektroniczny miernika MNB-2.



Zaitosowonie neutronowego miernika boni...

R/ł. 2 . Głowico pominiov/O- wid? г ukła-
e'efctronicnym miernika

Kir li
• . • ; ' • \ \ *

. • • ' " • I
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WYKONANIE BAD АИ

Pomiarów zawaito{ci lx>ru w próbce dokonuje się w sposób nastepujqcy: odwazonq /z dok ład-

nofciq Ю,01 g / ргбЬке przenosi się do specjalnej miseczki pomiarowej i umiesr.cza w mierniku

na określony czas ek»po?ycji. Neutrony termiczne po przejściu przez ptóhkę sq absorbowane

prrez scyntylator J przetwarzane na impulsy elektryczne w liczniku scyntylacyjnym. Impulsy

z detektora scyntylacyjnego sq'następnie prietwarzane i zliczane w układzie elektronicznym

w określonym czasie ekspozycji. Zawartości boru w badanej próbce wyznacza się z krzywej

kalibracyjnej w układzie zaleinoSci ilości impulsów w określonym czasie od procentowej za-

wartości boru przeliczonego jako BUO_. D O »porznd?enia krzywej kilibraeyfnej wytopiono

wzorcowe szkliwo, klóre w składzie chemicznym różnią stc jedynie zawarto$ciq boru. Ozna-

czenie TowartoSci boru we wzorcach wykono^o metodq chemiczriq fx>przez alkalimetryczne mia-

reczkowanie w .obecności D-monnitu.

Opracowano optymalne warunki oznaczania zawartości ^jO„ w produkowanych szkliwach,

w zeitowach na szkliwa oiaz w rudzie borowej /bwokalcycie/. 1)$1а1о1Ю opt у ma1 ny czas * l i -

crert impulsów dlo (jadanych prób wynoszący 100 s. Wyznaczoiw doświadczalnie optymalne

nawaźki prób w ilo«ci 4 g dla zestawu i szkliwo, zawierających od 5 do 20% ^ O , огог

2 a. dla rudy boranowej, zawlerojgcej 35 do 45% RjO^. Prztfbodono wpływ wielkości ziarna

materiału no wynik o'znaczenio i «twierdzono, ze istotne odchylenia otrzymuje tfię dopiero

przy «iarnach grubych, nie pokrywojqcych całkowicie dna miseczki pomiarowej. Łącznie z « a -



404 M.Buś

jem ważenia i noświetlania próbki przez 100 s jeden pomiar zawartości boru przeprowadzić

moi na w czasie 10 razy krótszym w porównaniu z metodami dotychczas stosowanymi.

Do oceny przydatności metody dokonano wyznaczenie błędu pomiaru metodą statystyczni]

dla przebadanych materiałów. Obliczone wyniki zestawiono л tabeli I .

T a b e l a 1.. Statystyczna ocena wyników oznaczania zawartości boru

SOkreślenie

Szkliwo boranowe

Zestaw na szkliwo

Ruda boranowa

S

0,12104

0,16876

0,11161

0,035

0,048

0,028

X ł t 5

U = 9,79 +0,07

U - 11,02 jO,IO

U - 40,01 40,065

gdzie

S - odchylenie standardowe,

S - odchylenie standardowe średniego wyniku,

X - średnia arytmetyczno,

U - przedział ufności na poziomie prawdopodobieństwa 9 5 % ,

t - stała z tablic rozkładu Studenta.

OMÓWIENIE WYNIKÓW

Jak wynika z tabeli, otrzymane wyniki sq wystarczajqco dokładne do wykonywania oznaczeń

zawartości boru w szkliwach, zestawach do produkcji szkliw oraz w rudzie borowej. Pozwala

to na śledzenie stałość! zawartości B_O- w procesie produkcji szkliw oraz z drugiej itrony -

no lotność B-O- w określonych warunkach topienia. Metoda nie niszczy badanej próbki, nie

wymaga utycia żadnych odczynników chemicznych i pozwala na 10-krołne skrócenie czasu wy-

konywania oznaczenia zawartości boru.

M . Bu«

THE USE OF MNB-2 NEUTRON PROBE

TO CONTROL THE PROCESS OF PREPARATION OF THE CERAMIC GLAZES

Summary

This probe has been used to determine the contents Of Ł O , in the borium-containing raw

materials, batches and glazes. The method of determination has been described* and the results

were statistically evaluated. This method it sufficiently accurate, fos^ and it needs no chemical

regents.
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НРИМКНЕННЕ НЕЙТРОННОГО ИЗМЕРИТЕЛЯ СОДЕРЖАНИИ СОРА MNB-2

«ЛЯ КОНТРОЛЯ ПРОЦЕССА ПРОИЗВОДСТВА КЕРАМИЧЕСКОЙ I'ЛАЗУРИ

РЕЗЮМЕ

Для измерения содержания вора в борной глазури, а смеем для плавки глазури,
а также • борной руде бнл испояьзован нейтронный иэмермтвль. ti статье описан
метод проведения измерений. Выполнено статистический анализ результатов. Было
найдено, что раэработаиннй метод достаточно тояимй, не треЛует применения хими-
ческих реактивов и при этом бметрее по сравнении с классическими методами.



17OTOPOWY MIERNIK ZAWARTOSCf StARCZANU BARU MZB-2

A. Komiriskt, J. Mirowiez

Insi/tut Chemii i lechniki Jqdrowej

0.1 195 Worszo*o, ul. Dorodni 16

W ailykule podano zasadę działania oraz ważniejsze pammetiy miernika zawartości sioicza-

IHI bum MZB-2, Miernik MZB-2 jest laboratoryjnym przyrządem izotopowym^ przeznaczonym

do ^zyókiego pomiaru zawartości siarczanu baio w rudzie barytowe} i produktach wyjściowych

w piocesie wzboyacanlo. Miernik /dwa kolejoe modele/ jest ju* od czternastu lał ekspłooto-

wmiy w Kopatni Barytu "Bogus?.ул",

WPROWADZENIE

Badanie zmietżił{qce tło opiacowonią miernika :rnwarto$(:i siarczanu boru rozpoczęto na po-

r»tjłkłi lot siedemdziesiątych г inicjatywy Kopalni rłarytu "Bogi«7ów", ktoro ptwygotowywała

się do i»uchomienio zakładu wrbogncania rudy barytowej. R«KJO barytowa po wydobyciu zabie-

la <tednio бО')̂  siarczanu baru. Po wzbogaceniu metodą flołncyji>} i growitacyjrvj do zaww'oi-

:\ 8:>-V5'ft sifir-. гопи baru staje się bardzo poszukiwanym produktem. Głównymi odbio< cam' sq«

piremysł chemiczny - do p'odukcji faib, lakierów, soli borowych itp. oroz huły szkła. Nie

opłaca się jednak rozpoczynać procesu wzbogacania, jeśli wydobyta ruda zawiera tylko 30-40%

starc/oivi baru. Istnieje wiec koniecziiofć segregacji przodków *ydobywczych. Aby proces

wzbogacania ptyebiegał prawidłowo, musi być kontrolowany co 1-2 godzin, podczas gdy klasy-

czna anoliza chemiczno jednej próbki trwa co najmniej 24 godziny. Widać w ' e c , ie b*r mier-

nika pozwalającego no szybki pomiar zawartości «atezanu boru w wydobytej czy wzbogaconej

rudzie łiemoiliwo jest prawidłowo kontrolo procesu wydobycia i wzbogacania rudy barytowej.

W roku 1973 opracowano pierwszy model miernika zawtiitofci siarczanu baru, intensywnie

eksploatowany w laboratorium Kopalni "Boguszow" do chwili obecnej.

W roku 1986 opracowano nowy model miernika zawartości siarczanu baru, oznai:;;>ny symbo-

lem MZB-2. Wprowadzono w nim szereg zmian konstrukcyjnych, mających na celu podniesienie

jego dokładności, niezawodności oraz ułatwienie obsługi.
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ZASADA POMIARU

. Z'atoda pomiaru polega no. tym, i e bar znajdujący się w zwiqzkt) chemrcinym BaSO* /iirir--

•«•an b'aru/ po'ehibnlo. promierflowdrrie gamma w większym stopniu nit po-zoiłiite skiodrtik-i гиУу

barytowej. Próbka rody- uml«s*cz-a'rra. jett w wiązce pYomre-nlowańió gamma, errliłówanego prior

frgdło Izo'toJA>we. I'm wlękłia fc^dxl» zowdrtbJć iidrczano baru w rudzie, tjrńv i-Urriej ofiaBlona -

zoiteńl» wiązka. prdrTiierribwanla. Mierzqc natężenie promieniowania, przercliocl:uą.c«go przez

prdbkf, mbżna. wlfс- дктвйЬс żawortoje riarczano bdru w próbce ••

Na-rytunku I prztfditawiono częsłofC rlicreń impulww z głowicy po"m4oiowe'j w-fu'nkq.i r o 1

warłofcl iłdrczahu baru w prttbee.. Ż. wykresu. Widać, że zalełnolć' taje'st iflriie riiellnlbwo.

•&XVF

\:

to

в

6

г

40 60 SO 100

. zli*czfefV Impulsów г gtewłcy. pomidrowe| w fuńkc|-i zawdrtbfc-l tiarczariu baru

K'ÓNSt(tUi<C-JA I aeSŁUGA M l t R W K A

. G W l ę a pbmłbrowa miemfka rowlera «imknłyre frddfo promieniowanie g>m*mo> defelćtor

$cyńtylafcyj'ny I prsEedwzmacnlacż-. Konstrukcje głowicy pomiarowej ilwtrojie rysunek 2 . Źródło

prefrrjiteniowariid.itdnówf Am-241 o ak'tyWriofci 240 M8q-. Promienloworrie gomifto erriiftivnane- z»

irSdłta j»it skle'rowarve wąskim słromienlem tła. próbkę-. Ст*рй fotonów .gamrrtb. nie. pt sWonieła.

przez bodgr»j .pr'oBke ^jrzechodłi pVzsz rviq I dociera do detektora. prorrfi«niow'ania.

Detekłór prełiileriiowdnra gammo, słiłdda słe z kryształu rtynty|acyjne*goy wyltonarwgo z jodku

soćta akływowanegi». Feltfm,. oraz fetopowierlioczo zaci lanego »tabi I Irowanym. napięciem

Ok. + 1 0 6 0 V . W prred wzmacniacz u, uml*sz«zonym bezpo**łnlo pnty fo*bpow1*tac*o w.głowi-

cy pomiarowej, Impolsy prqduz artody fótóptowiełaczo o omptUudaeh profwrcjonotnyc'h do ener-

ф] fotóniw gamma ią pVztfklzMcarte пи-twpulśy napięcia i wwrfaerrfar».
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Rys. 2 . Głowica pomiarowa miernika zawartości siarczanu baru MZB-2

Obróbka sygnału z głowicy odbywa się w ukłaazie elektronicznym, połączonym z głowicą

kablem wielożyłowym o długości ok. 2 m. Układ elektroniczny daje wskazanie cyfrowe bez-

pośrednio w procentach zawartości siarczanu baru. Cały zestaw /głowica i układ elektronicz-

ny/ przewidziany jest do ustawienia na stole w laboratorium.

Pomiar odbywa sie w następujący sposób. Z dokładnie zmielonej, wysuszonej °i przesiane}

dla uzyskania stałej granulacji próbki rudy odważa się 1 g +1 mg, wsypuje do naczyńka po-

miarowego i ubija ubijakiem, stanowiącym wyposażenie miernika. Czas od pobrania próbki do

odważenia 1 g wynosi około 1 godzinę> co pozwala na dostatecznie częstą kontrole, procesu

wzbogacania rudy barytowej..

Włożenie naczyńka z próbką do głowicy powoduje automatyczne, otwarcie przesłony źródło

i ustalenie sie w ciqgu ł min wskazania mierzonej zawartości siarczanu baru.



410 A. Komińiki, J.

DANE TECHNICZNE

1 . Zakres pomiaru - 'A r 100% BaSO .

2 . Źródło promieniowania gammo - Am-24l o aktywności 240 MBq /6,5 mCi/.

3. Detektor promieniowanie gamma - soyftylocyjny.

4. Błąd podstawowy - +?% BaSC,.

5. Fluktuacjo wskazania - 40,3% BaSC..

6 . Czas ustalania się - 60 s.

7. Odczyt zawartości siarczanu baio - w % BaSO. «a wskaźniku cyfrowym.

8. Zasilanie - 220 V, - 1 5 % , <-10%, 50 Иг, co 25 VA.

9 . Zakres temperatur pracy . - 0 * 40 С .

10. Wymiary gabarytowe; miernika - 442x173x353,

głowicy - 162x362x144.

Konstrukcja głowicy pomiarowej ogranicza dawkę promieniowania w (ej otoczeniu do po?-ic-

mu tła, lapewniojąc całkowite bezpieczeństwo obsługi.

WNIOSKI

Kilkunastoletnie doświadczenia wykazały pełną przydatność opracowanej metody i konstrukcji

miernika. Jest to obecnie \eóyna stosowana w kraju metoda szybkiego pomiaru zawortc-ci siar-

czanu baru. Przekarany do eksplootacji w końcu 1986 r. miernik MZB-2 wzbudził -»airrpresa-

wanie specjalistów z krajów RWPG, eksploatujących z łoi a rudy barytowej.
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i/otopowy miernik JowartoSci sSarcronu baru

A. Komirtski, J. Mirowicz

RADICłSCTGPE BARIUM SULPHATE GAUGE MZB-2

Summary

Tite paprf»r describes o method and the gauge for measuring content of barium sulphate BaSC..

The gauge is intended for fast determination of barium sulphate in borite ore and of output

products af the emiclwnent process of barrte ore. The measuring range coven 60*100% BaSO.,

accuracy -+1% SaSO,, measuring time 60 s. The barium sulphate gauge Is preseaf'y in use i»i

borite mine "Boguszów".

А. Квкшньски, Я. Л и р о м ч

ИЗОТОПНЫЙ ИЗМЕРИТЕЛЬ СОДЕР1АНИЯ СУЛЬФАТА БАРИЯ UZU-2

РЕЗШЕ

В статье ОПИСАН принцип работы ж вахнвмаме параметры измерителя солвржаиия
сульфата оария. Измеритель М7.в-г является лаборатории!, изотопным прибором предка^
значенным для экспрессного измерения содержания сульфата бария в баратою! руде
и 9 исходных продуктах • процесс* обогащения. Измеритель уже с четырнадцати лет
используется на баритоном руднике "Богуаув" / д м очередям* моделя/.



ZESTAW SPEKTROMETR» GAMMA

WSPÓŁPRACUJĄCY Z MłKROKOMPUTEREM

B. Michałik, S. Chałupnik

Główny Instytut Górnletwe, Katowice, Pi. Gwarków 1

STRESZCZENIE

W artykule przedstawiono możliwości zastosowania mikiokomputera w tradycyjnym zestawie

spektrometrii gammo. Podano żenady konstrukcji i działanie układu sprzęgającego analizator

wielokanałowy z magistralą systemową mikrokomputera oraz typowy wariant oprogramowania sy-

stemowego powyższego zestawu. Omówiono budowę programu realizującego interpretację widma

promieniowania-gamma oraz jego podstawowe opcje.

Sformułowano zasady stosowania dowolnego typu mikrokomputera w zestawach spektromełrycz-

n/ch. Powyższe dane zilustrowano opisem działającego systemu, opartego na analizatorze wielo-

kanałowym NOKIA-POLON oraz mikrokomputerze ZX Spectrum +.

WSTĘP

Zestaw spektrometryczny jest układem, w który».- zastosowanie mikrokomputera przynosi znacz-

ne kor ryje i . Uzyskiwana w czasie pomiaru znaczna iloić danych /w zależności od typu analiza-

tora może to.być zawartość od kilkuset do kilku tysięcy kanałów/ wymaga pracochłonnej obrób-

ki statystycznej, której ewentualna realizacja programowa jest stosunkowo prosta. Produkowane

obecnie na świecie analizatory wielokanałowe są standardowo .wyposażone w mikrokomputer /np.

analizatory firmy CANttRfcA/-

W Polsce w latach siedemdziesiątych ZŻUJ POLON produkowały analizator amplitudy impul-

sów w systemie CAMAC, smzftony z minikomputerem MERA-3. W zestawie tym minikomputer

pełnił funkcje programowalnego s*4rownlka oraz realizował opracowanie uzyskanych w czacie po-

miarów danych. Autorzy niniejszego artykułu mieli okazję wykorzystywać ten zestaw. Zdobyte

doświadczenia podczas kilkuletniej eksploatacji urządzenia wskazują na jego duią zawodność

oraz kłopotliwą obsługę. Obecnie w Polsce pracuje z różnym skutkiem kilka zestawów tego ty-

pu. Ostatnio ZŻUJ POLON zaniechały produkcji tych zestawów.
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Obecnie w Polsce wykorzystywano jest znaczna Doić analizatorów pochodzących z lat sie-

demdziesiątych, np, NOKIA - POLON, węgierskich serii NTA c n z różnych firm z krajów ka-

pitalistycznych. Parametry techniczne tych urządzeń są w większości przypadków wystarczające

dla dotychczasowych zastosowań, jednak opracowanie wyników metodą tradycyjną lub z wyko-

rzystaniem odrębnej maszyny cyfrowej /w niektórych przypadkach dane z analizatora są kodowa-

ne na rafrnie perforowanej i opracowywane na EMC/ jest kłopotliwe i może być źródłem do-

datkowych błędów. Zastosowanie w takim przypadku prostego mikrokomputera ułatwia pracę bez

angażowania znacznych środków inwestycyjnych.

ZASADA DZIAŁANIA ANALIZATORA SPRZĘŻONEGO Z MIKROKOMPUTEREM

Wielokanałowe analizatory amplitudy impulsów starszego typu stanowią samodzielny system,

umożliwiający sterowanie pomiarem oraz zapamiętanie i rejestrację otrzymanych danych. Prze-

ważnie składają się z bloków realizujących poszczególne funkcje /przedwzmacniacz, wzmac-

niacz liniowy oraz przetwornik A/C, pamięć, sterownik oraz blok urządzeń / I / O / . Najeżę4-

ciej stosowanym typem pamięci jest pamięć ferrytowa, co jest dodatkową zaletą przy długotrwa-

łych pomiarach /w przypadku zaniku zewnętrznego zasilania dane pomiarowe nie są tracone

mimo braku dodatkowych układów podtrzymujących/.

Zestaw urządzeń wyjściowych obejmuje przeważnie drukarkę oraz w zależności od typu do-

datkowe urządzenia, takie jak:

- perforator tajmy papierowej ДАРЕ PUNCH/,

- dalekopis ДЕЦЕТУРЕ/,

- magnetofon ДАРЕ UNIT/.

Sygnały sterujące tych urządzeń wyprowadzone na zewnątrz analizatora umożliwiają wprost

sprzężenie z mikrokomputerem. Format wyprowadzanej informacji przeważnie podany jest w do-

kumentacji technicznej urządzenia lub stosowany jest jeden ze standardów.

Mikrokomputer w założonym systemie pomiarowym moie być wykorzystany w dwojaki sposób»

- jako jednostka nadrzędna /sterowanie pomiarem, odczytanie pamięci analizatora i opraco-

wanie wyników/,

- jako jednostka podrzędna sterowana przez analizator /np. w systemie przerwań/, reali-

zująca tylko opracowanie wyników.

Wybór konfiguracji uzależniony jest od konkretnego przypadku i wymagań użytkownika. Za-

stosowanie pierwszej wersji absorbuje komputer prze* cały czas trwania pomiaru. Pruga wersja

umożliwia bezkonfliktowe wykorzystanie mikrokomputera do całkowicie odmiennych zadoń.

Podstawową funkcją, którą powinien realizować mikrokomputer w założonym zestawie, jest
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przepisanie, zawartości pamięci analizatora do pamięci operacyjnej. Można to zrealizować po-

przez specjalny układ sprzęgający /interface/. Istnieje kilka wariantów rozwiązania tego typu

ukłodut

- układ traktujący pamięć analizatora jako rozszerzenie pamięci operacyjnej mikrokompute-

ra /możliwe w przypadku zastosowania komputera, którego przestrzeń" adresowa przekracza wiel-

kość pamięci operacyjnej/;

- układ przełączający, traktujący pamięć analizatora jako dodatkowy bank pamięci lub

tzw. RAM - disc;

- układ realizujący bezpośrednie przepisanie zowortofcl pamięci analizatora do pamięci kom-

putera.

Pierwsze dwa warianty mot U we są do zrealizowania w przypadku, gdy analizator wyposażo-

ny jest w pamięć półprzewodnikową. W przypadku Innego rodzaju pamięci zastosowanie takich

rozwiązań wprowadziłoby zbędną komplikację układu elektronicznego. Rozwiązanie trzecie, w

praktyce najprostsze, może być realizowane w zależności od wykorzystanego wyjścia analizato-

ra w następujących trybach»

- DMA /bezpośredniego dostępu do pamięci/,
- transmisji równoległej 'lub synchronicznej z pe:«;.»«z«niein,

- w pętli WAIT.

Wybór trybu transmisji uzależniony jest od formatu danych wyjściowych analizatora.

ROZWIĄZANIA SPRZĘTOWE

Układ sprzęgający powinien zapewnić komunikację magistrali systemowej mikrokomputera z

analizatorem. W zależności od wybranego )edn«*go z wyżej omówionych sposobów sprzężenia

oraz formatu danych wyjściowych konstrukcja interface'u będzie opierać się na konkretnych

układach peryferyjnych. Rozpatrzone poniżej rozwiązania oparte są noirodzinie układów zwią-

zanyeh z mikroprocesorami INTEL 8080 oraz Z-80 /są to najpopularniejsze procesory w kate-

gorii sprzętu osłnlobiłowego, produkowane również w KDL/.

W przypadku wyboru wariantu, w którym mikrokomputer steruje wykonywaniem pomiaru, wy-

magana j«łt dwustronna komunikacjo systemu z analizatorem. Praktycznie można zrealizować

to przez zastosowanie specjalizowanego układu scolonego INTEL 8255 /polski odpowiednik

MCY 7855, radziecki КР5ЭОЕВ55А/ lub modułu Z80-PIO. Są to programowe ukłody I/O za-

wierając» rrty porty, z których każdy może być zdefiniowany jako wejfcie lub wyjfcle. Ukło-

dy te umożliwiają równoległą tranemhję danych z potwierdzeniem. W przypadku gdy dane z

analizatora wyprowadzane są w postaci szeregowej, konieczne jest zastosowanie dodatkowo
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układu, dokonującego konwersji s?erea.owo-rownoległej /układ INTEL 6251 lub dowolny rejettr

przesuwny,uzupełniony bramkami trójstanowynrt/. Gdy nie wymagana jest obustronna komunikacie

/wariant drugi/, wystarczy zastosować ojmlobitowy re|ettr z wyj fetami trójstanowymi typu Intel

8212 /UCY 74S4J2/ lub zestaw dowolnych bramek trójstanowych.

W obu przypadkach układy reolizujące wymianf danych muszą być uzupełnione układami ge-

nerującymi sygnał wyboru urządzenia I/O /Ci/ oraz ewentualne sygnały zgłoszenia przerwa-

nia /I NT/. Do tego celu można wykorzystać popularne układy scalone «erlf UCY, А С У lub

specjalizowane układy serii INTEL. Istniefe również możHwoiĆ zastosowania w układzie inter-

face'o pomfęcf EPROM, w której można zapisać program obtługl.

Interface powinien również w miang moiliwofci zapewnić galwaniczną izolacjo *zyny syste-

mowe] mikrokomputera od analizatora. Moi na to zrealizować za pomocą transopltorów w pętti

20 mA. Przy odpowiednim rozwiązaniu fconsrrukcf/ interface'u można go zasilać z zasilacza

mikrokomputera 0 3 •

OPROGRAMOWANIE SYSTEMOWE

Oprogramowanie systemu składającego się z analizatora i mikrokomputera powinno realizo-

wać założone funkcje w sposób prosty I maksymalnie odporny na ewentualne zakłócenia transmi-

sji. W zależności od wybranego wariantu sprzężenia układu oprogramowanie będzie składać się

z następujących procedur»

- sterowanie pomiarem /sygnał start, pomiar czasu, sprawdzenie warunku zakończenia, syg-

nał stop/;

- pobranie ba]tu danych;

- wstępna obróbka danych /zmiana kodów, reprezentacji, weryfikacja, prezentacja graficz-

na/.

W przypadku gdy zostanie zastosowane rozwiązanie wykorzystujące pomieć analizatora jako

rozszerzenie pamięci operacyjnej, wystarczy procedura przełączanie banków pamięci.

Procedura obsługi interface'u, w przypadku gdy istotne są zolezrtojcl czasowe, powinna być

napisana w kodzie maszynowym danego procesora. W przypadku gdy mikrokomputer pracuje Ja-

ko jednostka nadrzędna procedury, obsługi mogą być napisane w jcxyku wyższego rzędu /np.

w języku Basic z wykorzystaniem instrukcji I N i OUT/. Gdy w «ystemie zostanie wykorzy-

stany komputer pracujący pod kontrolą systemu С P/M lub PC DOS, możliwe jest wykouystonie

komend systemowych.

Zasadnicza część oprogramowania, realizująca opracowanie uzyskanych danych, może być

przygotowana w dowolnym języku wyższego rzędu, zgodnie z założeniami i wymaganiami kon-

kretnego użytkownika.
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PRZYKŁADOWY ZESTAW SPEKTROMETRYC2NY

W Laboratorium Radiometrii GlOwnego Instytutu Górnictwo opracowano i uruchomiono zo-

staw ipektrometryezny, tpre*zony z mikrokomputerem. Zestaw ikłoda się z 800-kanałowego

analfzalora amplitud/ impulsów NOKIA-PQLON o m mikrokomputera Sinclair Spectrum +,

drukarki Setkosha GP 500, stacji dysków 5 1/4" oraz układu iprzegającego. Zestaw jest inten-

sywni» wykorzystywany od ponad roku. W czasie «ksploatacji' nie stwierdzono zastrzeżeń co

do działania urządzenia. W zostawi* tym mikrokomputer pełni role podrzędną. Wykorzystywa-

ny |est tylko do opracowania otrzymanych /w wyniku pracy analizatora/ danych. Wprawdzie

Sftntała możliwość1 Zaangażowań!* komputera w sterowanie pomiarem, lecz zrezygnowano z niej

/zyikano w zamian irazltwoie obsługi dwóch torów pomiarowych/. Wykorzystany mikrokomputer

nie pozwala na swobodne wykorzystani* przerwań' oraz nie ma moiliwofci stosowania dokładne-

go zegara czasu rzeczywistego, co ni* pozwalałoby na bezkonfliktowe wykorzystanie możliwof-

cl komputera w czasie sterowania pomiarem. Standardowy sterownik analizatora zadowalająco

spełnia swoje zadania. Mikrokomputer w czasie pomiaru może realizować dowolne zadania. W

konkretnym przypadku fest realizowana baza danych, grupująca wynik' pomiarów.

W omawianym przypadku sprzężenie mikrokomputera z analizatorem zrealizowano na podsta-

wie układu wyjściowego analizatora, .pierwotni* przeznaczonego do współpracy z magnetofonem

ДАРЕ UNIT/.

Zawartofc pommel analizatora podawana }esr na wyjściu na dwóch liniach przesyłowych.

Pierwsza z nich przesyłana jest w sposób dziesiętny /liczba impulsów określa cyfrę/, kolejne

liczby są zowartofclg, poszczególnych kanałów. Linie drugą przesyłane są impulsy synchronizu-

|ące, oddzielające poszczególne cyfry. Impulsy majq charakter napięciowy o amplitudzie 12 V.

Ten sposób przesyłania danych Jest sfosunkowVodporny na zakłócenia transmisji. Układ wejścio-

wy iht*ffae*'u realizuje Izolacje galwaniczna, układu elektrycznego analizatora od systemu kom-

putera oraz zamian* Impulsów napięciowych na impulsy w standardzie TTL /transoptory z przu-

rzutnikiem Schmldta/. Drugi i № p M dokonuje konwersji sygnału z postaci szeregowo-dziesiet-

nej na równoległy kod BCD /licznik dzieslftny UCY 7493/. Wyjfcla licznika połączone są

bezpośrednio z wejściom! rejestru typu LATCH t wyjściami trójstanowymi /INTEL 8212/. Im-

pulsy taktujące są rófnlczkowone przy utyciu uniwibratora !»N 74123. Zbocze narastajqee po-

woduje zapis danych z wyjścia Uczni ко BCD do rejestru 8212. Obsługa programowa interface'u

opiera sit na zastosowaniu petlf WAilf mikroprocesora Z-80. Mikroprocesor wykonując rozkaz

odczytu ba)tu z urządzenia zewnftrzriego, poprzez przerzutnlk T /UCY 7474/, ustawia sygnał

WAIT w stan aktywny. W rezultaei» mikroprocesor wykonuje pusty cykl rozkazowy, oczekując

na skasowani* sygnału WAIT. Sygnał t*n j*st ustawiany w itan nieaktywny opadojącym zbo-
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ezom impulsu taktu|qcego, po wpisaniu słowa danych do re|estru 6212. W nattępnym takcie ze-

gara, systemowego następuj* odczyt baftu danych oraz wyzerowanle rejestru i Mcrnłka. Dane

umiMtc'ont So. w kołefnych teom6rkoch- oamtęci mikrokompufera. Zakończenie irtrwnii]} tygnti-

fUbwane [eft \vyzdrowaniem pary rejejfrów DE, która рвУпУ role licznika i\&» /'4800/. Peln/

cyM transmisji trwa w soleżnofcf od rawortoJci pomięci oiolizdłoro od 2 do 5 sekund. Schemat

blokowy interlace'u przedstawiono na rytunkv !.

W zastosowanym ro*wiqzaniu islrireje moiliwoSć proarornowe} • weryfikacji wczytonepo widma

poprzez powtdrne wczytanie danych i porównanie. ScK z zawartością pamięci mikrokomputera

tó pbfrilec!-t>nalij>aftyro ttie j*M tracona w czasie trariimisji/.

ANALIZATOR

Sepra racja galwaniczna, forrTłowanie impulsów

h 74123

Rejestr 8212 WR
Р.о**.»*л*-Рт.

XE.
.CS 74S405

I
RESET

Mikroprocesor

J0RQRD. A5

WAIT

Rys. I . Schemat blokowy układu sprzęgającego
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OPROGRAMOWANIE

Oprogramowanie układu składa się z «łwóch podstawowych czę£ci:

- czę<c wstępna, zawierająca procedure obsługi układu sprzęgającego oraz procedury prze-

liczające, wczytane widmo z kodu BCD no postać Ttnienno-przecinkową oraz umożliwiające

graficzryj prezentacje widma /kopiowanie na drukarce/, wydruk, zapis do pamięci masowej.

Część ta sterowana jest techniką "menu";

- cześć druga, realizująca Statystyczne opracowanie uzyskanych danych. Charakter tej cześ-

ci piogramu oraz realizowane przez nią funkcje są uzależnione od wymagań konkretnego użyt-

kownika, г

W omawianym przypadku zestaw spektrometryczny wykorzystywany był do analizy zawartości

naturalnych izotopów promieniotwórczych w próbkach węgli GZW СЯ . Opracowany progiam

/w języku BASIC/ składa i l j z dwóch części wykonujących:

- gładzenie widma oraz wyszukiwanie linii /pików/,

- identyfikacja pików i obliczenie stężeń przez porównanie z tablicą wzorców.

Ze względu na fakt, że liczby zliczeń w poszczególnych kanałach obarczone Są błędimi

etatystycznymi, wykonuje się tzw. gładzenie widma /Smoothing/. Jest to procedura pozwalają-

ca na zmniejszenie wpływu fluktuacji statystycznych. Polega ona na porównywaniu liczby zl i-

czeń w sąsiednich kanałach. Dla zastosowanego zestawu spektrometryeznego-optymalny parametr

gładzenia /liczby związanych ze sobą kanałów/ wynosi 5. W tym przypadku schemat gładzenia

przyjmuje postać [3]t

- 1/35 ( 3a + 12a + 17a + 12a 4 3o _
n+2

b - 1/35 ( - 3a _ + 12a . + 17a + 12a . 4 3on ' V n-2 n-l n n+1

gdzie;

a - liczba zliczeń w n-rym kanale,

b - liczba zliczeń w n-tym kanale po wykonaniu gładzenia.

Рэ wykonaniu program umożliwia wykonani* powtórnego gładzenia lub przejście do dalszych

obliczeń.

Procedura wyszukiwania pików polega na sprawdzeniu dla każdego kanału warunku:

gdzie f zadany wcześniej współczynnik czułości.

Spełnienie powyższego warunku świadczy o tym, że różnice zliczeń w kanałach n i n-2

oraz n i n+2 są statystycznie istotne. Oznacza to, że w kanale n jest maksimum piku. Następ-

nie na podstawie zależności:
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oraz
1/2

otrzymujemy lewą i prawą granice piku. |

Nn podstawie trzech wartofci b , b., b p obliczone jesł pole P pod pikiem metodą TPA

/tripezów/. Po przeanalizowaniu całego widmo następuje wydruk wszystkich wartości P z poda-

ni, ч numeru kanału maksimum. :

K. lejnym krokiem programu jest kalibracja energetyczna zlokalizowanych pików. Wykonuje

się ją na podstawie wprowadzonych z klawierury danych dwóch znanych pików. Wyznaczenie

stężeri poszczególnych izotopów polega no porównaniu otrzymanego widma energetycznego z

zapisaną w pamięci tablicą wzorców i uwzględnieniu tła.

Efektem działania programu jest wydruk, w którym umieszczone są kolejno nazwa i numer
224 228 22 A 40

kolejny próbki, data i czas pomiaru, stężenie Ra, ;Ra, Ra, К oraz błędy pomiaru.

WNIOSKI

Omówione w niniejszej pracy zasady współpracy wielokanałowego analizatora amplitudy im-

pulsów pozwalają w znacznym stopniu poprawić parametry użytkowe wykorzystywanej aparatury

pomiarowej /pod warunkiem, że jej parametry techniczne iq wystarczające dla określonego sto-

sowania/. Do skonstruowania zestawu tego typu można wykorzystać w zasadzie dowolny mikro-

komputer, dysponujący odpowiednią pamięcią operacyjną /musi się w niej zmieścić całe widmo/

oraz możliwością rozbudowy. Z popularnych obecnie mikrokomputerów do tego celu nadają się

mikrokomputery; Sinclair. ZX Spectrum, Commodore С-64,] Meritum, czy nawet Z X - 8 1 . Oczy-

wiiqte zastosowanie konkretnego komputera powinno być przemyślane i uzasadnione odpowiedni-

mi założeniami.

Zastosowanie odmiennych typów komputerów wiąże się z opracowaniem konkretnego rozwią-

zania sprzętowego oraz programowego. W przypadku stosowania komputerów o możliwościach

wykraczających poza klasę tzw. komputerów domowych mcuno w znacznym stopniu rozwinąć

omówione w pracy funkcje realizowane przez zestaw sj%ktrometryczny /np. automatyczne wyszu-

kiwanie promieniotwórczych izotopów w tablicach umieszczonych na dysku o odpowiedniej po-

jemnoSd/.
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GAMMA SPECTROMETER WITH MICRO-COMPUTER

Summary

The paper presents posibilities of employing a micro-computer for a standard ^"-spectrome-

ter. Construction and operation data for a system of the multi-channel analyzer - computer

interface are provided. Also fl typical program for fl* spectrometry is presented. Operation prin-

ciples are provided for any type of computer employed in fr -spectrometry. The data are

exemplified by NOKIA-POLON analyzer coupled with ZX Spectrum*.

Б. Мнхаляк, С. Халупник

НАБОР САММА-СППСТРОИЁТРКИ СОТРУДНИЧАЮ»" С МИ!ГР<ЖОИПЫЛЕР«

РЕЗШЕ

В статье изображены возможности применения микрокомпьютера в традиционном наборе гам-
ма-спектрометрии. Представлены принципы конструкции • работы системы соедиияюиея много-
канальный аналяэатор со системной магистрали микрокомпьютера а также типичны! мряаят
снстешного программирования вивукаэаямого набора. Обсуждено построевне программы осуи.«-
стмяяиеи ннтерпрвтацив спектре гаммв^влучеивя я его эоиовян», опционы.

Сформулированы прннципм использования микрокомпьютера любого типа в спектрометрических
наборах. Вшеухазанннв данине иялвстряроваин описанием денствувяеи снотемм опирающеясл
на мяогохаяальннй анализатор Ж Ж Г А - Р О Ш » а также на микрокомпьютер zx Spectrum^



PRZYSTAWKA "ALFA-31" - URZĄDZENIE DO POMIARU

STĘŻENIA POCHODNYCH RADONU

j . Skowronek, J . Lehecka, I . Totnza,

K. Skubacz, S. Chałupnik

Główny Instytut Górnictwa, Katowice

STRESZCZENIE

Krótkoiyciowe produkty rozpadu radonu stanowią jedno z najistotniejszych źródeł zagroże-

nia radiacyjnego w kopalniach. Pomiar stężenia pochodnych radonu w powietrzu kopalnianym

stanowi poważny problem techniczny, m.in. ze względu na konieczność zapewnienia bezpiecz-

nej pracy w warunkach zagrożenia wybuchowego. Opracowano w tym celu proste i tanie urzą-

dzenie, nazwane przystawką ALFA-31, współpracujące z typowym pyłomierzem górniczym "Bar-

bara ЗА". Elementem detekcyjnym promieniowania oC są dawkomierze termoluminescencyjne.

Przyrząd umożliwia ponadto jednoczesny pomiar zapylenia, co zmniejsza znacznie koszty pro-

wadzenia kontroli tego frodła zagrożenia radiacyjnego. Duża czubić pomiaru pozwala wyko-

rzystywać ten przyrząd do pomiaru stelenia pochodnych radonu w powietrzu atmosferycznym.

WSTĘP

Prowadzone w latach ubiegłych, w kraju [ 3 , 7]i za granicą | " l , 6 ] badania zagrożenia

radiacyjnego w kopalniach wykazały, t e może dotyczyć ono również górników kopalń nieura-

nowych. Waga i zasięg tego zagadnienia spowodowały, ze z końcem 1966 roku opracowana

została Polska Norma, zatytułowana "Ochrona radiologiczne w podziemnych zakładach górni-

czych. Limity narażenia górników na działanie naturalnych izotopów promieniotwórczych i me-

tody kontroli". Norma ta ma obowiązywać od 1 stycznia 1988 roku. Określono w niej limity

narażenia górników oraz poziomy poszczególnych źródeł zagrożenia radiacyjnego, przekrocze-

nie których wymaga prowadzenia stałej kontroli środowiskowej lub indywidualnej. Sprecyzowa-

no w niej również wymagania dotyczące przyrządów i metod kontroli każdego ze źródeł za-

grożenia radiacyjnego.

Jednym z tych źródeł, stwarzającym największe problemy pomiarowe, są krótkożyciowe pro-

dukty rozpadu radonu. Występują one w powietrzu w postaci aerozoli lub drobnych pyłów.
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Stan zagrożenia nimi określa się za pomocg stężenia energii potencjalnej aC krótkożyciowych

produktów rozpadu radonu - C u , J.m , lub ekspozycji na krótkożyciowe produkty rozpodu

radonu - Eg^ , J.h.m .

Stężenie energii potencjalnej oC krótkożyciowych produktów rozpadu radonu mierzy się przy-

rządami nazwanymi w Polskiej Normie radiometrami alfa. Są to urządzenia z wymuszonym prze-

pływem powietrza, a więc przyrządy aktywne. Ich czułofc może być dzięki tętnu bardzo wyso-

ka, przewyższająca wielokrotnie przyrządy pasywne. Polska Norma określa również wymagania,

jakie radiometry alfa muszą spełniać. Są to:
—7 - 3 —4 —3

- zakres pomiaru co najmniej 1.10 J.m do 1.10 J.m ;
- dokładność 420% wartości mierzonej lub +1.10~7 J.m ;

— _3 "3 _j
- przepływ powietrza co najmniej 2.10 m .min .

Wymogi te powinny być spełnione niezależnie odt

- współczynnika równowagi promieniotwórczej;
-1 -3

- zapylenia całkowitego w zakresie do 2.TO g.m ;

- wilgotności względnej w zakresie do 100% wilgotności względnej;

- temperatury w zakresie do -МО С.

Radiometry alfa powinny posiadać ponadto ważną kartę wzorcowania, atest Centralnego La-

boratorium Ochrony Radiologicznej, potwierdzający ich przydatność do pomiarów radiologicznych,

a także dopuszczenie Wyższego Urzędu Górniczego do pracy w podziemiach kopalń.

Obecnie jedynym rodiometrem alfa, spełniającym wszystkie te wymagania, jest przystawka

ALFA-31 współpracująca z pyłomierzem górniczym "Barbara-3A".

OPIS PRZYRZĄDU

Elementem pompującym powietrze jest w radiometrze pyłomierz grawimetryczny "Barbora-ЗЛ"

/rys. 1 / . Zaprojektowany został z mysią o pracy w podziemiach kopalrt, również w warunkach

zagrożenia wybuchem metanu lub pyłu węglowego £ 2 ] . Wykonany jest w wersji ognioszczelnej.

Posiada dopuszczenie Wyższego Urzędu Górniczego do pracy w warunkach zagrożenia wybucho-
3 -1wego. Przy zasilaniu bateryjnym z ogniw Ag-Ni zapewnia przepływ powietrza 5 dm , min

przez co najmniej jedną zmianę roboczą /min. 6 godzin/. Pyłomierz ten jest wykorzystywany

w kopalniach węgla kamiennego, a także rud metali nieżelaznych do rutynowych pomiarów za-

pylenia na stanowiskach procy?

Pomiary stężenia energii potencjalnej ОС krótkożyeiowych produktów rozpadu radonu wykonu-

je się za pomocą przystawki ALFA-31 /rys. 2 / , mogącej służyć równocześnie do pomiaru za*

pylenia. Jako detektory promieniowania oC krótkożyeiowych produktów rozpadu radonu wykorzy-
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Ryt. 1 . PyłomSerz "Barbara ЗА"

4

Rys. 2 . Przystawka ALFA-31
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stano dawkomierze termoluminescencyjne. Parametr/ techniczne przystawki ALFA-31 podano

tabeli 1 .

T a b e l a 1 . Dane techniczne przystawki ALFA-31

— 8 —*4
Zakres pomiaru od 2 . 1 0 J . m

Czas pomiaru do -8 godzin

Rodzaj dawkomierzy CaSO4:Dy

Wymiary dawkomierzy ф=Ь mm; h~0,1 mm

Ilość dawkomierzy 6
7 - 1 3

Czułość dawkomierzy 33,10 imp. TL.J . m . h

Filtr SYNPOR-3 lub FM-1

Odległość dawkomierzy od filtra 1,5 mm
3 -1

Naieienie przepływu powietrza 5 dm . min

Wymiary przystawki jif*50 mm; h=ló,5 mm

Waga przystawki 22 g
-1 -3

Zakres zmian zapylenia 1.10 g.m
/fr. wdychał na/

PRÓBY RUCHOWE PRZYSTAWEK ALFA-31

Oceny przydatności przystawek ALFA-31 do rutynowych pomiarów stężenia pochodnych rado-

nu dokonano, przekazując je do eksploatacji w czterech kopalniach węgla kamiennego. Przy-

stawki te służyły tam do jednoczesnej kontroli zapylenia i stężenia pochodnych radonu. Przygo-

towanie do pomiaru, pomiar w wyrobiskach podziemnych i określenie zapylenia, dokonywały

odpowiednie służby kopalniane. Odczyt dawkomierzy wykonywany był w specjalistycznym labo-

ratoium radiometrii, gdzie były one ponadto anulowane i przygotowywane do ponownego pomia-

ru. Łącznia w eksploatacji znajdowało się 45 przystawek ALFA-31, którymi wykonano blisko

500 pomiarów.

Trwałość przystawek okazała się bardzo dobra: nie uległ uszkodzeniu żaden z jej elementów,

w tym i dawkomierze TL. Jednocześnie z niektórymi pomiarami przystawką ALFA-31 wykonywa-

no pomiary radiometrem RGR-H produkowanym prze г Instytut Chemii i Techniki Jądrowej w War-

szawie. Wyniki uzyskane z tych przyrządów zestawiono w tabeli 2 .

Wyniki pomiarów stężeń pochodnych radonu uzyskanych za pomocą przystawki ALFA-31 po-

równano z wyrukami uzyskanymi z radiometru RGR-11. Radiometry te były kalibrowane przez

producenta, a kalibrację sprawdzono w innych laboratoriach. Zgodność wyników oceniono za
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T a b e l o 2 . Wyniki prób

Kopalnia

KWK "Z"

i

i

KWK "P"

KWK "J"

KWK "D"

i

ruchowych przystawek ALFA-31 i

Wynik pomion

przyitawka ALFA-31

2,40 +0,34

2,93 +0,41
3,30 -K>,46

3,07 +0,43

4,38 -jp,6l

0,49 +0,07

1,67 JO,23

1,84 +0,26

l,98|fO,28

2,09 +0,29

0,44 +0,06
0,51 +0,07

0,78 лО,11

1,11 +0,16

1,13+0,16

0,24 +0,03

0,29 +0,04

0,40 +0,06

0,51+0,07

0,61 jO,09

porównari

i
1

!

|

i

1

|
t
1

z radiometrem RGR-П

,J.m-3

RGR-il

2,42 +0,41

2,62 Ю,47 '

1,61 +0,33 ]
i

3,64 +0,66

0,21 +0,10

1,45+0,34

1,56+0,32

1,27^0,24

1,69 +0,36

0,64 +0,23

0,68 +0,19

0,47 K),14

1,19+0,27

0,09 +0,05

0,28^,10

0,59+0,17

0,21 +0,08

0,50+0,15

pomocą analizy regret j i liniowe). Otrzymano współczynnik korelacji r - 0,95 przy wartości

krytycznej r, - 0,444. Wskazania .obu przyrzqd6w sq więc zwiqzane funkcjq-;

у я 0,09 •• 1,16 к

gdzie:

х - wskazania radiometru RGR-11,

у - wskazania przystawki ALFA-31.
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Postawiono hipotezę, że równanie powyższa ma w rzccryv,istafci postać:

У - *

Sprawdzono więc hipotezę zerową Ho; 'o - 0; b - I / , posługując się testem ».

Na poziomie ufności 0,95 założona hipoteza zerowa jest prawdziwa /t, =-2,12, t

* 0,563/. Wynika stąd, że wskazania obu pizyrządów są jednakowe.

W trakcie prób ruchowych wykonywano również pomiary równoległe dwoma pi-zyrządami.

Odbywały się one w różnych kopalniach, w różnych worunkach zapylenia i stężenia pochodnych

radonu. Zarówno przystawki ALFA-31, jak i pyłorr>ierze Barbaro-ЗА, były dobierane w sposób

zupełnie przypadkowy. Wyniki tych pomiarów zestawiono w tabeli 3. Uszeregowano je od w c -

tosci największej do najmniejszej, podając łożnicę wskazań bezwzględną i procentową.

Największa bezwzględna różnica wskazań przyrządów wynosiła 0,1 Л pi .m , co jednak ze

względu na wysoką wartość mierzoną dawało -różnicę względną 8,2% .

Wartość względna różnicy wskazań była większa dlo niskich wartości mierzonych, wynosiła

ona maksymalnie 2 6 , 7 % , co w wartościach bezwzględnych wynosiło 0,15 uj.m * . Dzieje sie

tale dlatego, że przy niskich wartościach mierzonego stężenia energii potencjalnej ы.. о różni-

cy wskazań decyduje błąd pomiaru cząstek oC emitowanych przez pyły osiadłe na filtrze. Przy

wyższych stężeniach pochodnych radonu decydując/ wpływ ma błąd oznaczenia przepływu po-

wietrza.

Średnie wartości różnicy wskazań wynosiły

dla wartości bezwzględnej - 0,09 pj.m ,

dla wartości względnej - 1 4 , 4 % .

T a b e l a Э. Wyniki pomiorów równoległych dwoma przy&tawkarpi ALFA-31

Przysłówka
wskazań

uj .m

0,11
0,01

OJO

o'05
0,0S

Względna róż «i co
wskirań

8,2
5,6

°'l
17,'?
14,9
14,J
2 A. 7
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PODSUMOWANIE '

Próby ruchowe wykazały pełną przydatność przystawki ALFA-31 i pyłomierza Barbara-ЗА do

pomiarów energii potencjalnej oL krótko* yciowych produktów rozpadu radonu [ 4 ] . średni błąd

pomiaru, oceniony no podstawie prób ruchowych, wynosi 9 , * 1 0 - J.m" lub +14,4% wartości
3 — 8 —*\

mierronej. Przep,/w powietrza / 5 dm /min/ i czułość pomiaru /2,\0 J.m / spełniają wy-

rridganm Polskiej Normy. Uzyskała ona atest Centralnego Laboratorium Ochrony Radiologicznej,

a takie dopuszczenie Wyższego Urzędu Górniczego.

Współpraca przystawki z typowym, szeroko stosowanym w polskim górnictwie pyłomierzem i

możliwość równoczesnego - za pomocq tego samego filtra - pomiaru zapylenia, powinna ułatwić

jej szerokie stosowanie w kopalniach, zmiejszając pracochłonność kontroli narażenia na krótko-

życiowe produkty rozpadu radonu. Przystawko ALFA-31 jesi obecnie produkowana przez Spół-

dzielnie Rzemieślniczą w Gliwicach. Dla pyłomierzy CASSEŁA opracowano drugą wersję przy-

stawek nazwanych. ALFA-32.

LITERATURA

1 . Bernhard S. i wsp.t Radon levels and radon daughter exposure of workers in nonuranium mi-

nes of the E.C. /w/ Radiation hazard in mining. 1981. Gomez M . ed., New York, 1981.

2 . Gruszka J . i wsp.t Ocena wyników pomiarów zapylenia powietrza kopalnianego dokonanych

•wielogodzinnym pyłomierzem grawimetrycznym. Prace Głównego Instytutu Górnictwa, Komu-

nikat nr 672, Katowice I97<'».

3. Lebecka J . i wsp.t Raport o stanie narażenia górników kopalri węgla kamiennego na dzia-

łanie krótkożyctowych produktów'rozpadu radonu. Opr. wewn. G I G , Katowice 1985.

4. Lebecka J . i wsp.t Próby ruchowe przystawek ALFA-31. Opr. wewn. G I G , Katowice 1985.

5. Polska Norma PNi Ochrona radiologiczna w podziemnych zakłodach górniczych. Limity na-

rażenia górników na działanie .naturalnych izotopów promieniotwórczych i metody kontroli.

6. Richardson H.P.? Radiation hazard in uranium mining, a perspective. NEA Meeting on Per-

sonal Dosimetry and Area Monitoring, Paris 1978.

7. Tomza I . , Lebecka J.t Naturalne źródła promieniowania jonizującego w polskich kopalniach

węgla kamiennego. Przegląd Górniczy 1985, 1 , 737.



4?0
I . Skowroiiplr i inni

J . Skowronek, J . Lebeclfa, I . Jomro, K. Skubnc*, S. Chołupnik

ALFA-31 SAMPLING PROBE FOR RADON DAUGHTERS MONITORING

Short living radon daughters appear as one of the crucial radiation hazard* in miner. Radon

daughters monitoring in mine atmosphere is a considerable technical problem, doe to the safely

requirements in explosion hazard conditions. Therefore, a simple and cheap device, ALFA-TI

probe, has been designed to cooperate with a standard mining dust sampler - "Bô  Jaia-rJA"!

Alpha radiation is detected by TL dosimeters. The device enables simultaneous dust content

measurement which effects in costs fignlficantly reduced. High sensitivity allows also radon da

ughters monitoring outdoors.

fl. CiroBpoHPic, И. Л е б е д к а , И. Т о м э а , К. City Сеч, С . Халунник

ПРИСТАВКА "АЛЬФА - 3 1 " - УСТРОЙСТВО

ДЛЯ ИЯИКРЕНИЛ КОНЦЕНТРАЦИИ ПРОИЗВОДНЫХ РАДОНА

PR3DMK

Крвткожизненные продукты распада радона состпмяют один из иаиволе* существенна
источников радиапионной опасности в шахтах. Измерение концентрация производят радона
в шахтном воздухе является важной технической проблвасй, между прочим ия-за необходимо
сти обеспечения безопасной работы в условиях взрывоопасное™. С этой цель» било раэрал
тапо простое и двшйвов устройство, названное приставкой Лльфа-Э1, вотрудиичамев с ти-
пичным шахтным пылемером "вэговга 3 А". Двхектированный элементом альфа-иалучения
являются термолюминесценпионнне дозиметры. Это устройство дает тат» возможность одно-
временно измерить запилвннос», что значительно понижает издержки контролирования это-
го источника радиационной опасности. Благодаря большой чужствштельнопти измерения
можно ИСПОЛЬЗОВАТЬ STO устройство для измерения концентрация производных радона в ат-
мосферном воздухе.



ELEKTRONICZNY UKŁAD GASZĄCY WYŁAPOWANIA

I REDUKUJĄCY CZAS MARTWY W. UCZNI KU. G M

ł . Dobrowiecki '

Instytut Chemii I Techniki Jądrowej

03-195 Warszawo, uł. Dorodna 16

STRESZCZENIE

W artykule przedstawiono elektroniczny układ gaszący wyładowania i redukujący czas mart-

wy w liczniku G M . Układ fen wyróżnia się swojq prostq budowąi. Wykorzystano w nim maivj

metodę wygaszania wyładowania'i skracania czasu martwego licznika. G M , polegającą na obni-

żeniu napięcia na liczniku poniżej napięcia progowego, w czasie wielokrotnie krótszym od

CTOSU jonizacji całej objętości czynnej licznika. Zaletą układu jest możliwość zastosowania

w nim typowych, powszechnie stosowanych elementów elektronicznych. Wyniki hodań modelu

układu, wykonanego w Instytucie Chemii i Techniki Jądrowej, zamieszczono w- postaci wykrę-

tów, W pracy zawarto również opis układu, jego schemat blokowy ora; schemat ideowy. Za-

stosowanie układu w produkowanej w Instytucie Chemii i Techniki Jądrowej aparaturze radiome-

try cznej, t j . w głowicach mierników zapylenia powietrza i mierników grubości powłok, umożli-

wia wykorzystywanie liczników G M krajowej produkcji, mimo ich gorszych parametrów w po-

równaniu z dotychczas stosowanymi licznikami firmy Philip's-.

WSTĘP

Liczniki G M sq powszechnie używane jako detektory promieniowania jonizującego. Jednym

z ograniczeń w stosowaniu liczników G M jest występowanie efektu "cr.avu moi twego". Jest to

czas, w którym licznik po wcześniejszym zjoniżowaniu całej objctcfci czynnej jest niec»uły

na oddziałujące na niego promieniowanie. Czat martwy ogranicz-c męc maksymalna częstość

zliczania cząstek jonizujących. Ta wada liczników G M jest przyczyną stosowania >rw.- "ukła-

dów gaszących", w wyniku działania klórych wielokrotnie skracany jest czas martwy. Zasto-

sowanie opisywanego w pracy układu gaszącego w produkowaniej w Instytucie Chemii Techniki

Jądrowej aparaturze radiometrycznej, t j . w głowicach mierników zapylenia powietrza i mierni-
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grubości powłok, umożliwia wykorzystanie liczników G M krajowej produkcji typu АОН-4П

i 8 О Н - 4 П , mimo ich gorszych parametrów w porównaniu z dotychczas stosowanymi licznikom?

firmy Philips typu ZP1441 /18515/. Praco zawiera op!s< zasady działania.układu gaszącego oraz

wyniki badań modelu układu wykonanego w instytucie; Chemii i Techniki Jądrowej.

EFEKT CZASU MARTWEGO W LICZNIKACH GV,

Po przyłoieniu napięcia do elektrod cySindrycznego licznika G M w przestrzeni między nimi

powstaje pole elektryczne o rozkładzie pokazanym na rysunku 1.

Natężeni*
Wcm

ii
bb

Rys.. 1 . Rozkład natężenia pola elektrycznego w liczniku G M

JL Odległość
Ь od osi

Cząttki promieniowania przechodzące przez objętolć czynnq gazu*powodują jego jonizację.

Elektron uwolniony wskutek jonizacji atomu lub cząsteczki gazu porusza się pod wpływem pola

ruchem przyspieszonym w kierunku anody. Prędkość-elektronu rośnie, osiągając w pobtiiu ano-

dy wartości pozwalające na wzbudzenie lub zjonizcwanie innych atomów lub cząsteczek gazu.

W wyniku tej jonizacji wtórnej powstają dalsze elektrony, przyspieszane -w sposób analogiczny.

Podczas powrotu ator^w i cząsteczek ze stanu wzbudzonego do stanu podstawowego powstają

fotony, których długości fal Sq krótsze od długości granicznych dla zjawiska fotoelektrycznego

gazu wypełniającego licznik. Wyładowanie, jakie powstaje w liczniku G M , polega więc na

wielokrotnym powtarzaniu się procesu wtórnej jonizacji. Powstające lawiny elektronów zachodzą

na siebie i wyładowanie rozprzestrzenia się na .całą długość anody licznikc. Elektrony z lawiny
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przepływają szybko w kierunku anody licznika, natomiast jony dodatnie tworzą ładunek prze-

strzenny, który rozszerza się powoli w kierunku katody. Ładunek ten deformuje kształt polu,

tworząc fikcyjną anode o wzrastającym promieniu /rys. I - linio przerywana/. Powyżej pewnej

wartości promienia fikcyjnej anody pole na jej powierzchni maleje poniżej wartości odpowiada-

jącej napięciu progowemu licznika G M . Od tego momentu licznik przestaje reagować na dal-

sze cząstki lub kwanty promieniowania pierwotnego, które trafiają do jego obje to fc i czynnej

i pozostaje nieczuły przez określony czas zwany czasem martwym licznika £4, 5 ] .

Po czasie martwym warstwa jonów dodatnich oddoia się na takq odległość od anody, że na-

tężenie pola wokół,anody wzrasta do wartości wystarczającej do zainicjowania jonizacji. Pro-

mień krytyczny, określający połołenie warstwy jonów dodatnich po upływie czasu martwego^

można określić wzorem

• г " Л и ^ /1/

r - promień cylindra Ucznia,

A U - różnica napięcia pracy U • napięcia progowego U ,

q - ładunek wytworzony podczas wyładowania, przypodający na I cm długości drutu anody.

W pracach Qł, $ ] zawarte »q rozważania, prowadzące do następujących zależności, okresio-

jących promień krytyczny i czas martwy:

t =• . In /b/o/ /3/
d 2 к U / 1 + g- m /

gdzie:

m - iloraz napięcia pracy U i ładunku Q potrzebnego do naładowania licznika do napięcia

o tej wartości.

Wzory / 2 / , / 3 / dotyczq przypadku, gdy w liczniku powstaje wyładowanie i zostaje zare-

jestrowany pojedynczy impuls o pełnej amplitudzie. Po upływie czasu martwego, a przed upły-

wem czasu restytucji, tzn. czasu potrzebnego na to, aby jony dodatnie przebyły przestnceń

miedzy miejscem ich powstania i katodą, gdzie sq neutralizowane, cząstki jonizujące zaczyna-

ją powodować powstawanie kolejnych impulsów, początkowo o mniejszej amplitudzie od typo-

wej /rys. 4 / . Dla tego przypadku obowiązują zależ nofci określające czas martwy t ^ / u / ,

odpowiodający napięciu progowemu U :
pr
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£ - /5/
, 200 ffł/Ь/о/

о -•. - f • - viii' •/ w

100 С - Vp - Upt /7/

gdzieś

Vg - napięcie, dla którego m * 1 .

Jak wynika г dotychczasowych rozważań, wartość czasu ntaitwego zależy od wielkości po-

wstałego podczas wyładowania w liczniku ładunku, Im większa jest amplitudo impulsu, tym

ładunek przestrzenny większy i dłuższy czas jego neutralizacji. Przeciwnie,impulsem o malej

amplitudzie towarzyszy efektywnie niższe natężenie pola. Dzięki temu powstaje znacznie słab-

sza lawina, mniej jonów dodatnich, wobec tego odpowiednio maleje promień krytyczny i czas

martwy licznika. Układ gaszący wyładowania •" liczniku G M obnlłojąc napięcie na liczniku

w chwili narastania impulsu poniłdj napięcia progowego, w czasie wielokrotnie krótszym od

czasu jonizacji całej obje to Je i czynna] licznika, powoduje przerwanie wyłodowanio i nie dopu-

%%Gta do rozrze«#rłi« się lawiny >ta саЦ długoffi anody /dotyczy to liernikew samogasnqcych/.

Ograniezany jett w t#n spotoh oMxar ładunku przostrsennego jonów dodatnich. Z «wagi na to,

że jednoezefnte natftenie pola w liczniku jest zmniejszone tylko na pewien czas, ktćiy moina

nazwać czasem gaszenia, to jony dodatnie sq1 szybko neutralizowane na katodzie licznika.

W' ten sposób układ gaszqcy skraca czas martwy licznika G M .

BUDOWA I ZASADA DZIAŁANIA ELEKTRONICZNEGO UKŁADU GASZĄCEGO

WYŁADOWANIA I REDUKUJĄCEGO CZAS MARTWY W LICZNIKU G M

Na rysunku 2 przestawiono schemat blokowy, no rysunku 3 schemat ideowy układu gaszą-

cego wyładowania i redukującego czas martwy w liczniku G M . Licznik G M zasilany z dwóch

zrodoł wysokiego napięcia stałego /rys. 2 / , dodatniego i ujemnego, przyłożonych prz-esr opor-

nojeS polaryzujące odpowiednio do anody i katody licznika, wygaszany jest przez podniesienie

potencjału katody po dołączeniu jej za pomocq wysokonapięciowego, szybkiego klucza tran-

zystorowego do źródła niskiego, dodatniego napięcia «talego. Umożliwia to obnltenie napięcia

na liczniku poniżej wartości napięcia progowego i przerwanie wyładowania w liczniku. W wy-

niku tego powstaje impuls napięciowy o mniejszej amplitudzie i czcił objętofe! czynnej liczni-

ka jest nadal gotowa do rejestrowania cząstek promieniowania pierwotnego. Po krótkim czasie
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Ryt. 2 . Schemat blokowy układu gaszącego wyładowania i redukującego czat martwy w liczni-
ku G M

napięcie na liczniku powraca do wartości napięcia pracy U . W tym czasie powstałe podczas

skróconego wyładowania jony dodatnie zbierane sq na katodzie i neutralizowane. W celu osiąg-

nięcia małej stałej czasu zmian potencjału na katodzie opornik anodowy posioda dużą wartofć

rezystencji, natomiast opornik katodowy małą wartość. Impuls gaszący sterujący kluczem tran-

zystorowym powstaje w wyniku przetworzenia impueu pobranego z anody licznika w chwili je-

go narastania. Przetworzenie sygnału polega na jego zróżniczkowaniu i podaniu na wejście

układu progowego sygnalizującego zmianę potencjału na anodzie w stosunku do wartości usta-

lonej. Sygnał z wyjścia układu progowego doprowadzony jest za pośrednictwem układu przesu-

nięcie poziomu do wejścia uniwibratora scalonego, generującego impuls gaszący. Szerokość im-

pulsu gaszącego i zależna od niej wielkość czasu martwego są regulowane przez zmianę stałej

czasu uniwibrotora scalonego . Impuls gaszący na wyjściu uniwibratora scalonego posiada ampli-

tudę znormalizowaną do poziomów charakterystycznych dla techniki TTL i jako taki stanowi

wyjściowy impuls ukłodu gaszącego.

WYNHCI POMIARÓW PARAMETRÓW LICZNIKÓW G M

WSPÓŁPRACUJĄCYCH Z UKŁADEM GASZĄCYM

W Instytucie Chemii i Techniki Jądrowej wykonano model elektronicznego układu gaszącego

wyładowania i redukującego czas martwy w liczniku G M oraz wykonano pomiary poremetrow
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wielu egzemplarzy samogasnących okienkowych liczników G M krajowej produkcji typu AOH-

-411 i BOH-411 oraz liczników firmy Philips typu ZP1441 bez układu gaszącego i razem z

układem gaszącym. We wszystkich pomiarach wykorzystano specjalnie do tych celów* wykonane

stanowisko pomiarowe, umożliwiające łatwą wymianę licznika, bez naruizania stałej geometrii

pomiaru oraz zmianę geometrii, gdy jest to konieczne, poprzez odsunięcie źródła promieniowa-

nia od licznika na określoną odległość. Podkreślić należy, że wszystkie liczniki mierzone by-

ły przy zachowaniu włafciwych, zalecanych przez producentów, układów polaryzujących. Do-

tyczy to zarówno zakresu napięć zasilających, jak i zastosowanego opornika anodowego R1 =

- 5 M . W trakcie pomiarów określono napięcie progowe liczników, napięcie pracy, długość

plateau oraz czas martwy. Kontrolowano również prąd płynący przez licznik /amperomierz włą-

czono między katodę licznika a kolektor tranzystora T5 i opornik Rll - rys. 3 / w celu osza-

cowania wpływu układu gaszącego na żywotnolć. Ze względów praktycznych nie przeprowadzo-

no badort mających na celu w sposób jednoznaczny określić wpływ układu gaszącego na wydłu-

żenie się czasu życia liczników. Dodatkowo dokonano pomiaru stabilności pracy liczników bez

układu gaszącego i z układem gaszącym. Podk.eślić trzeba, ł e zadaniem podstawowym projek-

towanego układu gaszącego miało być skrócenie czasu martwego krajowych liczników okienko-

•5V

•300V

-250V

Rys. 3 . Schemat układu gasnącego wyładowania i redukującego czas martwy w liczniku G M

wych AOH-411 i BOH-411, który jest równy 200 /л przy U = 600 V . Parametr ten był mie-

rzony na kilka sposobów. Podstawową metodą była metoda oscyloskopowa, pozwalająca na okre-

ślenie minimalnego czasu martwego. W ten sposób mierzono czas martwy przy pomiarach charak-

terystyk. Następnie podjręto próbę określenia czasu martwego liczników przy pomocy dwóch

innych metod. Pierwsza oparta jest na następujących zależnościach;

- wzór / 8 / określa częstość z!iczert(mierzonq w funkcji częstości wpadających do liczniko

cząstek mierzonego promieniowania i czasu martwego licznika
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N c = N • e " N • ł / 8 /

gdzie

e - prawdopodobieństwo tego, że żadna cząstka nie zostanie zarejestrowana w czasie

martwym licznika.

Ze wzoru tego po obliczeniu pierwszej pochodnej można określić maksymalną częstość zl i-

czeń impulsów pochodzących z licznika

d N e ^ e - N - ł
 + N . e - N - V t / = 0 /9/

a stąd

e " N ' f / 1 - N • t / = 0 /10/

- stąd z kolei można określić częstość N, przy której N osiąga maksimum

N'=-J- /11/
- po podstawieniu N ' do równania / 8 / otrzymujemy

r = ^ / 1 2 /
e . N ' '

с max

Przytoczone zależności LU dotyczą przypadku, gdy licznik wraz z układem pomiarowym

stanowią układ tzw. paraliżujący. Układ taki pozostaje nieczuły przez czas równy lub dłuższy

od czasu martwego licznika /od t do 2 t / w zależności od tego czy po zarejestrowaniu cząstki

przed upływem czasu martwego do objętości czynnej licznika wpadnie inna cząstka promienio-

wania. Oczywiście wartość efektywnego czasu martwego podlega fluktuacjom statystycznym,

gdyż zależy bezpośrednio od statystycznego rozkładu intensywności samego promieniowania .

Układ badany był, co potwierdzono za pomocą metody oscyloskopowej, układem paraliżującym.

Eksperyment polegał wiec na przybliżaniu stosunkowo silnego źródła promieni beta do licznika

i kontrolowaniu wzrostu częstości zliczeń aż do osiągnięcia maksimum.

Druga metoda określania czasu'martwego (est pewnego rodzaju odmianą znane) z literatury

tzw. metody dwóch źródeł. Zamiast dwóch źródeł w metodzie tej utyto dwóch wzorcowych

przesłon z folii mylarowej i nie naruszając geometrii pomiarowej zmierzono częstość zliczeń.

Przesłony dobrano, by różnica ich gramatur była lei śle ustalona. W ten sposób, stosując źródło

o małej aktywności i przybliżenia liniowe wzoru / 8 / , ołrzymono ukłod czterech równań z czte-

rema niewiadomymi} N . , N „ , N , t.

N l
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-200 V

-200 V

Rys. 4. Kształt impulsów z licznika G M na katodzie licznikat a/ bez działania układu ga-
szqcego, b/ z układem gaszącym / U = 600 V, skala czasu 50 )js/cm, skala amplitud 50 V/cm,
C3 = 2,2 nF/ p r

N =
N 2 /14/

N , = N - e

= N • e- /u/d2

/15/

/16/

gdzie»
N - pierwotna liczbo cząstek padających na okienko licznika,

d l , d2, dt p - odpowiednio gramatury dwóch przesłon i okienka licznika oraz masowy współ-

czynnik osłabienia promieniowania beta.

Rozwiązując układ równań, otrzymuje się zaleiność / 1 7 / pozwalającą na obliezenie czasu

martwego.

t =

c2

cl

d2 - dl/
" I

/17/



Układ gaszący t redukujący w liczniku G M .,«

Wyniki pomiarów można w zasadzie podzielić na dwie grupy. -Wyniki dotyczące pomiarów

parametrów nowych liczników AOH-41' i BOH-411 oraz csefciowo zużytych bez działania

układu gaszącego i wyniki dotyczące pomiarów tych samych liczników i parametrów przy dzia-

łającym układzie gaszącym. Można ogólnie zauważyć, że pomiar nowych liczników potwierdza

informacje podawane przez producenta, t j . Zakłady Uriitra Poi kolor. Typowe nachylenie plateau

jest zbliżone do 0,08%/V, a typowe napięcie progowe wynosi ok. 450 V. Przy pomiarze czoiu

martwego za pomocą oscyloskopu zaobserwowano zbieżność wyników, przy napięciu pracy Up =

600 V, ź wartością podawaną przez producenta, tzn. t = 200 ps. Pomiary czasu martwego in-

nymi metodami dawały wy,-Ski zaniżone. Po dosyć długim czasie pracy przy znacznych częstoś-

ciach zliczeń /rzędu kilku tysięcy zliczeń na sekundę/ pomierzono ponownie charakterystyki

liczników. Zaobserwowano ich znaczne pogorszenie, polegające na przesunięciu plateau w kie-

runku wyższych napięć i- wzroście nachylenia do wartości rzędu 0,17&/V. Po dołączeniu do

układu pomiarowego układu gaszącego stwierdzono przy tych samych napięciach pracy znaczne

skrócenie czasu martwego dia wszystkich liczników. Czas ten w zależności od wartości pojem-

ności w układzie uniwibratora /rys. 3 / , określającej czas wygaszania, jest równy przy U =

• 600 V:

dta C3 = 470pF t = 3 ps,

dla C3 = 2,2nF t = 15 /я,

dla C3 = 3,3nF ł » 17 us,

d l a C 3 = 5,5nF t = ' 3 0 / j * .

Skróceniu czasu martwego towarzyszy zmalenie prądu płynącego przez licznik, szczególme

w zakresie niezbyt, dużych napięć. Wynika to z bardziej uwidaczniającej się dla tego zakresu

napięć różnicy w czatach martwych układów z gaszeniem, wyładowania i bez gaszenia wyłado-

wania w liczniku. Efekt gaszenia jest szczególnie widoczny, gdy dokonuje tie pomiaru prądu

płynącego przez licznik w dwóch przypadkach: przy włączonym i wyłączonym układzie gaszą-

cym, lecz przy tej samej częstości zliczeń impulsów z licznika. Zmalenie wartości ptądu jest

wprost proporcjonalne do zmiany amplitudy impulsu /rys. 5/. Dla tego samego licznika przy

napięciu pracy U = 500 V prąd jest równy 25 M / t = 350 ta/, a przy włączonym układzie

gaszącym 4 JIA / t = 40 дл/. Jeżeli chodzi o nachylenie plateau, to uwidacznia się jego silna

zależność od wartości pojemności C3 /rys. 6 / . Dla małych wartości /zbyt krótkie gaszenie -

np. dla C3 równego 470pF impuls gaszący trwa ok. 1,2 /я/ nachylenie to jest duże, niemniej

jednak jest ono mniejsze niż d!a tych samych warunków w licznikach pracujących bez układu

gaszącego. Przy odpowiednim doborze pojemności СЗ /пр. СЗ = 5,5nF/ otrzymuje się charakte-

rystykę e nachyleniu rzędu 0,03%/V. Wpływ gaszenia na ksstołt impulsów na anodzie i kato-

dzie Iteznika pokazany jest na rysunkach 4 i 5. Przebadano równiei, tak jak i w układzie
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Rys. 5. Kształt impulsów z licznika GM na anodzie l icznikata/ bez działania układu gaszqce-
go, b/ z układem gaszącym /U *» 600 V, sk.^la czasu 50 /js/cm, -kala amplitud 20 V/cm,
C3 « 2,2nF/ р Г
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Rys. 6.

bez gaszenia, stabilność pracy licznika wraz z ukłcleni gaszącym, osiągając zadowalające re-

zultaty.
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PODSUMOWANIE

Porównując porametry i charakterystyki liczników AOH-411 oraz BOH-411 do parametrów

licznika ZP1441 f-my Philips należałoby przypuszczać, że nie będzie możliwe zastąpienie tego

licznika gorszymi pod pewnymi względami licznikami krajowymi. Jednakże zastosowanie układu

gaszącego poprawia na tyle czas martwy i nachylenie plateau, źe liczniki krajowe mogą być

w pełni uważane za element zastępczy w st«*vnku do liczników f-my Philips. Spodziewane jest

także wydłużenie czasu życia tych liczników, jak również każdego licznika współpracującego

z tym układem.
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J . Dobrowieck!

ELECTRONIC SYSTEM FOR DISCHARGE EXTINGUISHING

AND REDUCING THE DEAD TIME OF G M COUNTERS

Summary

Electronic quench circuit has been presented in this paper. Its simple structure'h*as~be«H-the

main advantage over the others quench circuitSi.lt has applyed familiar method of quenching

and reducing dead time of G M coynter. In this method counter has been^quenched due to de-

creasing operating potential below starting potential in time wich is tnuny times shorter thai

time of ionization the whole counter. Possibility of application typicaly used electronic ele-

•ments has been its varrue. The results of examining a model of the circuit, which has been

performed in The Institute of Chemistry and Technology, has enclosed in shape of some 'dra-

wings. This paper has also included description of the circuit, its block and structural diagrams.

Application of the circuit in coating thickness and air dust pollution gouges, which are produ-

ced in the Institute, has allowed the home-made counters AOH-4H and BOH-411 being used.
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Я. Доброввцки

ЭЛЕКТРОННАЯ СХЕМА ГАШЕНИЯ РАЗРЯДОВ И РЕДУКЦИИ

МЕРТВОГО ВРЕМЕНИ В СЧКТЧИКВ ПШГКРА-ИШЕРА

РЕЗМ1Б

В статье опис&на электронная схема гевовил разрядов и редухции мертвого времени
в счетчике ГУ. Охеыа отличается простотой конструкции. В не! использован известных
принцип гашения разрядов и редукции иертвого времени основанный на понижении на-
пряжения на счетчике ниже порогового значения яа время гораздо короче времени иони-
зации во всем активном обгеме элементов. Достоинством схемы является применено
в ней типовых, общедоступных электронных элементов. Результата исследования модели
схемв представлены в виде графиков. Работа ее держит описание схемы, принципиальную
схему и блок-схему. Использование денной схемм в иэготовливаеной в ИЯХиТ радиометри-
ческой аппаратуре, в измерительных головках приборов для определения запнленности
воздуха и измерителях толщины покрытий делает возможным применение в них счетчиков
ГМ отечественного производства, несмотря на то, что их параметры хуже чем применя-
емых до сих пор счетчиков фирмы Филипс.



ENERGY DISPERSIVE X-RAY FLUORESCENT SYSTEM

AND TECHNIQUES FOR ANALYSES OF ORES

AND GEOLOGICAL PRODUCTS
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T. Dragnev, J . Karomonowa,

E. Nikolova, K. Stoev

Institute for Nuclear Research and Nuclear Energy -

Bulgarian Academy of Sciences, Sofia

SUMMARY

Energy dispersive! X-ray fluorescent analyser ДРХКРА/ based on build-in mikrocomputer MKC-64

/APPLE II compatible/ was developed. The tpectrometric tract comprises the standard units in .

N I M standard. The data storage was done by direct memory access, which provides treatment

of the information in real time.

Using above system a techniccjue was developed for analysis oF Fe, Си, Zn, Pb, Ag and

other in ores, geological and metaturgicol products.

For simultaneous excitation of elements in such a wide range of atomic numbers о measuring
241

head with Am source was constructed. A 20 microns Sn folio target in transmission geometry

'vai used in order to reach higher sensitivity in analysing of Ag.

A software was developed for processing of the experimental results. It allows a completely

automatic quanrative analysis. A basic advantage of the given software is its modular structure,

wto+eh—makes possible the fast and easy changes of program units and rise the expanding of the.

ptogram package with other functional units. A intensity-correction model was used for reduc-

tion of the interelenrient influence.

The application of the system and the technicque in factory-floor conditions shows the repro-

ducibility of 0.4% re!, for measuring time of 500 s. and source activity 100 mC«. The accuacy

of the analysts for 100 samples measured by EDXRFA and fhe classical chemical mathod in me-

talurgical plant was less than 7% rel.
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INTRODUCTION

The problem for simultaneous express analysis of many element» in ores and geological pro-

ducts is very important in geological investigations and metallurgy, where a great number of

samples have to be analysed. In such coses the energy dispersivu X-ray fluorescence method

is quite useful, particularly for tepid determination of several elements in the samples. In the

past, time-consuming manual data operation prevented quick and accurate analysis. With the

arrival of computer-automated spectrometry, the time for analysis has been greatly reduced.

A computerized X-ray fluorescence system has been developed in the Institute {for Nuclear

Research and Nuclear Energy in Sofia. The multichannel analyser is realized on the bose of

the personel microcomputer "Pravetz" /Apple II compatible/.

Time-variant filters for pulse shaping have been used enabling increase in the count rate by

factor 1,5 compared to the semi-Gaussian time invariant pulse shaping. The ADC data ore ac-

cumulated directly into the computer memory through direct memory access / D M A / controller,

which gives the possibility the system to work in reaf time.

An automized computer program for data acquisition, spectrum treatment and matrix correc-

tion, have been used.

EQUIPMENT

The developed energy-dispersive X-ray fluorescence spectrometer described in this paper com-

prises the following units and devices:
2

- HP Ge-semiconductor detector "ORTEC" model 10190 with active area of 80 mm and
energy resolution 190 eV at 5.9 KeV of Fe;

- high voltage supply for a semiconductor detector;

- analog-pulse processor;

- analog-to-digital converter / A D C / - 100 MHz, 4096 channel;

- data-accumulation end processing unit based on APPLE II compatible personal computer

and analysed data visualization and registration devices.

Usually the accuracy of the determined concentrations at a given time-interval for analysis

is restricted by the statistics of data. It could be improved by increasing the count rate chara-

cteristics of the spectrometer. Special cares were taken to such on Improvement during the de-

velopment of the equipment.

Basically, two different methods of detector impulse filtration are used in the commercially

available spectrometers - time-invariant filters / 1 / and time-variant fillers / 2 / . The first have

good cusp factor / 1 . 1 4 / , but worae count rate characteristics due to the large length of the

shaping pulse.
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The second form an impulse with a length a little greater than the time for achievement of

the maximum of the impulse Д-peak/, and ensures exeptionally good count rate characteristics,

but due to their shaping method they have worse filter qualities.

In the developed spectrometer, an impulse processor was used rhat combines the advantages

of both methods. The filter forms a triangular impulse after adding the signals of the consequent

RC-integrators. A quick discharge of the condensers in all of the integrators is made after rea-

ching the impulse maximum value. Such a way of impulse shaping allows diminishing the durat-

ion of the impulses by a factor of two without degrading the filtration capability of the shaping

circuit.

The rejected pile-up impulses are corrected by a lifetime corrector through increasing the

data accumulation time.

The analog-to-digital converter is Willkinson type with pulse frequency 100 MHz and 4096

channels with a differentia! nonlinearity less than 2% . The processed data are accumulated di-

rectly in the computer's memory by a direct memory access controller. The memory increment

meantime is 2.5 sec. Due to the presence of buffer register in the controller, this time dees

not increase the ADC load factor. The maximum count rate ability of the controller is 300000

byts/sec. The controller is equipped with two timers for real and for life time measurements.

The data accumulation and processing device has two intensimeters that allow the separate

rate, which enables exact dead-time correction.

The system software provides the usage of the computer as a standard multichannel analyser

with the appropriate possibilities of spectrum visualization and processing. There are the follo-

wing peripherialst 5 1/4" floppy-disk drive, 13" monochrom video-monitor, matrix printer with

graphics option. The spectrometer has standard RS-232C interface.

The characteristics of the spectrometer are obtained using Fe radioactive source. The rela-

tionship between the spectrometric resolution and the peak shift caused by the input count

rate for three different shaping time constants are given on Fig. 1 . The same characteristics

of a spectrometer with a standard semi-Gaussian pulse shaping and same peak maximum reaching

time Д ,»19 sec/ are given for comparison. Fig 2 presents the relationship between the

count rate of the registered unpiled-up impulses and the input count rate for different shaping

time constants. The comparison of the linear and nonlinear shaping methods show that the reso-

lution remains the same for input count rates less than 20 000 imp per sec, whereas it drops

rapidly for higher count rates in the case of semi-Gaussian shaping. The peak shift from the

input count rate for the nonlinear shaping is several times less than with the sejni-Gaussian

shaping, which is a result of the better work of the base-line restorer in the case of short pul-

ses.
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Fig, 1 . Relationship between the spectrometric resolution and the peak shift

The applied nonlinear shaping method allows to increase the count rate capability by a fa-

ctor of two compared to the standard semi-Gaussian shaping without worsening the resolution.

The long-time stability of the spectrometer relating to the peak shift arid the intensities' was

evaluated /Table 1 / .

T a b l e 1 . Equipment reproducibility for 10 repeated measurements of one sample

Element .

Area

(Г teor /ViT/

CTexp.

peak max
U e x p .

Fe

J70990

4413/0.24%/

+364/0.21%/

234.1
±0.2/0.08%/

Zn

48010

•0)8/0.47%/

+177/0.37%/

316.8
0.22/0.07%/

Pb

27320

+164/0.6%/

+130/0.48%/

343.8
+0.3/0.0(3%/

Sn

198900

+466/0.22%/

^268/0.16%/

933.2
+0.8/0.08%/
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Fig. 2 . Relationship between the count rate of the registered unpiled-up impulses and the input
count rate for different shaping time constants

EXPERIMENT

Subjects of analyses were geological samples of polymetal ores consisting of Fe, Си, Zn,

Pb, Cd, Ag, etc. in the range from trace to 10% concentrations.

Sample preparation

In order to diminish the particle size effect and nonhomogeneity of the material, all sam-

ples were powdered to the size of 200 mesh and pelleted. As a binding substance a 88%

solution of polyvinylalcohol was used, the addition of which does not effect the absorption of

the samples. The influence of the pressure and the binding substance amount on the quality of

the pellets were tested. The results show that at pressures greater than 100 atm a constant
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volue of the density and hence of the intensity of the analytical lines is reached. After pelle-

ting, the samples were dried at temperatures of 80 С.

In order to precise the infinitive thickness of the layer, the influence of the quantity of

the sample on the net intensities of the lines of F e K ^ , Z n K ^ , PbLo was tested.'

RELATIVE INTENSITY

1.0

0.9 I—

I I I
0 5 10 1.5[G/CM21

SAMPLES MASS PER SQUARE CENTIMETRE

Fig. 3. Relationship between relative intensity a:id surface density of the sample

In the case of the chosen geometry and excitation conditions, the infinitive thickness of the
2

sample corresponds to 0.82 g/cm , according to the preliminary calculations / 3 / . The results
2

of the related experiments /Fig. 3/ show that at surface density greater than 0.9 g/cm i..s

amount of the sample does not influence the intensity of the analytical lines. This permits to

avoid weighing of the sample but to measure the volume.

The reproducibiliry of the sample preparation was tested by repeated pelleting measuring

of the same sample. The results were treated statistically by the F-criterium of Fischer, The

value of *he experimental data is 1 .482 which is less than the critical value F/ł, 10, 0.95/=

- 4.965 showing that the error due to sample preparation could be neglected with 95% proba-

bility compared to the equipment and statistical reproducibility.
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T a b l e 2 . Reproducibility of sample pieparation

Fe

171020

4413/0.24%/

I +483/0.28%/

Sn
cob

47534

+218/0.47%/ , I

(-282/0.59%/ J

27000 j

+164/0.6%/ ! +445/0.22%/!
I

1180/0.66%/ ! +620/0.32%/
— I _

Excitation system

For excitation of the X-ray fluorescent lines of the analyzed elements a standard measuring
241

head, produced by NEN, was used. Jhe head includes radioactive source Am of 100 mCi

and a number of secondary targets. Experiments were mode with Mo-secondary target in a back-

-scattering geometry for ensuring the necessary sensitivity of analyzing Fe, Си, Z n , Pb. In

this configuration, though, it is not possible to excite the K-tines of Ag and.Cd. That is why

the standard head was modified in a transmission geometry with secondary target that provides

simultaneous excitation of all elenents of interest. Targets of different materials /Ba, Mo, Sn/

and thickness were investigated. The data presented in Table 3 show that a target of 20 fim

Sn foil is most appropriate.

T a b l e 3.

Target

Bo .

Mo

Sn

Surface density
mg/cm?

130

115

15

Inverse detection
Limit

1.44 E-3

0.92 E-3

2.43 E-3

Signal to back-
ground raj i o

0.099

0.082

0.103

Inverse standard
devia'ion

79.1

20.2

447.2

RESULTS

Spectra Processing

The quantitative X-ray fluorescence analysis requires a preliminary spectra processing. The

mathematical treatment of the spectrum data allows correction of the peak shift, peak overlap

and the background effects.

In order to decrease the dato processing time, four reyions of interest /ROI/ were sele^ed

in the 1024 channel spectrum. Fig. 4 displays a typical X-ray spectrum of geological sample

with ROIs of MnKggn and F e K ^ e , CuK^j «and Z n K ^ n , PbL ^ and РЬ1д>, AgK ^ and

coherent backscatter of Sn target. A step function, suggested by Gunnitik / 4 / w a s used for

backgiound subtraction.
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Fig. 4. Typical X-ray spectrum of a geological sample

For determining the peak areas, a noniterative algorithm based on the least square method

was adopted. As an approximation function the following expression was usedt

/v
k=l

where

YT - is the background corrected count rate in channel i;

A, - t!ie peak amplitude;

uk - the peak maximum position;

4 k - standard deviation in the Gaussian peak model;

n - number of peaks ir» ROl.

For linearization of the spectrum model / 1 / apriori information from the calibrations /1

about the peak maximum position and the full width at half maximum /1FWHM/ was used.

JJk = a + В ' Ek

(Гк* « с + d • Ek

/2/

/3/

The coefficients of the energy calibration were determined by a linear regression on several

single peaks.
In this cote the peaks F e K ^ , Z n K ^ , РЫ fi and SnKtf were used that ensure correlation

coefficient greater than 0.99999.

The с odn d coefficients in / 3 / could not be determined for each spectrum becauee of the

lack of pure Gauss peaks and the insufficient speed of the nonlinear fitting methods. According



Energy dispersive X-ray fluoiescent system... 451

to this the calibration of the energy resolution of the spectiometer was made on special cali-

bration sample containing Mn, Си, Pb and Sn with consequent nonlinear approximation of ihe

P'jak parameters. The coefficient of correlation received for / . ) / is greater than 0.99.

The peak amplitudes A. were determined after substituting the nonlinear parameters in / I /

by the method of multilinear tegiession. In order to increase the accuracy of the linear equa-

tion system solution, the direct method of Gauss is applied and then the solution is further

precised by Zeidel's iteration procedure.

The peak areas were calculated as follows.'

Sk "•"\/2 П • Ak • <Гк /Л/

The undertaken tests for evaluation of the developed spectrum treatment method demonstra-

ted that it provides accuracy and reproducibility required by the analytical control. The re-

producibility of determining the areas by repeated measurements of the same sample lies within

the range of the statistical and equipment error. The time needed for processing of one spec-

hum does not exceed I min.

Choice of an analytical model

For quantitative X-ray fluorescence analysis the depetKlence of the measured lines intensity

on the analyzed elements concentrations was investigated using the intensity models of l.ucas-

-Tooth / 5 / , Stephanson / 6 / , Blokhin / 7 / . As a set of standard samples were chosen 30 real

geological samples with an even distribution in the concentration range. Those where analysed

in thiee different laboratories using the same chemical method. Some of the samples were re-

jected after the analyses as not fitting the adopted limits.

In ordet to test the analytical equations and for calculation of then coefficients, a basic

program С АН В for calibration curve generation was created. Fig. 5 illustrates the input data

for Pb. With the exception of several samples, the input data describe the analytical relation

within the dispersion caused by the matrix effect. The optimisation process and the choice of

the adequate analytical equation for Pb was made.

The coefficient of multiple correlation and the standard deviation of the model prediction

were taken as optimal criteria. The choice of the equation was mode accordingly to the best

physical representativeness of the model with simultaneous high reliability and reproduciMlity.

\n this way as an analytical equation for Pb was chosen;

= °0 * °1 'pb f °2 'pb + °3 ' * ' °4 'pb 'coh
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Fig. 5. Intensity concentration plot of input data For Pb

Similarly, the analytical equations for the other analyzed elements were also optimized.

The equations for Си and Zn aret

C
Z n " °0 łżn W

С - а л + o, I + я, l + + o, l_си О I со * Zn 3 re
/ 7 /

CONCLUSION

The developed equipment and the specialized softwore were applied for routine analyses in

a flotation factory for Pb-Zn ore processing. The resolts of a 3-months period of parallel mea-

surements with XRF and chemical methods in the factory show thor the accuracy of the XRF

method is with 90% probability within the error limits of the classical chemical methods. The

accuracy of XRF analyses of Pb and Zn is less than 5% relative standard deviation for Cu -

- 7% . The received expresb information about the element contents provides the possibility of

automatization and technological control.
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RENTGENOWSKI ANALIZATOR FLUORESCENCYJNY DYSPERSJI ENERGII

I METODY ANALIZY RUD I MATERIAŁÓW GEOLOGICZNYCH

S t r e s z c z e n i e

Opracowano rentgenowski analizator fluorescencyjny dyspersji energii /EDXRFA/ oparły na

mikrokomputerze MKC-64 kompatybilnym r. Apple I I . Tor spektrometryezny zawiera standardów*

bloki systemu N I M . Zapamiętywanie danych odbywa się w trybie bezpośredniego dostępu do pa-

mięci, co pozwula na przetwarzanie informacji w czasie rzeczywistym.

Wykorzystując powyższy system opracowano technikę oznaczania Fe, Си, Zn, Pb, Ag i in-

nych pierwiastków w rudach, materiałach geologicznych i metalurgicznych.

W celo jednoczesnego wzbudzania pierwiastków w tak szerokim zakresie liczb atomowych

skonstruowano głowicę pomiarową ze źródłem Am-24). W celu osiągnięcia wyższej czułości

przy oznaczaniu Ag, zastosowano tarczę foliową z 20 fim Sn w geometrii transmisyjnej.

Opracowano specjalne oprogramowanie dla przetwarzania danych eksperymentalnych. Pozwa-

la ono na dokonanie w pełni zautomatyzowanej analizy ilościowej. Podstawową zaletą opraco-

wanego oprogramowania jest jego modularna struktura umożliwiająca szybką i łatwą zmianę

bloków programu,a takie rozszerzenie programu o dodatkowe bloki funkcjonalne. W celu zmniej-

szenia efektów międzypierwiostkowych zastosowano matematyczną korekcję opartą na modelu

korekcji intensywności.

Stosując system i opracowane techniki pomiarowe w warunkach przemysłowych osiągnięto

powtarzalność 0,4% wzgł. w czasie pomiaru 500 s. przy aktywności źródła 100 mCi.

Względna różnica wyników oznaczeń 100 próbek w zakładach metalurgicznych metodą

EDXRFA i klasyczną metodą chemiczną była mniejsza niż 7% .
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Я. Вутчков, К. Ннакеп, Л. Томов, Т. Дряхиев
Я. Кпраияьонч, Г). Ник слова, К. ОТООБ

Р: ШЛИ.'-МГС" С 'ЧГЫ-ГКТИЧРОКОЙ
И МЕТОД» АНАЛИЗА РУЛ Я ГКОЯГТИЧКСКИХ МАТЮ'ИАЖЧ?

РЕЗЮМЕ

Ьнл разработан рентгенофлусреепеятнни анялизатор с энергетической
/.isDXHFA/ основанный на микрокомпьютере МКС-б*» совместимым с AppIe-II.
чсский тракт содержит стандарткке блоки системы и ш . Запоминание длины* в
прямого доступа к памяти, чтг.делает возможной обработку данных R реальном ьреиени.

Используя описанную систему разработано методику определения Fe t ou t ?.n , ̂ ь , лк
и других элементов в рудах, геологических и металлургических материалах.

Лля одновременного возбуждения элементов в столь шгрокм диапазоне атомных чисел
была разработана измерительная головка с источником Лш-Я'Ц, Лля получения более
высокой чувствительности при определении серебра использовался радиатор ия оловевсй
фольги толщиной в ?0 мхм в трансмиссионной геометрии.

Было разработано специальное программное обеспечение, предназначенное для обра-
ботки экспериментальных данных. Оно создает возможность вполне автоматизировать
количественный анализ. Особнкм достоинством разработанногс програмгного обеспечения
является его модульная структура, соэдаюцяя возможность выстрой и легкой заченч
программы а также ввода дополнительных моделей. Лля уменьшения матричнмх эА^ектов.
применялись математические методы обработки результатов основанные на коррекции интен-
сивностеН.

Используя разработанную систему и измерительные техники была достигнута воспроизво-
димость результатов составляющая 0,4^ в промышленных условиях при времени измерения
500 с и АКТИВНОСТИ источника 100 мксри.

Относительна разница результатов определения содержания элемениов для 100 npc.fi и?
металлургических заводов по метолу реятгенофлуореспеятного анализа и классическому
химическому анализу била меньше 1%.
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WYBRANE ZAGADNIENIA INTERPRETACJI POMIARÓW

TRYBCLOG1CZNYCH METODĄ RADIOIZOTOPOWĄ RÓŻNICOWA

R. Smolka

Instytut Morski, Gdańsk, ul. Długi Targ 4ł

SrRESZCZENIE

Zakład Technicznej eksploatacji Statków Instytutu Morskiego stosuje od wielu lat do bcdań

różnych procesów trybologicznycb, zachodzących w okrętowych silnikach spalinowych, metody

techniki jądrowej. Dość szerokie zastosowanie znalazło metoda różnicowa, m.in. do optymali-

zacji zasilania cylindrów tych silnik w w olej smarowy. Jednak dla uzyskania prawidłowego

obrazu zachodzących procesów konieczne jest uwzględnienie przy opracowywaniu wyników badań

szeregu czynników, na ogół pomijanych podczas stacjonarnych pomiarów rodiornetrycznych. W

foku wykonanych w tym instytucie badań rozpatrzono szereg dodatkowych czynników, wpływa-

jących na rzetelność uzyskiwanych wyników oraz opracowano metody eliminacji powstających

7 tego tytułu błędów. W leferacie omówiono niektóre z nich.

WSTĘP

Do badania zuiycio części trących okrętowych silników spalinowych, w powiązaniu z czyn-

nikami wymuszającymi zwiększone zużycie tych części, szczególnie przydotne są metody radio-

izotopowe, które nie wymagają każdorazowego d&montażu silnika i dostarczają informacji ciąg-

łej lub w przybliżeniu ciągłej. Dzięki znacznemu skróceniu czasu trwania badań w stosunku do

matod tradycyjnych o r a z dużej ich czułości istnieje możliwość bieżącego śledzenia skutków

zaprogramowanych wymuszeń. Metody te są więc stosowane do badań nad określeniem wpływu

lóiriorodnych czynników eksploatacyjnych na proces zużycia. Występująca w praktyce awaryj-

ność silników okrętowych ma najczęściej związek z przyspieszonym zużyciem zespołu tłok-tule-

jo. Dlotego badania trybologiczne tego zespołu są bardzo isrotne i prowadzą do oszczędności

г tytułu zmniejszenia zapotrzebowania na części wymienne, zmniejszenia zużycia ofeju oraz

zmniejszenia skutków i kosztów awarii. Umożliwiają one także ocenę przyda triośc i eksploatacyj-

nej nowych olejów smarowych i paliw.
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Jakkolwiek ogólna koncepcja metod radioizotopowych jest bardzo prosto, w praktycznym

zastosowaniu Jq one bardzie} skomplikowcne w stosunku do konwencjonalnych metod pomiary zo-

życia. Metody te sq wrażliwe na oddziaływanie dużej liczby czynników, często pozorni* mało

Istotnych, oraz wymagają bardzo starannego przygotowania i wykonania pomiarów.

Ze względu na specyfikę wolnoobrotowych silników okrętowych, jak duże wymiary i matę

ich elementów, oraz oddzielenie przestrzeni cylindrowej od skrzyni korbowej stosowana jest me-

toda radioizotopowa różnicowa w powiązaniu z zaznakowaniem badanych elementów /pierlcienie

tłokowe, tuleje cylindrowe/ za pomocą wstawek radioaktywnych.

W początkowym okresie stosowania przez Instytut Morski metody różnicowej pojawiały ti«

liczne wątpliwofci co do rzetelności tej rtwtody z uwagi na wypadki doić znacznych i niewy-

tłumaczalnych odchyleń uzyskiwanych wyników badań od wortofci oczekiwanych. Wobec znanej

niestabltnofci «mego procesu zużycia, zwłaszcza na skutek licznych zakłóceń1 występujących

w warunkach eksploatacyjnych, dla ustalenia przyczyn tego stanu rzeczy naletafo najpierw wy-

kluczyć* (oko potencjalne źródło błędów, metodę pomiaru oraz opracowania Ich wyników.

Brak odpowiednich modeli teoretycznych, opisujących cabfciowo matematyczne powiązania

zachodzące między nożnymi wielkofciami, uniemożliwiał wystarczające, precyzyjne zgrywanie

poszczególnych elementów metodyki badań do realizowanego zadania, towarzyszących im wa-

runków i ograniczeń oraz włafciwe przetwarzanie wyników pomiarów na wielkości szukane.

Doić duża dowolność pod tym względem mogła być przyczyną wielu różnych wątpliwości i nie-

powodzeń.

W celu wyjaśnienia tych wątpliwości w Instytucie Morskim podjęta zodariie zbadania powią-

zań fizycznych, jakie zachodzą między najważniejszymi parametrami taj metody, a więc chara-

kterystyką stosowanych źródeł promieniowania, własnościami badanego objekhi, warunkami po-

miarów a procesem zużycia zaznakowanego pierścienia tłokowego. Wychodząc z podstawowych

prawideł, rządzących zjawiskami rozchodzenia, osłabiania i pomiaru promieniowania oraz kine-

matyki ruchu badanego pierfcienia tłokowego, przeprowadzona została Identyfikacje odpowied-

nich modeji matematycznych, opisujących zjawiska zachodzące podczas pomiarów rodtometrycz-

nych zużywania się tego pierfcienia [ 2 ] . Pozwoliło to na lepsze poznanie zachodzących zja-

wisk i powiązań między poszczególnymi elementami modelu oraz na wypracowanie prawidłowej

metodyki przetwarzania wielkofci mierzonych ma wielkości szukane. Uzyskano takie współzatez-

nofci zachodzące między ważniejszymi wielkofciami, charakteryzującymi badania doświadczal-

ne, wpływającymi na wielkość błędu stochastycznego wyników badań. Na tej podstawie stało

się możliwe ilościowe określenie wpływu poszczególnych parametrów na doteładność wyników

oraz prawidłowy ich dobór. Duża liczba tych parametrów, szeroki zakres ich zmienności oraz

liczne warunki ograniczające poważnie utrudniają prawidłowe skojarzenie ich wortofcł liczbo-
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wych, co bez dysponowania tymi modelami jett wręcz niemożliwe i zależne od przypadku.

W dalszej częfci pracy przedstawiono pewne wybrane fragmenty uzyskanych wyników, które

mają ogólniejszy charakter i które mogą takie budzić zainteresowanie przy innych różnych za-

stosowaniach metody różnicowej.

P' łKTÓWY CHARAKTER ŻRODŁA

Natężenie promieniowania gamma danego źródła punktowego lub innego o nieskomplikowanym

kształcie zmienia się z kwadratem odległości od źródła/1/j

J - -f- /1/

gdziet

J - natężenie promieniowania w odległości od źródła równej jedności;, •

J - natężenie promieniowania w odległości od źródła równej I ,

I - odległofć od źródła.

W literaturze przyjmuje się <v sposób doić umowny, że dane źródło traktowane jest jako

punktowe wtedy, jeśli jego odległość oddziaływania przekracza dziesięciokrotnie jego najwięk-

szy wymiar liniowy.

W przypadku źródła promieniowania zainstalowanego w postaci wstawki radioaktywnej w pier-

teieniu tłokowym, w wyniku procesu zużycia wymiar i położenie źródła ulega zmianie. Pierś-

cień tłokowy wraz ze wstawką radioaktywną przylega do ścianki tulei cylindrowej, dociskany

sprężystością własną oraz ciśnieniem spalin. W miarę zużywania się jego powierzchni czołowej,

pozostała niezuzyta częfć pierfcienia i wstawki radioaktywnej przybliża się do sondy pomiaro-

wej /rys. 1 / . Stosując oznaczenia-przedstawione na rysunku, a oznacza natężenie promienio-

wania emitowanego przez element wstawki radioaktywnej o grubości d i powierzchni przekroju

F, zmierzone w odległości równej' jedności. Wówczas elementarne natężenie promieniowania w

odległości Г + x od sondy wyniesie zgodnie ze wzorem / I / :
m

a F
dJ-_2 j. d /2/

Całkowite natężenie promieniowania, emitowane przez wstawkę o wysoko&i h, wyniesie;

h
J = Г d j /3/

o

Po podstawieniu wyrażenia / 2 / i scałkowaniu otrzymuje się:
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h

J « a F /

' J
d

X

/1 +x/
- - a Fо

/'m

h

+ h / ' m

R. Smółka

/ 4 /

Wstawka

l - ' r

4*

ścianko tulei s
cylindrowej

Rys. 1 . Współzależności geometryczne metody różnicowej

Anabgiczne wyrażenie można napisać dla wstawki niezużytej, o wysokości początkowej h :

J - a F / 5 /

m

Kojarząc ге sobą wyrażenia / 4 / i / 5 / można napisać;

• . h
, I +hh m o

o I +h
m

wielkolć;

«c« - Я'1 " 1 +hm
/ 7 /

można nazwać poprawkę na zbliżanie się źródła do sondy, gdyż we wzorze / 6 / etanowi ona

czynnik korygujący zmiany należenia promieniowania, wynikające z proporcjonalnej zmiany wy-

sokości wstawki radioaktywnej

/ 8 /

W miai* zużywania się źródła zmniejszają się także warunki osłabienia i pochłaniania pro-

mieniowania już wewnątrz samego źródła. Promieniowanie wysyłane przez cząstki warstwy. Izo-
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topu, najbardziej oddalonej od sondy, musi przejść przez całą jej wysokość nim wydostanie

się na zewnątrz. W miarę zużywania się powierzchni czołowej źródła maleje grubość warstwy(

przez którą musi przechodzić promieniowanie z dalszych warstw źródła. Oznaczając przez y>

liniowy współczynnik osłabienia promieniowania dla materiału, z którego wykonane jest źródło,

oraz stosując oznaczenie jak na rysunku 1, można uzyskać znany z literatury wzór уЪ\.

J . J - ^
]-e ° /9/

Po przekształceniu otrzymuje się?

J-J ~~L /w
o h0 2

gdzie h I - e ' ^ h

a
J2 h 1 - e "

Р °
Wielkość (L można nazwać w analogiczny sposób, jak wielkość Oj poprawką na samopo-

chłanianie w źródle. Można wykazać, że następuje superpozycja wpływu obu rozpatrzonych

zjawisk, ujmując je w postaci poprawki łącznej:

(f« (f, (f2 /IV
Czyli w miarę zużywania się wstawki radioaktywnej, natężenie piomieniowania będzie się

zmieniało według wzoru;

I
o

Zał•••" rzeczywiste zmierzone natężenie promieniowania będzie zawsze inne aniżeli to wyni-

kałoby z proporcjonalnej zmiany wysokości wstawki. O tym, w jakim stopniu zmiana ta będzie

istotna w danych warunkach, zależeć będzie od konkretnych wartości wielkości hQ; h i l m -

Ilościowy wpływ spółczynniko tf, w zależności od stosunku wysokości wstawki radioaktywnej,

przedstawiono w tablicy 1, dla dwóch wysokości początkowych wstawki 0,5 i 1 mm oraz pew-

nego, mogącego wystąpić w praktyce,zakresu odległości wstawki od sondy pomiarowej dla izo-

topu srebra Ag - ПО m. Z tablicy tej wynika, że v dkość współczynnika 0 rośnie prawie

proporcjonalnie do wysokości początkowej wstawki.

Przy niekorzystnych warunkach pomiaru /duża wysokość wstawki i mała odległość od sondy/

jego wpływ może wynosić kilkadziesiąt prccenfc.Na podstawie tej tablicy można także zweryfi-

kować oparty na danych literaturowych pogląd o warunkach kwalifikowania źródeł jako punktowe.
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Przy odległościach sondy od źródło, równej dziesięciokrotne; jego wysokości, popełniany jest

błąd, dochodzący 10-13%, o przy odległościach równych stukrotnej wysokości źródła błąd ten

zwiększa się jeszcze o 2-5% .

Przemawia to za stosowaniem omówionej poprawki w praktyce, zwłaszcza że wzgląd zwięk-

szonej pracochłonności obliczeń jest obecnie nieistotny wobec rozpowszechnienia się elektroni-

cznych technik obliczeniowych.

CZAS MARTWY APARATURY

Z dotychczasowej praktyki badawczej oraz z analizy wspomnianych we wstępie modeli teo-

retycznych wynika, że w celu zapewnienia możliwie wysokiej dokładności uzyskiwanych rezul-

tatów badań metodą różnicową zachodzi potrzeba stosowania możliwie wysokich częstości impul-

sów zmierzonego natężenia promieniowania, przekraczających 10 imp/min. W tym przypadku

jednak, w wyniku czasu martwego aparatury pewna czcić tych impulsów jest tracona podczas

pomiaru, co zniekształca obraz rzeczywistości.

W przypadku idealnym, gdy źródło jest nieruchome, oznaczając przez 8 czas martwy apa-

ratury, przez J zmierzoną częstość impulsów, rzeczywistą częstość impulsów J można obliczyć

za pomocą znanego z literatury wzoru:

lub też odwrotnie;

j = _ _ i _ /14/
p i +ej

Mianownik we wzorze / 1 4 / ma charakter współczynnika uwzględniającego czas martwy apa-

ratury. Jego wartość jest zmienna w zależności od aktualnego stanu źródła, a więc od stopnia

zużycia wstawki radioaktywnej. Dla wspomnianych stosowanych częstości impulsów powyżej 10

imp/min i dla czasu martwego rzędu 10 min wartość tego współczynnika przekracza 1,1 i mo-

że dochodzić do 1,5. Konieczne jest więc jego uwzględnienie. W miarę zużywania się izotopu

wartość tego współczynnika będzie stopniowo malała, zniekształcając badany przebieg procesu

zużycia.

Jednak podczas zastosowań praktycznych metody różnicowej źródło promieniowania na ogó?

nie jest w spoczynku> J wykonuje wraz z pierścieniem tłokowym względem nieruchomo umoco-

wanej sondy pomiarowej ruchy o charakterze funkcji okresowej. Zatem па «kurek cykliczne}

zmiany odległości oraz warunków osłabienia promieniowania podczas ruchu silnika wartość częs-

tości impulsów jest w każdej chwili inna, zależna od (ego chwilowego położenia i tworzy pe-
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wien rozkład w funkcji kąta obrotu mechanizmu napędowego /kąta obrotu wału korbowego silni-

ka, rys. 2 / . Dlatego też w każde[ chwili poprawka na czas martwy aparatury jest inna. Z uwa-

gi na stosowaną powszechnie technikę pomiaru, opartą na zliczaniu w określonym czasie t licz-

by impulsów N , może być określona według wzoru

JP = 4 z15/
częstość impulsów jest wartością uśrednioną. W związku z tym w istotny sposób komplikuje się

sprawa uwzględnienia poprawki na czas martwy aparatury, gdyż podczas ruchu silnika nie jest

znany rozkład częstości impulsów w funkcji chwilowego położenia źródła.

Przeprowadzona analiza modeli teoretycznych wykazała, że trudności te można pokonać,

wychodząc z dającego się łatwo udowodnić twierdzenia, i e wartość średnia rozkładu częstości

impulsów w funkcji czasu jest identyczna z wartością średnią rozkładu częstości impulsów w fun-

kcji kąta obrotu wału korbowego silnika vP , czyli:

J A/ - J'/ i / /i*/
p p

Omawiany rozkład częstości impulsów można zatem wyznaczyć na podstawie pomiarów wy-

konanych podczas postoju silnika przed jego uruchomieniem. Mierzy się, mianowicie, dla kolej-

nych skokowo przyjętych wartości kąta obrotu wału korbowego częstości impulsów J . Z uwcgi

na okresowość rozpatrywanego przebiegu wystarczy zrealizować pomiary dla zakresu kąta f =

ш 0-180°. Uzyskuje się w ten sposób dyskretny rozkład pomiarowy częstości impulsów w funkcji

\j*±

Rys. 2 . Rozkład częstości impulsów w funkcji kąta obrotu wału korbowego silnika
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kąta obrotu wału korbowego J • f / y / . Stosując do poszczególnych rzędnych tego rozkładu

wzór / 1 3 / , uzyskuje się analogiczny rozkład J « f / f / , skorygowany no czas martwy aparatury.

Całkując następnie numerycznie oba -rozkłady, otrzymuje się ich odpowiednie wartości średnie;

1
±'j i J - d r /'7/

o

* m J fJ*1 /W
o

N a podstawie tych wzorów można wyprowadzić nową wielkość nazwaną średnim czasem mar-

twym aparatury 6 , obliczoną ze wzoru:
J + J - J

9 = - = J - ^ - /19/
/J + J / JК p

gdzie

J - częstość impulsów tła promieniowania.

Wielkość 6 ma charakter stałej, niezależnej od stopnia zużycia wstawki radioaktywnej. 7 i -

leży jedynie od aktualnej geometrii pomiarów, która dla danego obiektu badania jest stała.

Wystarczy więc w zasadzie jednorazowe jej wyznaczenie.

Znając wartość średnią czasu martwego, rzeczywistą częstość impulsów podczas pomiarów ru-

chowych można obliczyć ze wzoru:

J
J J2 i /io/

1 - J 9

którego analogia do wzoru / 1 3 / jest oczywista. Jedynie wartości chwilowe zastąpione zostały

wartościami Średnimi, przeciętnymi.

Tak więc na podstawie ciągu kolejnych pomiarów J , wykonanych podczas ruchu silnika,

według wzoru / 2 0 / wyznacza się odpowiadający temu ciąg wartości J, który jest podstawą do

wyznaczenia intensywności zużycia wstawki radioaktywnej, a wraz z nią intensywności zużycia

badanego pierścienia tłokowego.
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R. Smolka

SELECTED PROBLEMS OF TRIBOLOGICAL MEASUREMENT INTERPRETATION

BY MEANS OF THE DIFFERENTIAL RADIOISOTOPE METHOD

Summary

The Department of Technical Operating of Ships of the Maritime Institute in Gdańsk has

applied since many /ears nuclear methods for investigation of tribological processes in лючг"

diesel engines.

Especially wide application has found the differential method, which has been used, among

others, to determine the optimal dose of cylinder lubricating oi l. However, to obtain a proper

picture of different processes it is necessary to take into account, when elaborating the measured

data, some additional factors, which were often ignored during usual radiometrie tests. Some of

such factors, influencing the accuracy of obtaining re.jlts have been recognized and methods

for elimination of errors have been developed. Some of these methods are presented in this le-

cture .

P. Смолька

ИЗБРАННЫЕ ВОПРОСЫ ИНТЕРПРЕТАЦИИ ТРИБОЛОГИЧЕСКИХ ИЗМЕРЕНИЙ
ВЫПОЛНЕННЫХ ПО ТЯФФЕРЕНЦИАЛЬНОМУ РАДИОИЗОТОПНОМУ МЕТОДУ

РЕЗЮМЕ

Отдел Техническом Эксплуатации Судов Морского Института много лет использует ядерную
технику при. исследованиях раэяи процессов износа в судовых двигателях внутреннего сго-
рения. Иироко применяется дифференциальная метода для оптимизации расхода цилиндрового
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пасла. Одяаяо д м правхльяоя картяни процессов, при обработке рглупппш яоппвяяМ яе-
обходямо t w n в вяду URiHie явхоторнх фвжторов, которив в матястячвсюи юеямоваяиях
яе Г)ЯП1ЯЙДТСЯ« В ясс*»щоввшяях яястятут рассмотрено добавочяи факторы, мямце яа точ-
ность результатов я раяработмо метода нсклвчеяяя таких ояябок. В статье оговорено яеко-
торне яяяях.



RADIOIZOTOPOWA METODA BADANIA

I OCENY FUNKCJONALNOŚCI SIEWNI KOW ROLNICZYCH

I SAD Z ARE К DO ZIEMNIAKÓW

J . Komosiński, W. Gorączko, K. Pawełczyk, M . Rodwan

Instytut Technologii Budowy Maszyn Politechnik! Poznańskiej
»

Poznort, ul. Piotrowo 3

STRESZCZENIE

ld«f zastosowania radiolzotopdw w krajowef agrotechntce należy przypisać Profesorowi Ma-

ciejowi Rodwanowl, który eksperymentalnie wykazał w latach siedemdziesiątych reolnoić tej

koncepcfi. Możllwojć badania maszyn rolniczych i procesów agrotechnicznych wymagała roz-

wiązania szeregu zogadnleri zarówno w zakresie teorii, |ak i techniki eksperymentu.

Autorzy przedstawiają najważniejsze problemy związane z badaniami w omawianej dzledzl-

nlei zastosowanie probabilistycznej teorii mieszaniny rezuftatów zmiennej losowej do oceny rów-

nomierności siewu, technika znakowania materiału reprodukcyjnego, problemy kolimacji, ukła-

dy pomiarowo-re|estrująee, stosowane podczas bodan polowych i stanowiskowych, oraz przykła-

dy interpretacji wyników badań.

Wszystkie obecnie stosowane sposoby siewu można, ze względu na postać modeli matematy-

cznych, sklasyfikować w dwóch grupach.

- Do pierwszej grupy należy zaliczyć sposoby, w których dq±y sif, aby nasiono lub pewna

liczbo nasion była umieszczona w ścisłe określonym miejscu trójwymiarowej przestrzeni pola.

Przy badaniu fakofcl zdefiniowanego w powyższy sposób siewu mamy do czynienia z modelem

deterministycznym, gdyż miejsca położenia nasion opisane są zbiorem współrzędnych x., y.,

z, punktów, stanowiących geometryczno miejsca tych nasion.

Miarą stopnia doskonołofci tego modelu są liczbowe wartości odchyłek rzeczywistego poło-

żenia nasion od położenia teoretycznego. Tak więc, metoda bodan i stosowane środki technicz-

ne powinny umożliwiać pomiar wortotci tych odchyłek. W pracy tej skoncentrowano się na omó-

wieniu maszyn, realizujących model deterministyczny „

- Drugi model obejmuje sposób, za pomocą którego na pewnych obszarach tub odcinkach

rozmieszać się /możliwie równomierni*/ określoną liczbę nasion. Ocena jakofcl siewu w tej
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grupie polega na wyznaczeniu charakterystycznych miar statystycznych dokonanego siewu /np.

średniej odległości między nasionami i wariancji tej średniej przy siewie rzędowym/ oraz po-

równaniu wartości tych miar z wartościami odpowiadającymi modelom. Jest to więc probabilisty-

czne ujęcie zagadnienia Jakości siewu. Aparat teoretyczny w dziedzinie analizy oraz środki

techniczne w sferze badart powinny być adekwatne do postaci zagadnienia. Prace nad technicz-

ną stroną eksperymentu w tym zakresie są kontynuowane.

Ogólnie sformułowanie zagadnienia przedstawia się następująco;

Liczba X jest zmienną losową, oznaczającą aktywność poszczególnych ziaren materiału siew-

nego. Przyjmujemy, ±e dystrybuanta rozkładu F zmiennej losowej X /rzn. rozkładu wejściowe-

go Fg/x// zależy od pewnego parametru 9„ O parametrze 'ym zakładamy, że z chwilą wysie-

wu staje się on zmienną losową 9 o własnym rozkładzie Q . Rozkład ten nazywamy mieszają-

cym. Zatamp zmierzony po wysiewie rozkład należenia promieniowania /rozkład polowy/ ma

dystrybuantę F Q /x/, postaci*

FQ/x/ - J Fg/x/ d Q/19/

Tok więc, ponieważ potrafimy eksperymentalnie oszacować rozkłady F^/x/ i F-Yx/, powsta-

je problem estymacji rozkładu mieszającego Q„ charakteryzującego rozmieszczenie nasion w

glebie. Zagadnienie to zostało rozważone przez J . Komosirtskiegó i K. Maćkowiak-iybackąpJ.
3 4

W porównaniu z nasionami zbóż i warzyw bulwy ziemniaka mają masę 10 do 10 razy
o 3

większą, a powierzchnie 10 do 10 razy większą. Poza tym większość nasion sieje się na głę-

bokość nie przekraczającą 4 cm, natomiast bulwy ziemniaka umieszcza się na znacznie więk-

szej głębokości. Dlatego też metodyka badań sadzarek do ziemniaków różni się istotnie od sto-

sowanej podczas badart siewników „ Ogólny schemat procesu badart pokazano na rysunku ł .V
Znakowanie
materiału
reprodukcyjnego

- * -
Umieszczenie
materiału
reprodukcyjnego
w glebie

Pomiary
rozmieszczenia

_ • _
Przetwarzanie
wyników
i nterpretacja

Rys. 1 . Schemat blokowy procesu badart maszyn do umieszczania materiału organicznego w glebie

ZNAKOWANIE MATERIAŁU REPRODUKCYJNEGO

W badaniach polowych i laboratoryjnych siewników wykorzystywano, jako znacznik, wodny

roztwór nodtechnetianu sodu, otrzymywany z generatora molibdenowo-technetowego. Znacznik

ten spełnia podstawowe wymagania, stawiane przez rozwiązywany problem. Jednym z nich,

występującym od początku prac nad badaniem siewu, jest wysoka równomierność aktywności po-
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szczególnych znakowanych ziaren. Ilość znacznika zespolona z zewnętrzną powłoki ziarna jest

zmienną losowq, posiadającą własny rozkład»

W anatomiczne! budowie ziarna wyróżnia się trzy część it okrywę nasienną, bielmo i zarodek.

SpoMd włafciwoSci fizycznych najbardziej istotne są właściwości sorbcyjne oraz zwilżalność

zewnętrzne] powierzchni okrywy nasiennej.

W rezultacie wielu eksperymentów, w których kierowano się teorią warstw granicznych na

powierzchni rozdziału faz, opracowano stosowany obecnie sposób znakowania, nazwany zwilża-

niem dynamicznym. Polega on, ogólnie rzecz biorąc, na dodawaniu znacznika z substancjami

powierzchniowo czynnymi /tzw. zwiliaczami/do wytrząsanych wibracyfnie i jednocześnie su-

tzonych nasion. Proces znakowania oraz rozkład aktywności jednego rodzaju nasion pokazano

na rysunkach 2 i 3 .

Ryt. 2 . Znakowanie ziaren za pomocq zwilżania dynamicznego

" i

10

J.

mu»
я " ° 0

Rył. 3 . Rozktod aklywnofci próby ztoran pnenic/
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UMIESZCZANIE MATERIAŁU REPRODUKCYJNEGO W GLEBIE

W siewni kach precyzyjnych, zaopatrzonych w niewielkie i szczelnie zamykane zbiorniki na-

sion, nie ma potrzeby dokonywania adaptacji tych zbiorników przy siewie nasion znakowanych

substancjami promieniotwórczymi. Na rysunkach 4 i 5 pokazano dwa rodzaje siewników, tzw.

precyzyjnych, z zespołami wysiewającymi, wyposażonymi we wspomniane rodzaje zbiorników na-

sion.

• * . * • • ' • * * * • - •

**1ły- " .-•-••".*".'-• "y"i ' " • ' . • : V ' 4 * " " . ^ ' ' - - - , ' -***.• • .'m

Rys. 4. Dwunastoreędowy siewnik punktowy typu Pneumasen z założonymi pięcioma sekcjami
wysiewającymi

Rys. 5. Czterorzedowy siewnik ogrodniczy z mikrociągnikiem z założonym? dwotna sekcjami wy-
siewającymi
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Nasiona o maił* 100-200 g znakowano w jednej porcji./Urządzenie pozwalało ncs równocze-

•n» znakowanie do 4 porcji notion/ Następnie wsypywano je do zbiorników badanych sekcji

llewnikdw w ilofcl zoleinej od programu badań i wyiiewano podczas normalnego procesu siewu.

W niektórych r/zypadkach wysiewano pozostałymi, nie badanymi sekcjami, zwykle ziarno siew-

ne tej samej rośliny.

POMIARY

Konfigurację systemów pomiarowych dostosowywano do typu badanego urządzenia, programu

badań i warunków lokalnych. Ogói>>:« można wyróżnić dwa rodzaje systemów stosowanych pod-

czas badań polowych»

- systemy z rozdzielonym! blokami detekcji oraz rejestracji,

- systemy zintegrowane.

Przykłady obu rozwiązań pokazano na rysunkach 6 1 7 .

Jednym z najważniejszych elementów bloku detekcyjnego jest kofimator. Od właściwego bo-

wiem projektu i wykonania kofimatora zaleły bezpośrednio dokładność lokalizacji położenia na-

sion w glebie.

Problemy badawcze zrodziły wiele różnych rozwiązań koiimatorów. Parametry fizyczne koli-

matorów, ich geometria, przeznaczenie i energia mierzonego promieniowania gamma mogą sta-

nowić kryterium klasyfikacyjne.

Najbardziej ogólna jest systematyka oparta na energii mierzonego promieniowania gamma.

Całe widmo energetyczne promieniowania, emitowanego przez rródło,. dzieli się umownie na

dwa /niekiedy na trzy/ przedziały»

1 / poniżej 150 keV,

2/powyżej ISO keV.

W ogólnym przypadku całkowitą reakcje tkolimowanego detektora można opisać następującym

równaniem»

C = E , . . .

gdzie ,

Е у - całkowita czułość /wydajność/ kolimatora (cm },

E f i - wydajność geometryczna (cm )t

f - współczynnik rozproszenia promieniowania gamma w materiale kolimatora,

f - współczynnik przenikania /penetracji/ promieniowania gamma przez materiał kolimatora,
P

л- - wydajność kryształu kolimatora na fotoptk,
( -2 >-1
Jf -.natężenie frodło olbo rozkład aktywności w źródle/kwantów V . cm . s / .
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Rys. 6 . Rozdzielony system pomiorowy stosowany przy pomiarach .równomierności siewu siewni-
ków punktowych i gniazdowycht a - blok detekcji i emisji radiowej sygnału pomiarowego na
wózku pomiarowym; b - blok odbioru i rejestracji w laboratorium przewoźnym

Dla niskich energii fotonów, gamma wyrażenie /1 + f + f / jest bliskie jedności, Dla więk-

szych energii /powyżej 150 keV/ wyrażenie to staje się większe od jednofci.

Zagadnienia związane z budową ii własnościami kolimatorów omówiono szczegółowo w opra-

cowaniu Gorączki £ 2 ] .

Podstawowe problemy, jakie trzeba rozwiązać przy projektowaniu i konstruowaniu keltmaro*»

rów, można wyrazie poprzez warunki, które musi spełniać kolimator:
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Rys. 7 . Zintegrowany system pomiarowy. Bloki» detekcji oraz rejestracji cyfrowej, magnetycz-
nej i graficznej umieszczone bezpośrednio na wózku pomiarowym

1 - Wybór rodzaju konstrukcji /o otworach kołowych, segmentowe, odlewane, klejone,

ogniskujące, rozbieżne, szczelinowe, i tp./.

2 - Liczba otworów lub kanałów kolimotoro, ich kształt i rozmieszczenie.

3° - Liczba ognisk.

4 - Wybór długości ogniskowej.

5 - Wybór szerokości ogniska lub promienia pola widzenia.

6° - Ustalenie grubości Ścianek w zależności od energii promieniowania.

7° - Optymalizacja współzależnych parametrowi wysokiej rozdzielczości i jednocześnie du-

żej wydajności pomiaru.

Na rysunkach 8 i 9 podano przykłady rozwiązań konstrukcyjnych kolimatorów stosowanych

podczas badart maszyn rolniczych , oraz na rysunkach 10 i 11 ich charakterystyki wyznaczono

doświadczalnie.

WYNIKI I INTERPRETACJA

Jak wspomniano, stosowane były podczas badań trzy formy rejestracji wyników pomiarowi

cyfrowa, analogowa /graficzna/ i magnetyczna. Przy obecnym poziomie techniki przetwarzania

wyników najczęściej posługiwano się zapisem w postaci analogowej. Poniżej podano przykłady

badań kilku maszyn rolniczych. Równomierność siewu sekcji wysiewającej dwunejtorzedowego

siewnika punktowego i sekcji czterorzedowego siewnika ogrodniczego przy siewie buraka.
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Ryt. 8 . Dziewlędootworowy kolimatar ogniikujqcy

Rys. 9 . S!*dm!o»»gmentowy kolimator ogniikojqcy
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59Ryt. 10. Krzyw* reakcji od liniowego źródła Fe kolimatora dziewieciootworowego /z ryt. 8 /

Rys. 1 1 . Krzyw* reakcji od liniowego źródła Te segmentowego kolimatora z rysunku 9
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Na rysunku 12 przedstawiono zmiany natężenia promieniowania wzdłuż linii siewu sekcji

siewnika punktowego, mierzone układem pokazanym na rysunku ó z kolimarorem o otworach ko-

łowych, natomiast na rysunku 13 - taki sam wykres w odniesieniu do gniazdowego siewu sekcji

siewnika ogrodniczego. W górnej części obu rysunków widoczne «q impulsy znacznika drogi

wózka pomiarowego.

' in M I N I M I i i 1111111111 и 11 N|

Rys. 12. Fragment rejestracji rozmieszczenia nasion buraka wysianego dwunastorzedowym siew-
nikiem produkcji bułgarskiej

1 i I I 1 I I 1 I I 1 1 1

Rys. 13. Fragment rejestracji rozmieszczenia nasion buraka wysianych gnicrcdowo siewnikiem
ogrodniczym

W obu przypadkach widoczne są miejsca położenia! w pierwszym - poszczególne znakowa-

ne nasiona, w drugim - środki gniazd nasion. Po ustaleniu parametru skali i dokonaniu odpo-

wiednich przeliczeń wyniki przedstawiono w tabeli 1 .
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T a b e l a 1 . Rzeczywiste wartości odległości między nasionami tub środkami ciężkości gniazd
nasion przy luźnym materiale siewnym F różnych slewnłkach

Materia? siewny
1 typ siewni ко

Burak
Istewnik
jpunlctowy

Burak
•lewntk
{ogrodniczy

Kod

Rl

W

min
(cm)

13,91

M;16
i'.

L

(cm)

17,40

л

17,07*

L
max

(cm)

20,83

19,97

Uwagi

gniazda

Rys. 14. Pomiary rozmieszczenia sadzeniaków w redlinach

Analiza danych umo±liwiar podaną jako przykład, następującą ocenę siewnika przy próbie

Rh. średni rozstaw odległości przy siewie buraka 17,40 cm; przedział zmienności wynosi z praw-

dopodobieństwem 0,95 od 13,91 do 20,83 cm; współczynnik zmienności jest duży / 4 1 , 1 0 % /

i wskazuje na siew nierównomierny.

JakoJC pracy prototypu dwurzędowej sodzarki do ziemniaków /rys. 14/.

Pomiary wykonywano zestawem pokazanym na rysunku 7 . Po analizie rejestracji cyfrowej

i analogowej dokonano obliczeń1 5 przetworzenia wyników pomiarów do postaci pokazanej na ry-

sunkach 15 i 16.
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S<pi«dnie odległości
no wvkresie

0 2 4 S 8 10 12 К Ш 10 20 22 24 26 » 30 32 34 36 3* W J *
łltmniahd

Rys. 15. Wykres rzeczywistych odległofci między sąsiednimi sadzeniakami przy łeoretycznef
odległofci sadzenia 40 cm

ni

15

Ю

Ю 15 20 25 30 35 Ш « 14
Rys. 16. Histogram odległości między sąsiednimi sadzeniakami przy teoretyczne! odległofci sa-
dzenia 40 cm •

Przykład oceny badanego wariantu sadzeniar

- wartofić frednia odległofci między sadzeniakami x = 31,14 cm;

- przedział ufnofcit 29,44 cm ^ x ^ 33,69 cm;

- liczba odległofci mniejszych od połowy odległofci frednieft 2 , co odpowiada 5%;

- liczba odległofci większych od dwukrotnej odiegłofci iednief t 0 .

Wskaźniki te pozwalają ocenie pract sadzarki w omawianym wariancie sadzenia jako prawi-

dłową. Dodatkową korzystną cechą jest brak wypustów.
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J . Komojiński, W . Gorączko, K. Pawełczyk, M . Radwan

RADIOISOTOPE METHOD OF INVESTIGATION

AND EVALUATION OF FUNCTIONALITY OF DRILLS

AND POTATO PLANTERS

S u m m a r y

The conception of applying radioisotope method in Polish agricultural science should be at-

tributed to Prof. M . Radwan who also proved experimentally its feasibility in the seventies.

The possibility of carrying out investigations of concrete agricultural machines and agrotech-

nlcal processes needed solving a number of issues concerning a theory as well as technique of

the experiment.

The authon present the most important problems connected with the research in the field

discussed} application of the probabilistic theory of random variable compound distributions for

evaluating uniformity of sowing, tracer technique of the reproductive material, collimation,

measuring and registering devices used ?n f ield and stand investigations and examples of inter-

pretation of the results.

E. Комоскяьски, В. Горончко, К. Павелчик, М, Радвав

РАДИОИЗОТОПНУК МЕТОД ИССЛЕДОВАНИЯ И ОЦЕНКИ ФУНКЦИОНАЛЬНОСТИ
СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННЫХ СЕЯЛОК И КАРТОФЕЛЕСШЛОК

РЕЗП1Е

Идея применяя* радиоизотопов в отечественной агротехнике следует признать Профессору
Мапев Радиану, который ДОКИПАЛ также экспериментально в семидесятые годы реальность этой
концепции*

Возможность осуществления конкретных исследований сельскохоэяственянх манин и агротехни-
ческих процессов требовала решения ряжа вопросов как в области теории, так и техники экспе-
римента.

Авторы представляет важнейяие проблемы, связанные с исследованиями в данной области!
Применение пробабялистической теории смеси результатов случайной переменной для оценки
равномерности посева, техники индицирования репродукционного материала, проблемы коллима-
ция, измерительно-регистрирующие системы, применяемые во время полевых и стеядовнх исследо-
ваний, а также примеры обоснования результатов исследований.



PORÓWNANIE DOKŁADNOŚCI METODY IZOTOPOWEJ

PRZY OCENIE SZCZELNOŚCI Z KLASYCZNĄ PRÓB-»

WG PRZEPISÓW UDT

H. Długosz, J . Kroi, L. WolU

Instytut Chemii I Techniki Jqdrowej

Warszawo, ul. Dorodna 16

STRESZCZENIE

Omówiono zasad/ radioizotopowej metod/ kontroli szczelności zbiorników, reaktorów i insta-

lacji . Przedstawiono przebieg t wyniki badart porównawczych wydatku w tej samej nieszczelnoS-

cl przy próbie hydraulicznej /wg przepisów UDT/ I radioizotopowej próbie pneumatycznej. Do-

konano porównania tych metod tak pod względem warunków technicznych, jak i ze względów

ekonomicznych.

Rozwóf nowoczesnych technologii, stosowanych w przemyśl» chemicznym i petrochemicznym

oraz wzrost parametrów eksploatacyjnych instalacji i aparatury sprawił, te kontrola wytrzymałoś-

ci I szczełnolci urządzeń za pomocą klasyczne! próby hydraulicznej jest często bardzo uciążli-

we i kosztowna. Znaczna częlt kontrolowanych obiektów jest wypełniona różnymi, niestety,

zwykle bardzo kosztownymi katalizatorami, z • lórych należy opróżnić instalacje na czas próby,

a eelekt po próbie wysuszyć. Również w aparatach posioda|q<-'ch wymurówke wewn«trznq koniecz-

ne |es» je| usunifde I potwwne wymurowanie po zakończeniu próby hydraulicznej. Urządzenia /ty-

pu kolumny/o mootym przekroju poprzecznym I dużej wysokości nie mogq podlegać próbie hydraullcz-

nej w pozyc|i robocze| ze wzg!#du no nledostotecznq wytrzymałość fundamentów. Ponodto, w apa-

ratach, które przepracowały ponad 100 000 h w warunkach wysokich cUnień i wysokich tempe-

ratur, stosowanie pełnej próby hydrauliczne! powoduje takie wytężenie materiału, że dalsza

eksploatacja tych aparatów jest dyskusyjna. Potwierdziły to badania przeprowadzone w 1986 r.

w M7RIP, w czasie których stwierdzono kruche pękniecie króćców, występujące po próbie hy-

draulicznej .

W tej sytuacji w wielu przypadkach próbę ogranicza tie do kontroli szczelności urządzeń

i tu pełne zastosowanie znajdują metody znaczników promieniotwórczych. Podstawowe zalety

metod Izotopowych tot <

- wykorzystanie sprężonego powietrza lub azotu jako medium próbnego;

- niskie cliniente próby /0,2-0,4 MPa/;
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- krotki czas badania obiektów /24-H* h ';

- możliwość prowadzenia kontroli szczelności bez opróżniania instalacji z katalizatorów,

wymurówki czy innego rodzaju wypełniaczy;

- możliwość kontroli całych instalacji i ciągów technologicznych bez demontażu pojedyn-

czych aparatów;

- wysoka czułoЙ.

Zaistniała wiec konieczność wykonania prac, których celem byłoby porównanie czułości me-

tody izotopowej z próbą wodną, wielkości nieszczelności z tej samej szczeliny przy próbie hy-

draulicznej i pneumatycznej izotopowej oraz określenie własności sorpcyjnych nowych rodzojów

adsorbentów, stosowanych w próbie izotopowej do kontroli szczelności spoin. Wyniki badań po-

równawczych w istotny sposób ułatwiają pracę Średniemu nadzorowi technicznemu na konkret-

nych obiektach inżynierskich, dając jednoznaczną informację o wielkości nieszczelności w od-

niesieniu do obowiązującej próby hydraulicznej.

PRÓBA PNEUMATYCZNA

Do prób utyto zbiornika wykonanego w Mazowieckich Zakładach Rafineryjnych i Petroche-
3

micznych w Płocku. Zbiornik o objętości 0,057 m zaprojektowany został na ciśnienie robocze

6,7 MPa. W płaszczu zbiornika wykonano modelową nieszczelność, na której przeprowadzono

pomiary. Wydatek z tej nieszczelności regulowany był przez zainstalowany na zbiorniku zawór
3

typu KW2MSP, z urządzeniem pozwalającym na rejestrację wydatku z dokładnością do 0,1 cm /łi.
3 3

Ustalono wielkotć wydatku na 1,8 cm/h przy ciśnieniu 0,1 MPa oraz 3,1 cm /h przy ciśnie-

niu 0,1 MPa i zwiększono ciśnienia do 0,6 MPa, dokonując pomiarów co 0,05 MPa. Dla za-

kresu ciśnień 0,2-0,4 MPa wielkość nieszczelności zawierała się w granicach 7,2 do 47,4

cmN/h

ĆSA IZOTOPOWA

Znacznik promieniotwórczy w postaci gazowej wprowodzony jest pod ciśnieniem do wnętrza

badanego obiektu, wypełnionego powietrzem lub gazem obojętnym. Przy występowaniu nieszczel-

ności zaznakowany gaz przedostaje się na zewnątrz i jest adsorbowany w warstwie okładziny

zewnętrznej właściwej dla danego obiektu lub specjalnie wykonanej.

Romiary radiometryczr>& pozwalają wykryć promienio vonie i zlokalizować miejsce nieszczel-
82

rości. Do badań stcj je się bromek metylu СЬЦВг znaków ny Br, a aktywność właściwą gazu

w zbiorniku określono na ok. 37 kBą/dcm .
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Na zaworze regulującym wydatek nieszczelności zamontowano płytki pomiarowe z naklejony-

mi na nich różnymi sorbentami. Pomiary prowadzono do momentu, gdy wzrost natężenia promie-,

niowania emitowanego z warstwy sorbenta, pochodzącego od wydostającego sie przez nleszezel-

no Je modelową azotu zaznakowanegp C H , Br, mógł być mierzalny nie tylko w laboratoryjnych,

ale i w przemysłowych warunkach próby. Zadowalającą ilofc zliczeń uzyskano dla wydatku

11,2 cm /h przy cieleniu 0,2 MPa.

PRÓBA HYDRAULICZNA

Po zakończeniu pomiarów z wykorzystaniem znacznika promieniotwórczego z kontrolowanego

zbiornika usunięto medium, przepłukano go azotem i przy nie zmienione) nieszczelności mode-

lowej /11,3 cm /h przy 0,2 MPa N - / napełniono zbiornik wodą do ok. 80% f«go objętości.

Następnie w zbiorniku wytworzono ciśnienie kolejno 6, 4,5 i 3,0 MPa, mierząc przez 12

godzin wielkość wycieku przy każdym z tych ciśnień.

W celu określenia zależności wielkolci wycieku od ciśnienia w próbie hydraulicznej i w

próbie pneumatycznej wstawiono nieszczelność pneumoryczną, fak w rubel! 1 , a następnie

zbiornik napełniono wodą 1 prowadzono pomiar wielkości wycieku w cyklach 12-godzinnych

przy ciśnieniach 6 , 0 , 4,5 i 3,0 MPa.

T a b e l a 1 . Wyniki próby hydraulicznej dla wydatku ustalonego w próbie pneumatycznej

/P = 0,2 MPa/

Q
P

/ c m 3 / h /

11,2

35,6

105

129,6

120

505

670

,Q„/ e m 3 / h /

, 6,0 MPc

0,0462

0,948

0,3654

0,3878

0,5201

1,0640

1,8900

4,5 MPa

0,0217

0,0231

0,2282

0,2240

0,2800

0,7700

0,8610

3,0 MPa

0,0058

0,0140

0,1120

0,0847

0,0819

0,3300

0,3990

WNIOSKI

Na podstawie uzyskanych, wyników wyciągnięto następujące wnioski:

- przy utyciu metody radioizotopowej wykrywalność nieszczelności przy ciśnieniu próby
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o o po
0,2 hAPo określono no 12 crrT/h gazu o aktywności właściwej ok. 37 kBq/dcm Br w postaci

C H 3 V

- uzyskaną czułość metody izotopowej można jeszcze zwiększyć, stosując wyiszą aktywność

właściwą lub adsorbenty o większych własnościach sorpcyjnych, np. roztwór azotanu srebra;

- czas trwania próby izotopowej powinien wynieść co najmniej 10 h;
g

- wydatkowi 11,2 crrT/h azotu dig p = 0,2 MPa - rejestrowanemu w próbie izotopowej -

odpowiadała wartoSć 0,0462 cm /h wody przy ciśnieniu 6,0 MPa w próbie hydraulicznej, co

w warunkach pozalaboratoryjnych jest wielkością niemierzalną;
- przepisy Dozoru Technicznego określają dopuszczalną nieszczelność na armaturze przy

3
próbie na 2 krople/minutę, t j . ok. 10 cm H_O/h. Zgodnie z uzyskanymi wynikami odpowiada

to wydatkowi ok. 3000 cm gazu/h przy ciśnieniu 0,2 MPa w próbie pneumatycznej. Taka wiel-

kość wycieku znakowanego izotopem medium gazowego jest co najnniej 100-krotnie większa od

mierzalnej wykrywalności.

Reasumując należy stwierdzić, że we wszystkich przypadkach, gdzie zachodzi konieczność

wykonania próby szczelności i lokalizacji mieisc nieszczelnych metoda wykorzystująca znaczniki

promieniotwórcze jest ze względów technicznych i ekonomicznych znacznie lepsza od metod

tradycyjnych, a w większości przypadków wręcz niezastąpiona.

H. Długosz, J . Kraś, L. Waliś

COMPARISON OF ACCURANCY OF THE ISOTOPE METHOD OF TIGHTNESS

ASSESSMENT WITH THE CLASSICAL WATER TRIAL ACCORDING TO THE

ENGINEERING INSPECTION OFFICE REGULATIONS

S u m m a r y

Principles of radioisotope method of checking the tightness of tanks, reactors and installa-

tions have been described. Course and results of comparative tests for the same leakage yield

have been discussed for two different methods: hydraulic test following the ЕЮ regulations ond

radioisotope pneumatic test. The comparision has been drown from the technical standpoint as

well as with reference to the economic parameters.
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Г, Ллугол, Я. Крась, Л. Вались

СРАВНЕНИЕ ТОЧНОСТИ РАДИ0И30Т0ГОЮГ0 МЕТОЛА

ОЦЕНКИ ГЕРМЕТИЧНОСТИ С КЛАССИЧЕСКИМ ГИДРАВЛИЧЕСКИМ ИСПЫТАНИЕМ

РЕЗИНЕ

Описаны принципы радиоиэотопного метода контроля герметичности резервуаров, реакторов
и установок. Представлен ход и результаты сравнительных исследовании расхода из той же не-
герметячяо'сти при гидравлической испытании /согласно правилам технического надзора/ я радио-
изотопном пневматической испытании. Проведено сравнение этих методов по техническим я эконо-
мическим показателям.



PROTONOWE AKTYWACJE POWIERZCHNIOWE W BADANIACH TRYBOLOGICZNYCH

W PRZEMYŚLE MOTORYZACYJNYM

W. Scharf , A. Niewczas

x - Politechnika Warszawska, Instytut Radioelektroniki,

xx - Wyższa Szkoła Inżynierska w Radomiu, Instytut Eksploatacji Pojazdów < Maszyn

STRESZCZENIE

W referacie przedstawiono możliwość! zastosowania metody aktywacji powierzchniowej do

badań zużycia części samochodów. Na przykładzie stanowiskowych badań silników samochodu

Star zaprezentowano metodykę pomiarów bezwzględnych wartości zużyc:a tulei cylindrowych.

Na przykładzie eksploatacyjnych badań samochodów Fiat I26p zaprezentowano metodykę różni-

cowych pomiarów zużycia /z zewnątrz/. Przeanalizowano wiarygodność tych pomiarów w od-

niesieniu do metod mechanicznych. W podsumowaniu wyszczególniono zweryfikowane właściwoi-

ci metody aktywacji powierzchniowej elementów samochodowych.

WSTĘP

Aktywacja protonowa elementów par kinematycznych umożliwia szybkie badania zużycia bez

ich demontażu w warunkach bezpieczeństwa radiologicznego. Z tych względów metoda ta zna-

lazła za granicą szerokie zastosowanie do bodoń trwałości części maszyn, zwłaszcza części sil-

ników spalinowych.

Jarosławskie Zakłady Silników przy współpracy z Wyższą Szkołą Techniczną im. Baumana

prowadzą, między innymi, badania procesu docierania silników. W Republice Federalnej N i e -

miec istnieją wyspecjalizowane laboratoria wykonujące rutynowo badania wpływu frodków sma-

rujących oraz wpływu nowych rozwiązań konstrukcyjnych i warunków pracy na zużycie części

silników. Badania te prowadzi m.in. Laboratorium Techniki Radioizotopowej w Kernforschung-

szentrum w Karlsruhe oraz Instytut Stosowanych Badań zużycia, kierowany przez doktora A.

Gerve.

W kraju, korzystając z liniowego akceleratora protonów "Andrzej", zainstalowanego w Insty-

tucie Badań Jądrowych, autorzy opracowali metodę aktywacji szeregu częfci samochodowych i
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wdrożyli ją do badań w przemyśle motoryzacyjnym. Badano, między innymi, zużycie tulei cy-

lindrowych, pierścieni tłokowych i panewek łożysk wołu korbowego w silnikach samochodów

ciężarowych w warunkach stanowiskowych oraz zużycie pierścieni tłokowych w samochodach

osobowych w warunkach eksploatacyjnych.

AKTYWACJA ELEMENTU PRZEZNACZONEGO D O BADAŃ

W przypadku elementów, których głównym składnikiem jest żelazo, podczas aktywacji pro-

tonami wzbudzany jest izotop Co o okresie połowicznego zaniku 77,3 dnia. Inne izotopy,

powstające równocześnie, można w większości przypadków pominąć. Izotop Co ulegając roz--

padowi emituje promieniowanie gamma o widmie złożonym z 24 pnoików. Najbardziej znaczą-

ce ilościowo są prążki odpowiadające energiom 511 i 847 kev'j ;e$t to promieniowanie przenik-

liwe, a w przypadku umieszczenia badanego elementu, np. wewnątrz silnika, jest ono dobrze

mierzalne z zewnątrz.

W celu dopasowania grubości warstwy aktywnej do rodzaju badań przeanalizowano zależność

tej grubości od kąta padania wiązki protonów na powierzchnię aktywowanego elementu L 3 J .

Zależność tę przedstawiono schematycznie na rysunku 1 . Ze wzrostem kąta zasięg liniowy pro-

Powięrzchnio
aktywowana

Grubość fum]

Rys. 1 . Rozkład aktywności w funkcji grubości warstwy startej i ką t o aktywacji
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tonów maleje, DlaoC" 0 zakres użyteczny aktywności wzbudzonej wynosi ok. 50 t/m; żeliwo,

protony o energii ok. 9,6 MeV. Zwiększając wortość kq'a do oC • 60 zmniejsza się gruboic

warstwy aktywnej do ok. 20 ym, co pozwala no skupienie aktywności w cierttzej warstwie.

Jest to równoważne ze zwiększeniem aktywności właściwej warstwy zookfywowanej, a tym $o-

mym x proporcjonalnym wzrostem czułości pomiaru.

BADANIA STANOWISKOWE ZUŻYCIA TULHl CYLINDROWYCH

Metoda pomiarów i stanowisko pomiarowe

Badania tulę! cylindrowych autorzy przeprowadzili na silniku samochodu ciężarowego Star.

iył to izefclocyllndrowy silnik wysokoprężny z bezpośrednim wtryskiem paliwa, o mocy HO kW

przy 2800 obr/mtn. Pomiary wykonano mer odą bilonjową £ l ] .

Radioaktywność oleju i filtru mierzono w znany sposób:

- ole| - metodg. pobierania próbek z miski olejowej silnika;

- filtr oleju - poprzez ołcresojyą kontrolę Intensywności promieniom -"i i a %4 kompletnego

filtru /filtr + olej w f l l trt*/.

Radioaktywność spalin mierzono, wykorzystując specjalny ukłod dwóch cyklonów /rys. 2 / ,

z których jeden przyłączony był do głowicy silnika, współpracującej z aktywnymi elementami,

a drugi - do głowicy współpracującej z efementomi nieaktywnymi.

Część wolcowo

Rył. 2 . Schemat stonowls pomiaru produktów zużycia
\

spalinach

Do detekcji promieniowania wykorzystano typową aparaturę radiometryczną, składejącą sl« ze

spektrometru rozkładów amplitudowych i licznika scyntylacyjnego. Aparaturę kalibrowano ж

pomocq specjalnego wzorca masy aktywnego materiału. Wzorzec ten sporządzono, ektywując

w porównywalnych warunkach niewielką ilość materiału identycznego г materiałem, z któref»

wykonany był badany element. Materiał ten dokładnie zważono /dokładność wełenla !0 g/.
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a następnie rozpuszczono w kwasie, sporządzając roztwór o aktywności włatciwej dopasowane;

do próbek oleju i jednorodnej w całej objętości. Aktywność roztworu wzorcowego mierzono, za-

chowując identyczne warunki temperatury i czasu oraz idenłyczny układ geometryczny między

źródłem promieniowania a detektorem, jak w przypadku badanych próbek oleju, filtrów i osadów

ze spalin. W ten sposób wyznaczono każdorazowo aktualną relację między liczbą impulsów с

masą radioaktywnego materiału, stosownie do chwili i warunków pomiaru aktywności produktów

zużycia.

Przebieg i wyniki badań1

Tuleje cylindrowe aktywowano strumieniem protonów 10 MeV w strefie maksymalnego zuży-

cia /rys. 3 / . Uzyskano liniowy rozkład aktywności materiału do głębokości 50 urn przy aktyw-

nofci całkowitej ok. 150 jjCi /znacznik Со/ И - Łącznie badaniami objęto trzy egzemplarze

»H0H6(f 0,022)

Płaszczyzno ppmioru
mikrometrycznego

Powierzchnia oktywno

A,6,C,D - Punkły pomiarów
mikrometrycznych

Rys. 3. Strefa aktywowana tulei cylindrowej
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tulei w porównywalnych i normatywnych warunkach pracy silnika, przy czym czas bodań każdej

tulei obejmował odcinek docierania /50 h/ i odcinek ustalonego zużywania /150 h/. Przed

zamontowaniem do silnika i po zakończeniu badań każdej tulei dokonano pomiarów mikrome-

trycznych średnicy wewnętrznej w zakresie strefy aktywowanej /rys. 3 / . Zastosowano średniców-

kę mikrometrycznq MITUTOYO o wartości działki elementarnej 1 jjm . Ponadto, wykonano po-

miary metodą "sztucznych baz", wykorzystując przyrząd UPOJ-6 produkcji ZSRR.

Na rysunku 4 przedstawiono przykładowo wartości zużycia tulei nr 1, zmierzone rcdiome-

trycznie metodą bilansową i mikrometrycznq oraz metodą "sztucznych baz" . Jok wynika z ry-

sunku 4 b, uśredniona wartość zmiany średnicy tulei mierzonej mikrometrycznie ma wartość do-

datnią i wynosi +3,12 urn. Uzyskano więc efekt pozornego zmniejszania się średnicy tulei po

I'Q) Metoda „Sztucznych boz" (b) Metoda mikrometryczno (c) Metoda radiometryczna

5.52

13 0 6 /

Średnie zużycie • B.6B(jm
279.72 mg

Średnie zużycie:*3,12um Średniezużycie 8.31pm
•100,93mg 268mg

Rys. 4. Zużycie tulei cylindrowej nr 1 po 200 h pracy

200 h pracy w si lniku. Wynik ten jest uwarunkowany deformacją mechaniczną tulei i niedokład-

nością pomiaru mikrometrycznego. Dlatego w porównywaniu pomiarów zużycia pominięto metodę

mikrometrycznq.

W tabeli 1 zamieszczono syntetyczne wyniki pomiarów wszystkich trzech badanych tulei,

podając wartości zużycia liniowego /uśrednienie no obwodzie/

Stwierdzono zadowalającą zgodność wyników uzyskanych metodą radiometrycrną i metodą

"sztucznych baz". Współczynnik odchylenia względnego zdefiniowany wzorem:

m - m
с w . 100%

gdzie

m - wynik pomiaru izotopowego, m - wynik pomiaru wykonanego metodą "sztucznych bozi'
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T o b e l o 1 . Porówicnie ;użycia tulei cylindrowych, zmierzonych metodq izotopową i metodą

"sztucznych baz' .

Tulejo

1

2

3

Czas pracy
silnika

h

50-150

50*150

50+150

Pomiar

izotopowy

um

8,3

3,9

1,8

metodą "sztucznych
baz1

um

8,7

3,6
2,2

Odchylenie
względne

%

-4,29

+9,02

-17,01

wyniosłs

- dla tulei nr 1, $ = - 4 , 2 9 % ,

- dla tulei nr 2 , 0 = +9,02%,

- dlo tulei nr 3, f$ =-17,01% .

Na uwagę zasługuje fakt, że występują tu dodatnie i ujemne wartofci współczynnika 0 .

Podobne zjawisko wystąpiło również w innych rodiometrycznych badaniach tulei. świadczy to,

że błąd metody rodiomełrycznej względem metody wzorcowej ma charakter błędu przypadkowe-

go a nie systematycznego. Jest zatem możliwy do zmniejszenia poprzez staranne przeprowadze-

nie badań.

BADANIE EKSPLOATACYJNE ZUŻYCIA PIERŚCIENI TŁOKOWYCH

Metoda pomiarów i stanowisko pomiarowe

Badania wykonano metodą różnicową / z zewnątrz / . Koncepcję ogólną jtonowiska pomia-

rowego do bodań zużycia elementów silnika z zewnątrz przedstawiono poglądowo na rysunku 5.

Stanowisko to przystosowano do współpracy z samochodem Polski Fiat 126p.

Jako detektor promieniowania zastosowano licznik scynrylocyjny, zaopatrzony w kolimator

szczelinowy, nodający mu odpowiednią charakterystykę kierunkową. Zespół ten zawieszono no

statywie, umożliwiającym precyzyjny przesuw kolimatora z licznikiem w trzech płaszczyznach.

W celu osiągnięcia dużej dokładności pomiaru - wymagana jest moż I i woJć okreśUnio zmian

rzędu 1 % aktywności początkowej - należy rejestrować wyłącznie promieniowanie pierwotne

badanego elementu i w możliwie wysokim stopniu ograniczyć wpływ promieniowania rozproszo-

nego. Intensywność tego promieniowania jest uzależniona od parametrów środowiska rozprasza-

jącego, które w trakcie eksploatacji mogą ulegać istotnym zmianom. Przykładowo można tu wy-

mienić gromadzenie się nagaru na denku tłoka, osadzanie zcnieczyizczert na zewnętrznych
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Detektor promieniowanie Ruchome stanowisko

Elektroniczny uWod
oomiarowy

4

B B

-••0ЕПЭ»
ШЕЭ::.:

\ Silnik z testowanym pierścieniem

Rys. 5. Stanowisko do pomiarów zużycia elementów silnika metodą "z zewnątrz"

Kolirnotor

Obudowo sitnibo
Fiata 126p

Rys. 6. Kolimator do рот'кзгб^ zużycia pierścienia tłokowego

icionkach bloku silnika i tp. W związku z tym zastosowany detektor musi być wyposażony w ko-

limator, zapewniający charakterystykę kierunkową, dopasowano do geometrii badanego elementu

/rys. 6/. Dlatego zaprojektowano i wykonano odpowiedni kolimotor szczelinowy, który w pła-

szczyfnie piericienio jest kolimatorem szerokokątnym, a w płaszczyźnie prostopadłej /pionowej/

- wąskokątnym.

Pierścień tłokowy po aktywacji został zważony oraz poddany pomiarom mikrometrycznym i

zamontowany w silniku samochodu. Następnie wykonano pomiary dozymetryczne. Wyniki tych

pomiarów przedstawiono w tabeli 2 . Świadczą one o pełnym bezpieczeństwie radiologicrnym pro-

badań.
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Tabelo 2 . Rozkład mocy dawki promieniowania gammo w samochodzie Fiat 126p

Miejsce pomiaru mocy dawki

Z tyłu silnika no powierzchni kadłuba

Z przodu silnika na powierzchni kadłuba

Z góry silnika no powierzchni

Z prawej strony silnika na powierzchni

Z lewej strony silnika na powierzchni

Z tyłu silnika w odl. 0,5 m przy otwartej masce

7 tyłu silnika w odl. 1 m

Przedni fotel /kierowcy/

Tylne siedzenie

Moc dawki A kg

/mR/h/

6,45 10"7 /2,5/

0,52 10'7 /0,2/

0,52 10"7 /0,2/

0,77 Ю"7 /0,3/

0,26 10"7 /0,1/

0,26 10~7 /0,1/

0,05 10'7 /0,02/

wartość niemierzalna

0,13 10"7 /0,05/

Pizebieg i wyniki badań

Badania zostały przeprowadzone no dwóch samochodach Fiat 126p. Rozpoczęto je przy sta-

nie licznika samochodu 110601 km. Zakończono - po przejechaniu 8887 km. Samochód był

eksploatowany w okresie letnim, wyłącznie no drogach o utwardzonej nawierzchni. Średni prze-

bieg dzienny wynosił ok. 150 km. średnia prędkość jazdy - ok. 55 km/h. Obciążenie samo-

chodu wynosiło ok. 1/2 obciążenia dopuszczalnego. Jako paliwo stosowana b>la etylino 94,

jako olej smarujący - Selektol SAE 10W/30. Dla dokonania pomiaru samochód każdorazowo

podstawiono na stanowisko pomiarowe, O następnie, po ustawieniu odpowiedniego położenie tło-

ka i kalibracji toru pomiarowego, dokonywano właściwego pomiaru.

Ogółem no odcinku o długości 8887 km wykonano 13 pomiarów, których wyniki przedstawia-

ją ąuasi-ciągłą charakterystykę zużywania pierścienia tłokowego. Wyniki te przedstawiono no

rysunku 7. Przy obliczeniach uwzględniono poprawkę no naturalny rozpad izotopu promieniotwór-

czego /eksplootacjo samochodu z zaaktywowanym pierścieniem trwało 71 dni/.

No rysunku 8 pokajano inny przykład wyników badań. Samochód Fiat 126p był t u eksploa-

towany początkowo w warunkach szosowych, z których intensywność zużycia wynosiła ok.

0,28%/100 km. Następnie, w worunkach miejskich, symulowano uszkodzenie ukłodu olejowego

- zużycie wynosiło wówczas 9,04%/100 km, cryli było ponad trzydziestokrotnie większe.

7uiycie powierzchni czołowej pierścienia tłokowego jest wyrazie mierzalne już po przebie-

gu kilkuset kilometrów. WartoSĆ »ę należy uznać zo zadowalającą. Istotną zaletą metody róż-

nicowej fest dokonywanie pomiarów bez jakiejkolwiek ingerencji w pracę silnika, bez pobiera-
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Rys. 7. Wyniki pomiaru ruzycia pierścienia tłokowego nr 1 w funkcji przebiegu samochodu
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Rys. 8. Wyniki pomiaru zużycia pierścienia tłokowego nr 2 w warunkac1 jazdy miejskiej
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nia próbek oleju i bez demontażu.. Metodyka pomiaru jest prosta i istnieją możliwości dalszego

jej uproszczenia. Na podkreślenie zasługuje bezpieczeństwo radioloc zne - brak zagrożenia

dla osób prowadzących badania oraz dla otoczenia.

Biorąc pod uwagę powyższe cechy, należy uznać tę metodę za szczególnie przydatną w ba-

daniach trakcyjnych, a zwłaszcza w badaniach przyspieszonego zużycia.

WNIOSKI

1 . Stosując metodę aktywacji powierzchniowej uzyskuje się małe aktywności wzbudzonych

izotopów promieniotwórczych, zazwyczaj rzędu kilkudziesięciu mikrocurie, około 100 razy
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mniejsze od aktywności wzbudzanych przy aktywacji neutronowej. Dzięki temu, że poziom sto-

sowanych aktywnoSci znajduje się na granicy norm określających materiały jako promieniotwór-

cze, metoda ta jest całkowicie bezpieczne pod względem radiologicznym, nie wymaga specjal-

nych warunków laboratoryjnych lub odizolowania badanego obiektu.
2

2 . Istnieje możliwość aktywacji wybranego polo o powierzchni od pojedynczych mm do
2

kilkuset cm , bez konieczności aktywacji całego elementu. Zapewnia to w razie potrzeby stre-

fowe badanie zużyć; warstwa aktywna może być ukształtowana punktowo, liniowo lub obwodo-

wo - zużycie w obszarze zaaktywowanym jest następnie mierzone poprzez detekcję promienio-

wania z tego obszaru lub przez detekcję promieniowania od cząstek zużycia.

3 . Liniowy rozkład głębokościowy przy energii protonów 10 MeV sięga do ok. 50 fjm.

Z uwagi na to, że typowe wartości rużyć w badaniach trwałościowych wynoszą często kilka

do kilkunastu ^im, można w takich przypadkach skupić całą aktywność w warstewce o grubości

np. 20 j jm, przy zachowaniu liniowego rozkładu aktywności /na każdy pm warstwy startej przy-

pada jednakowa procentowo ilość aktywności/.

4 . Czas aktywacji poszczególnych elementów wynosi średnio 2 . . . 1 0 h, element znakowany

nadaje się do badań w ciągu ok. pół roku od chwili zaaktywowania.

5. Pomiar zużycia może być dokonywany w sposób ciągły, bez konieczności demontażu ba-

danego elementu i zakłócania warunków jego pracy; ze względu na dużą czułość czas pomiaru

może ulec znacznemu skróceniu — ocena trwałości może wówczas opierać się na próbach krót-

kotrwałych - rzędu kilkunastu do kilkudziesięciu godzin, zamiast dotychczas stosowanych prób

w okresach czasu rzędu kilkuset godzin; przyspieszenie badań obniża znacznie ich koszt.
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ATOICATION OF ГМЕ SWRF^CF PROTON ACTIVATIONS

i n TRiBOLOGICAL INVESTIGATIONS I N MOTORIZATION INDUSTRY

The paper presents some possiMities of applying tlie suiface activation method to the wear

le-.ts of cor paits. The measuring methodology of the absolute л ear values for ihe cylinder

sleeves has been shown or, rhe елотр1е of stotio:irtiy rests of "Sro- " Iruck engines. Ariothei

example of exploitoMon tests of l?6p FIAT cars v/ns used to iifustrate the methodology of d i -

fte^re itial wear measureitients /"from outside"/. Credibility of these measurements was analysed

ii1. lefeience to mechanical melbods. The verified pioperties of the surface activation method

f<v cai ports were listed as thp -,onr:liiHing remarks.

H. Шарф, А. Н е ь ч а с

11ПВК1'ХНЛ:ТКАЯ ПРОТОННАЯ АКТИВАЦИЯ

М Т1'И«.ОЛМ1'И'!Е0КИХ ИСЛНТАНИИ В АЬТОМОШНЮЙ ИРОУгйИЛКННССТИ

н статье представлены возможноети применения метода поверхностной активации для иселв-

диьания износа деталей автомашин. На примере стендовых написаний двигателе! авгоманмш

Стрр представлено методику измерений абсолютно!! величины износа гильз цилиндров. На при-

мере экспяучтдционных исследования автомобиле! Фиат 1?бр представлено метод дифференциаль-

ных измерений износа /"снаружи"/. Проведен внялиэ достоверности этих измерений по сра»не-

ник'. с механическими методами. В эаклпчеии представлены выбранные свойства метода поьерхнос-

тной нктиьапии автомсбильных деталей.



OKRFŚIENIE PARAMETRÓW TRANSPORTU PALIWA

ORAZ STOPNIA PRZYGOTOWANIA MIESZANINY PM.Nt.l

W UKŁADZIE ZASILANIA SILNIKA SPALINOWEGO

PRZY ZASTOSOWANIU TECHNIKI IZOTOPOWE)

F. Rawski

br.tytut Pojazdów Politechniki Warszawskiej

STRESZCZENIE

W referacie przediiuwiono opracowane przez autom metody hcickus, służące do •••.-vv.iiuc ranią.

parametrów oraz wielkości charakteryzujących przepływ paliwa ; j'-QO wymies/onie z fWv.'ftrze-

w układzie zcsilcnia wielocyliridrowego silnika o zapłonie iskrow/m. Gpraco.".-:"»' mt tod było

możliwe przy zastosowaniu do badań izotopów piomieniotwór<-^y-b. Eksperymenty wykonano VJ

latach 1976T19B2 W Zakładzie XX IBJ -

Celem podjętej pracy było podniesienie sprawności silnika о г^р'о'^е iskiov -y;n. Pi't-: ici i ч

• spiawność eksploatacyjna tego silnika wynosi około 0 , 2 . Szczegjlr.ie -iiska jeit spiawnoir P'?y

małych obciążeniach i małych prędkościach obrotowych, gdy występjje równie? mało pi^dkosć

przepływu powietrza w układri'? zasilania, nie wysrarczojqca do dobrego lozdiobnienia i .,>i>ii-

szania pi l iwa z powietrzem.

Transport benzyny na odcinku gaźnik-cylinder jest bardzo /łożony, szczególnie poa,.v»< ni*>

ustalonej pracy silnika. Występuje wówczas nierówny rozdział pa!;wo między cylindry '.».o,- nie-

równomierny w czasie jego dopływ do cylindrów. Zjawiska t« pDv^odujq zakłócenio v» pracy s : l-

nt'ka. Zapobiega się im częściowo poprzez znacznie bogatszą regulację gaźniko - :-:7 lyicb>

potrzebna przy dobrym transporcie. Ubocznymi skutkami łych -jawisk sq: większe -/użycie pob-

wa, większe zanieczyszczenie spalin tlenkami węgle i węglowodorami ora/ 'lierównomiotMa pso-

cą silnika. Ilustruje to rysunek 1 i 2 .

Nierównomierna praca silnika powoduje drgania i większą jego hałaśliwość. Całkov i •• !«<l»

częściowe zlikwidowanie tych zjawisk /pr;:«dstowionych w jproszrrrnlu : skióicr.o/ p»?y-7v -

niłoby się do podniesienia sprawności silnika i zmniejszenia zunieczys7cze:->ia śiorlowiska. Prace

nad rozwiązaniem tych problemów prowadzone Sq od ok. 50 lat i dotychrros nie /ostały i«" ień-

czone pełnym sukcesem. Wynika to ze złożoność' zjawisk с charo!<terze dynamic?-.ym, \--tc-
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«3 U, 15 16 17 18 ос
Rys. I . Przebieg zmian zawartości Co o:a~ Ch
w spalinach, w zależności od współczynnika
składu oC, określonego sto.unkiem masy powier- zaieyncśc' od prędkości obrołov.e
' га во paliwo, zawartych л mieszc.-ii-.le palnej

•/i 2 ?.-7ei;'e:. .~л''.'лЪ---' -.".осу si!•'•>•!.<-! о:-
.yi^czt.-.I'j z proc/ kolejnych cy'sfirr;.. , -л

O'jjqc/ch па odcinku gaźnik-cy-inder, w tym 57;:/eg6.-.ie r.!e*,tacjonoiriego charakteru ich ;;т-г-

biegu . Prace badawcv.e w tym zakresie prc^aoVi'c v.'&le firm rocnoórlc'' ocn7 ZakłaH ХУ : j

w roki1 1969 i 1970 w zakresie -ozdziału paliwc cilnikc samochodu Warszo/jc. Pr7epfO«ad7on^

badonia dały w sumie zachęcające wyniki, a)e prac :;/cb nie kor.tyrwOAar.o. Niemniej przeba-

dano dużą liczbę znaczników do benzyny, z którycn •'. tej pracy wstępnie v,уксгz;/sfono с'ло:
1 «э 1 po рл

J oraz Br. Ostatecznie v.ykorzystaio *у\'ко Br, nadający się ca znako1.-aiia >.>.• у branej

• frakcji temperatury benzyny. Ponadto, ^pełnia o" dooo'kowe v-ymagania srawiare obcy<n rzecz-

nikom pod względem fizykochemiczn/rr).
82

Emitowane przez Br promieniowanie j*, o anorgii w granicacb 0,5-1 MeV, jest dobrze

mieszalne przez ścianki przewodów dolotowych przy -zybkim przeply-.ie p^iiv.c.

Analizując dotychczasowe zawożenia badań oraz Ich wyniki autc -oszedl do wniosku, że

ukierunkowane one były na efekt końcowy, a nie r.n przyczyny pc/«odujqce niewłaściwy tton-

sport paliwa. Dotychczas zajmowano się głównie rozdziałem paliwa i -wnioskowano o nim za-

zwyczaj na podstawie informacji otrzymanych т. anolizy chemicznej spalin л/ychodracych r cy-

lindrów lub z układu wylotowego silnika. Srwie/czono więc zaistniałe procesy transportu pal i-

wa, nie uzyskując informacji, jakie zjawiska lub • ielkosci je powodują. W związku r. tym

autor przeniós? swoje zainteresowania na drugą stronę silnika, nc odcinek gaźnik - zav.C' do-

lotowy, uznał bowiem, iż rozdział pajiwa pomiędzy cylindry jest zjawiskiem w t ó f / m w stosun-

ku do or->ebiegu jego transportu i podjął proce nad określeniem wielkości charakteryru-ącycr-

lub z1 -anych z danym sposobem transportu paliwa w układzie zasilania silnika.

Pc • :.oło dwuletnich próbach ustalono sr>osób i metodykę badań, która okazała się korzystna

tak ze- . zględu na bezpieczeństwo procy r izotopami, jak również ze względu na liczbę ohzy-

mywor--vh informacji.



Okupienie transportu paliwa...

Przyjęto metodę badań typj i'4pu!s-odp"wśeds . 'JHc.-J i-irxi sewc.-o л przybliżeniu prostokąt-

nym sygnałem, którym było dawka гог»аколопедо po!iv.o /jego promieniowane/,

do układu zasilania silnika pracującego no crysU»| Ь'Згчуг-.;

Na rysunkaclł 3 i 4 рэкагапо scbemat sionowisifO p

Л
ejestrowano odpowiedź oi)I*Jcfu»

о;ог r-cńcmat zestawu pomiarc----c-

00 .^
analizatora! *

Rys. 3. Schemat stanowiska pomiarowego; 1 - badany przewód dolotowy, 2 - gainik, 3 - son-
dy scyntylacyjne, 4 - osłony sond, 5 - silnik spalinowy, 6 - układ wylotowy spalin, 7 - układ
podgrzewający przewód dolotowy, 8 - hamulec, 9 - wskaźnik hamulca, 10 - tachometr, П -
wskaźnik tachometru
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Rys. 4. Schemat blokowy zestawu pomiarowo-przetworzającego DIDAC



f»'7e!vvai7ojgccc)o, ;nłtomios: na rysunkaci. 5-7 pokazano przykładowe odpowiedni obiektu 10

itiip.i's. 7 odpowiod?i lvi !< wynika, i « badony obiekt silnie reopuje na rraiany tjeoriwttyc/rw

bokcfe paliwa oror na parametry piary silnika. Można t e i zauważyć, i e odpowiedri ie

być formalnie potraktowane |ako .idpowiedzi obiektu inercyjnego wyższego rzędi.- na wymuszenie

'mpvlsem. Takie pt'zypot*zqdkowarii<- po7wn|o formalnie na zastosowanie odpowiedni.'Ь motod Ao

interpretacfi otrzymanych charakteiystyk impuir-owych - koizystnie w tym przypadku przy

О 30 60 90 120 150 WO
Ms)

Rys. :"). Zarejestrowana charakterystyka impulsowo dla frakcji temperaturowej pnliwa 125-I65C

15 tls)

Rys. ó . Zarejestrowana charakterystyka dlo frokcji temperoturowej paliwo 150-190 С
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Rys. 7. Zarejestrowana charakterystyka impulsowa dla frakcji temperaturowej 75-łi5°C

modelu matematycznego; opisujqce'go proces transportu paliwo,.przy czym istotne jest, aby pa-

rametry przyjętego modelu miały sens-fizyczny w odniesieniu'do zjawisk, jakie zachodziły w

t/m procesie.

Uznano też-zespół-cylindra i przewodów na-odcinku .gdźnik-cylinHer jako "reaktor che'micz-

ny, w zakresie; dopływu, mieszania i ujednórodniania reagentów /powietrza i paliwa/. W zwią-

zku z tym do interpretacji wyników posłużono tie dwoma modelami matematycznymi, używany-

mi w inżynierii-chemicznej-do-opisu transportu m'asy w'przewodach rurowych, a mianowicie*

modelem dyfuzyjnym oraz modelem.szeregowym złożonym.z «modelu o przepływie- tłokowym -5

mioszania idealnego-o-postaeiach;

o/ model dyfuzyjny;

Эв

4 - czas przebywania,

С - stężenie -paliwa w 'badanym .przekroju,

P - liczba Pecleto;

b/ model łzrregowy'określony trdnsmitancjq operatorową:

.exp / - T , , »/

. / c 2 ••• + '/.
gdzie

T . - czas opi±f-\an\Ki tronsportowegb-,

• i'_ - czos miesz-inia 'paliwa -z p-?w.ietrzem.

Po dokonaniu J^ść -łożonych operacji matematycznych można-wyznaczyć i obliczyć wartoi-

ci charokterystycz.-л d b badanego obiektu z obu modeli. Wielkości te wzajemnie uzupełniają

się. Z modelu dyf..., ',~-*?o ostatecznie wyznaczono i obliczono wartości parametrów;
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P - liczbo Pecleta,

% - czas pr.-ehywania paliwa w badanym pizelcroju,

T - stała czasowa procesu.

Obliczone wątłości zomieszc/orio w tabeli 1 .

T a b e l a 1 . Usytuowanie badanego przewodu doloiowogo oraz wartości obliczony:» {•.•««

dla modelu dyfuzyjnego

Doświadczenie
Nr

19

136

185

P
e

8,78

3,728

11,77

4,44

10,176

8,93
. I

—

—

TW

e

' w

e
W

e
W
JL .

18

13
32
44

17

24

I
Usytuowanie pizevcfhi \

gaźnilf siłnij. i

JGf j S j I

!G; j S i !

OMÓWIENIE OBLICZONYCH WARTOŚCI e

ORAZ T Z MODELU DYFUZYJNEGO

W tabeli 1 zamieszczono wartości P , * t oraz T dla doświadczeń o numoiocb 19, 13Л,

i 185.

W doJwiodczeniu nr 19 z pochylonym przev/odem dolotowym wykroplone paliwo moplo łply

wać w kierunku cylindra pod własnym ciężarem /najczęściej stosowane rozwiązanie komttulc-

cyfne/. Czas mieszania'Tw tym przypadku jest stosunkowo mały, liczbo Pecleta jest duża, a

stała czasowa procesu T ~ 19 s. Oznacza to, że przepływ jest bliski tłokowego I miosyonir

jest niewielkie.

Dla pomiaru 136, gdzie przewód dolotowy usytuowany był poziomo, liczba Pecletn j**t

stosunkowo mała, a czas mieszania względnie duży. Oznacza to dobre mieszanie. Ponadto «in-

to czasowe dla sondy wejściowej i wyjściowej Są względnie duże i różne. Może to r kot»!

oznaczać własności akumulacyjne przewodu.

Stałe czasowe w doświadczeniu nr 19 są w przybliżeniu równe. W doświadczenia i>s W>

liczba Pecleta i czas mieszania sq duże. W tym przypadku przewód był usytuowany ркиюло.

Znaczna wartość P może oznaczać szybki transport kropli paliwa porwanych prze? strumioń

powietrza. Ze względu na pionowe usytuowanie przewodu, wytrącanie kropli do worstwy

fciennej było małe, natomiast czas mieszania dla tego doświadczenia jest stosunkowo «Wy.
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Г-o pidstawie dużej l icóy i><iswtodo:'eń stwierdzono, r« osyt'jO-'-(»nio pize-zvodu

">iooii 7 «oświadczeń 136 i 180 Vj '>'.ijloi/y*tiii*»ji/e dła piocy

OMOWI ł.NIE C.4MC7OMYCH WARTOŚCI T , I T Z MODfcLU S/ERfGOWEGO

Poionipliy X . ' X „ z (nodelu szeregowego maj<> гЬПгопу ieiw do P i T ; modelu dyi.uyj-

i"go, ole w X , ' X - rawarto jest dodatkowo informacjo. O'óż л pizyhli>eniu II«3Ż"^ p'2y-

ilć, że proporcjonalna do TT. i!oi{ paliwa рг?ер)уч->!о odcinek pomiorowy л f>->s*ftc\ uvyk>oplo-

npj, a proporcjonalna d? T, wymiesiało $!c г pOAiettzem. Mo/no г reyo ocetiit na p-jdsiaw<i<>

li 2, że w do<v.iadczeniij nr 19 рггег odcinek jminiarowy pizuplync'o nojwięcej wykioplo

x>liv,o, itatomiost Mujmnicj vv doświadczeniu ni 1ЭА. vVydoje się też, że pi?e!»iecj im i-

pciliwn w do^iodczenin 185 nie jest jeszcze dobrze iorpo?no"y i wymogo dalszych Ьэ-

f n S e l a 2 . Usytuowanie badanego przewodu dolotowego ora* waflowi obliczonych parametrów

dla modelu szeregowego

Doftviod-
c/enie nr

19

136

185

т
4,50

10,96

9,77

б
0,52

0,79

°'5f

т ,
2,15

2,36

4,44

t 2

2,35

8,60

5,33

W podsumowaniu moi no stwierdzić, że obydwa modele dobrze opisujq badany proces, o o-

rrzymane г nich informacje wzajemnie uzupełniojq się.

WYBÓR ROZWIĄZANIA KONSTRUKCYJNEGO WYNIKAJĄCEGO Z АГ LIZY

WARTOŚCI PARAMETRÓW OBLICZONYCH Z OBYDWU MODEU

Z obydwu modeli wynika, że najkorzystniejszy jest przebieg trai vii» paliwa zrealizowany

w doswiodczerviach 136 i 185. Obydwa moją swoje zalety. Zrealizowano obydwa układy zasila-

nia i przebadano ich wersje w laboratorium silnikowym, a następnie udało się zreolizować utcłod,

w którym występujq obydwa rodzaje transportu:

- o'onowy dla małych obciqiert,

• p-Dziomy dla większych i dożych obciqzert.

Układ taki okazał się najkorzystniejszy ze względu na ekonomię zużycia paliwa, jak rów-

nież rozwiązanie to okazało się bardzo statecznym układem.
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DETERMINATION OF FUEL TRANSPORT PARAMETERS

AND DEGREE OF PREPARATION OF COMBUSTION MIXTURE

I N THE FEEDING SYSTEM OF IGNITION ENGINE BY MEANS

OF RA2IOTRACER TECHNIQUE

Summary

Tl>* present paper comprises methods developed by the author in order to facilitate determi-

nation of parameters and quantities characterizing flow of fuel and its mixing with the air in

the feeding system of a multi-cylinder spark - ignition engine.

Working-oul of the methods wos possible 6ue 4> the application of radioactive tracers. The

evpetiments were carried out throughout the period 1976-198? in the Deportment XX, Institute

• »f N</cleor Research.

Ф. Г а в е к и

OIIPR/КЛКНИЕ ПАРАМЕТРОВ ЛОЛАМИ ТОПЛИВА И КАЧЕСТВА ПОДГОТОВКИ

Г П Г И К ! СМВСИ В СИСТЕЯВ ПИТАНИЯ Л»ИГАТЕЯЯ ВНУТРЕННЕГО СГОРАНИЯ

НГИ ИСПОЛЬЗОВАНИИ ИЗОТО1ШОЯ ТЕХНИКИ

В статье прелстлвленн ряэработакные автором методы исследовании прелнденччемме
для определения параметров и величин харахтериэиругаих подачу топливе к смвс*оЯрв»о-
вяние с воздухом в системе питания топливом иногоиилиидрсвого двигателя с искровым
зажиганием. Разработка указанных методов стала возможной благодари применение радио-
активных изотопов. Исследования выли выполнены в 1976-19Г»? годах • XX Отделении МП.



WYKORZYSTANIE WYSOKOENERGETYCZNEJ WiĄZKI PROTONÓW

DO ZNAKOWANIA POWIERZCHNIOWEGO CZĘŚCI MASZYN

W. Rączko, G . Żukowsko-Cwik, A. Ciuraplrtski

Instytut Chemii i Techniki Jądrowe"

Warszawa, oi. Dorodna lć

STRESZCZENIE

W referacie opisano wyniki badoń warstw przypowierzchniowych materiałów konstrukcyjnych,

napromienionych wiązką protonów o energiach 17 i 33 MeV. Określono metodę Ścinania warstw,

rozkład aktywności właściwej w funkcji odległości od powierzchni próbki. Przeprowadzono a-

nafirę spsktrometryezn:* promieniowania gamma, próbek oraz wybrany.,!» warstw ścinanych. Omó-

wiono również wyniki badań metalograficznych, majqcych no celu wyznaczenie wpływu wiązki

protonów na strukturę wars rwy wierzchniej materiału.

Zastosowanie izotopów promieniotwórczych cio badanie procesów „-użydu częfci maszyn po-

zwoliło na opracowanie techniki pomiarowej konkurencyjnej do metody klasycznej. Spośród го-

let tej metody moi na wymienić, między innymi:

- krótszy czas pracy badanego mechanizmu, pozwalający na uzyskanie jednoznacznych wy-

ników pomiarów;

- możliwość uzyskania większej ilości danych, chat oktet у zu]qcycb przebieg procesu zużycia;

- możliwość prowadzenia pomiarów w sposób ciągły w czasie pracy badanego mechanizmu.

Najbardziej popularnym sposobem znakowania nadanych elementów jest napromieniowanie

części maszyn w strumieniu neutronów termicznych w reaktorze atomowym. Operując odpowied-

nią gęstością strumienia neutronów można uzyskać cktywno<fi właściwy materiału, gwarantującą

wysoką czułość pomiarową, lecz również wysoką aktywnoSC całkowitą badanej części. Jest to

szczególnie niekorzystne przy badaniu części o dużych gabaryfach.

Wykorzystanie metody znakowania powierzchniowego w strumieniu cząstek naładowanych DO-

zwala na wyeliminowanie niekorzystnych cech znakowania w strumień1 u ^euironów termicznych.

Znakowanie powierzchniowe określonych obszarów danej części v> strumieniu cząstek naładowa-

nych ma wiele zalet. Należą do nich, między innymi, takie jakj
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- inoly 4.x!zia! • : i fy aktyv«i.t'j O;u7 rralci gi udoić warstwy .-. ','oiun»u do całkowitej ohję

ci «ta > oK;. l.Jmor'••••• io 'o o.:;.'?'-.:nir" di.? ej aktywności właściwej w» worst" <ч wieizchniej, na-

raK".nt>; г>л ?-./7ycie. ' -iotomiost aktyw по-;.: coi.Vowila oadonej części jest Kirzymonci na pokornie

zanli? cio bekanego eleinentii moterioło obcego, który mógłby mieć wpływ »ia

i.i.sń rur/cio wspi5pracujq«:ej paty elettienov.;

żliwość v.-yP-oizystonio irofopów o wlor.nosciach szc/egó'nie boizystnych w badaniadi

Proce .• ykonywana w ioioch ubiegłych pozwoliły no «cregńłowe opracovwonie metixlyki /no-

towania ...•A-ierjrdriiowego v,: •/!•-; p>otonAw o energii t!o 1,5-10 / J / /10 MeV-' -л Al P

"Andrzej". Pi^eprowacśyon.) n<3p'o:i.ienioi>ie ргбЬе'к z żeliwa szarego, 7 brązów łożyskowych

ora/ stopów wieloskładnikowych. Ze .".zgfędu na ogronic/oncj energie protonów optacowona m<!-

totJ'! : .a l ' j7ła yostosowonie w badoniacb trybołogiernycb dla takich materiałów jak: stopy źelo

7O, stopy srebro i węgliki wolframu. vV ni«kWrych przypadkach do uryskunia korzystnych efek-

tów ?nakowania, pozwalojqcyc'» prowod?!^ pom'iary zużycia, celowe jest użycie wiqrki proto-
-13

nów o energii większej od 1,5*10 / J / . Je-t to konieczne, międry innymi, w stopach sto-

sowonych. na łoiysko <\ligowe.

Budowoiy obsenie <ю Uniweisyfeo'o Wars?ov.f,\im cyclotron V-202 po?woli na uzyskanie ta-

kich energii. Cyklotron ten wykorzys'c.io już w pomiarach trybologicznych р<гу badaniu wpły-

wu wysokoensrgetycznej wiqzki protonów M-J strukturę materiału. W tym celu wstępnie przeha-

partię próbek 7 materiałów; M9E, 4CH, Armco, Ł6, Ł89, wykorzystując Ho napromienienio

cyklotron protonów w Re7 w CSRS, pozwalający na uzyskanie wiązki protonów o energii do
r>,?5» 10 / J / /35 MeV/. Po napromienianiu р'йЬек zostały wykonane następujące pomiary?

- wykonano autorodiogramy wszystkie!- ргбЬек;

- wykonano spsktrogramy wszystkich prób«k oiaz wybranych warstw po Ścinaniu;

- zważono i zmierzono wysokość próbek p-red i po ścinaniu;

- ścinano kolejne varstwy o grubości 3 um oraz mierzono intensywność promieniowanio

wszystkich fciętych waistv i pozostałej k«zdora?owo po ścięciu części próbki;

- wykonano skośne szlify próbek ;vrernac7Onych do badań metalograficznych;

- wykonano foiogrofie 7.glodźw metalogtafic/nych;

- wykonano outorodiogramy skośnych szlifów oróbek;

- przeprowadzono pomiary mikrotwon!oM.i no różnych głębokościach warstwy w:fe,^ciiniej.

Określeń!- pi yebiegu procentowych 7mian częstoy! 7łicyeń w funkcji grubości warstwy ścię-

tcj /profil akływnośc' wzgłędnej/ inn decydująco znoc/enie w ustaleniu uiytecznofci i sp:>sobu

aktywacji materiołów przeznaczonych do hadań zużycia. W badaniach tyci; /szcegótnie w pu-y-
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padko wyznaczania z u ż y t o '•^•tv.-v ; ;::-»?о?з ióżnico.-.с- śonie.jno 'es'

v.oco przebiegu profilu a>«fywnosc: .-. całym zc^resia s"1 •:••' -'•">" ел^-о zwivc.Ii

/N ^
?r?ebieg zależności ( " Ń J * ° ł przedstawiony г.- /̂ •..i:-.:-u '. ;es» -rl-o-cii'-. •.)•«•.

kicli stopów ie loza, napromienionych wiązko protonów o ene'?" \ 7 . - 'e/ . 7 .• ŁU:I:^ -луп-lec,

że -RSt on mało p-zydatny c:o bada^ rrybo'.ogiczr.ych. Występują, •_: -:.v -cc, r c k r « y pr-os:or-

niowo&i, jednak szczególnie inte.\;iująca warstwo o grubo;-;* od ';'•'-j л-..- .<:*!• ̂ ?iesśęciu mikro-

metrów nie wykazuje różnic oictywnoSci względna;.

Przesunięcie zakresu prosto'iniowego rozkładu aktywności .noż:!^ o;;r-g V; -. poo-?ez rastosowo-

nie odpowiednich przesłon w procesie napromieniania. Zastosowanie p.-rtv.:on wykonanych z fo l i i

х- SRSL'
mp com.

" • • • . . .

so «000

i
i •

I0Q

Rys. ! . Względne stężenie aktywności w żelazie "Armco" Ep --• 17 .V,eV

o!u.T.iniowei o grubo&i f- SO pm było wysforczafące przy napromienioniu ^roionami o er.e.gii

10 MeV. "ok'e some przysłony zastosowane przy napromienianiu wigzką o energii 17 rAsV ty!-

k<j nieznacznie poprawiają, kształt profilu aktyw roić' wrg!$dne; /rys. 2 / .
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09
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Rys. 2 . Względne stężenie okływnofci w żelazie "Armco" E * 17 MeV, przesłono 80 ;um Al

Przedstawione na tych samych rysunkach rozkłady stężeń1 aktywności właiciwef - j ^ majq

jedynie charakter informacyjny. Obarczone $q dużym błędem, wynikającym z* spotobu wyzna--

czania masy warstwy ściętej.

Uzyskane w latach ubiegłych profile stężeń aktywnofci dla E • 10 MeV ze względu na

użyteczny charakter pracy wyznaczane były (edynie do głębokości max 120->*n. W zwlqzku

z tym nie zaobserwowano przebiegów charakterystycznych dla głębszych warstw. Występujące

piki oktywnofci właściwej, w znacznych odległościach od powierzchni pnSbek, ftviadczq o zmia-

nach jakościowych w składzie izotopowym. W typowych pracach trybologicznych zfawitko lo

nie ma jednak znaczenia, ponieważ zużycia przekraczające 100 pm w warunkach eksploatocy}-

nych są niedopuszczalne.

Próbki ?. materiałów błyskowych napromieniane były wiązką protonów o energii 33 MeV.

Dla tych materiałów uzyskono klasyczne wg literatury rozkłady stężeń aktywnofci w fcinonych

warstwach /rys. 3 / . Analizę spektrometryczng warstw fcinanych przeprowadzono po długim okre-

sie schładzanie. Pozwoliło to »c г-dentyfikowanie w materiałach łożyskowych takich izotopów
. . -.120 . 1 1 3 -.207
|ak| Sb , Sn , Bi

Wyznaczono w sposób przybliżony zakres występowonia rodionuklidów w zależnofci od odle-

głości analizowanej warstwy od powierzchni próbki. W odniesieniu do wszystkich próbek stolo-
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Rys. 3 . Względne stężenie oktywnofci w stopie t 89 E « 3 3 MeV
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Rys. 4. Wartofci mikrotwordosci próbki z Ł6

Towych został potwierdzony fakt występowania w warstwie aktywnej przede wszystkim izotopów

kobaltu C o 5 7 , C o 5 8 , C o 5 6 .

Przeprowadzone następnie badania metalograficzne i pomiary mikrotwardofcJ pozwoliły no

ocenę wpływu wysokoenergetycznego promieniowania protonowego no slriiklui» molwlołu
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wierzchniej. We wszystkich próbkach stalowych nie stwierdzono wpływu wiqzki protonów од

strukturę moteriołu. Nie stwierdzono również żadnych zmian mi kro twardości próbek w obszarze

wpływu wiązki protonów. Natomiasr dla stopów łożyskowych stwierdzono nieznaczne zmiany

struktury oraz mikrotwardości w warstwie pr7.ypowierzchniowej /ryj. 4, 5/.

Pełniejszą analizę tych zmion można będzie przeprowadzić po wykonaniu dalszych badań.

Kontynuufqc badania nad możliwością, wykorzystania wysokoenergetyczne] wiqzki protonów do

znakowania części maszyn zostanie wykonane napromienienie partii próbek wiqzkq nachyloną

pod wybranymi kątami do powierzchni próbek. Taka geometria napromienianie odw^orowuje

ukłed rzeczywisty, występujący przy aktywacji np. wewnętrznej powierzchni tulę? cylindrowe!.

0 ^
V ' . •••«'•

< • • •.••-•,• . . - • ' • • - . л . . * - • • • — « , Л . ' ; • • ••'•• - • • • • •

Rys. 5. Mikrostrukturo stopu Ł89 - warstwo przypowierzchniowa na brzegu strefy napromienionej

Umożliwi to dobranie przesłon odpowiedniej grubości w zależności od kąta padania wiązki,

energii wiązki protonów i gatunku materiału tarczy. Zostanie również, kilkokrotnie w równych

odstępach czasu, wykonana anotiza spektrograftczna. Pozwoli to no sprecyzowanie składu izoto-

powego w poszczególnych warstwach Ścinanych próbek. Wykenane również zostaną badania me-

talograficzne w celu wyjoinienia przyczyn i rodzaju zmian mikrostruktury oraz miltrotwordofci

w stopach łożyskowych.
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W . Rączko, G . Źukowska-Ćwik, A. Ciurapiński

APPLICATION OF THE HIGH-ENERGY PROTON BEAM FOR SURFACE

LABELLING OF MACHINE PARTS

Summary

The paper describes the results of studies on activation of the surface layers of construction

materials with the proton beam of energy 17 MeV and 33 MeV.

The method of cutting the layers was worked-out and the distribution of the specific activi-

ty as a function of distance from the surface was determined. Also the gamma spectrometric

analysis of samples and selectet cut-off layers was carried out. Some results of metallographic

studies 'on the influence of proton beam irradiation on the surface layer structure have been

discussed.

В. Р а ч к о , Г . Куковска-Цвик, А . Цвралиньски

СОЗДАНИЕ РАДИОАКТИВНОГО СЛОЯ НА ПОВЕРХНОСТИ ДЕТАЛЕЙ МА1ИН

ПУТЕМ ОБЛУЧЕНИЯ ПУЧКОМ ПРОТОНОВ БОЛИОЙ ЭНЕРГИИ

РКЗПМЕ

В докладе приведены результаты исследования поверхностны* слоев конструкционных материа-
лов облученных пучком протонов с энергией 17 н 33 МэВ.
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Методом срезания тонких слое» определено распределение удельно* АКТИВНОСТИ ПО глубине эа-

леглпия слоя под поверхностью образца. Проведен спектральный анализ излучения гамма снятот

слоев и деталей.

Обсуждается тоже результаты металлографических исследования по определению мялкия пучке

протонов яа структуру верхнего слоя облучаемых материалов.



DIAGNOZOWANIE STANU TECHNICZNEGO SAMOCHODÓW

NA PODSTAWIE POMIARÓW KONCENTRACJI ŻELAZA

W OLEJU SILNIKOWYM I PRZEKŁADNIOWYM METODA XRF

X XX XX X
A. Niewczas , E. Chojnowska , M. Kosno , G. Szmit

* - Wyższa Szkoła Inżynierska w Radomiu,

Instytut Eksploatacji Pojazdów i Maszyn

xx- Fabryka Samochodów Ciężarowych w Starachowicach,

Zakładowy Ośrodek Badań, Konstrukcji i Technologii

STRESZCZENIE

W referacie przedstawiono zastosowanie metody rentgenowskiej analizy fluorescencji /XMF/

do diagnostyczne) oceny zużycia silników spalinowych i skrzyń przekładniowych w samochodach

ciężarowych i osobowych oraz w autobusach. Ogółem badaniami objęto 41 autobusów Jelcz

PR11O, 50 -;amochodów FSO-1500 oraz 21 samochodów Star. Badano koncentrację żelaza w

olejach silnikowych i przekładniowych w funkcji przebiegu eksploatacyjnego. Wyniki pomiarów

opracown.-.o statystycznie. Wyznaczono poziomy koncentracji, odpowiadające zużywaniu normal-

nemu oraz zużywaniu awaryjnemu.

WSTĘP

Zespoły napędowe /silniki/ i zespoły przeniesienia napędu /przekładnie/ smarowane w zam-

kniętym obiegu c-Jaju wymagają systematycznej kontroli jakości tego oleju oraz stopnia zużywa-

nia współpracujących części, co może być dokonane pośrednio przez oznaczenie ilości żelaza

w oleju. Żetazo będące jednym z produktów zużywania współpracujących części /inne pierwia-

stki to chrom, miedź, cynk, aluminium/ znajduje się w oleju w postaci metalicznej /pył, opił-

k i / lub związków chemicznych /tlenki, siarczki/. Szybką i dokładną analizę zawartofci żela-

za w próbkach oleju zapewnia metoda fluorescencfi rentgenowskiej /XRF/. Stosuje się jq, mie-

dzy innymi, w Laboratorium Izotopowym FSC w Starachowicach oraz w Laboratorium Fluorescen-

cji WSI w Rodcmiu. W ośrodkach tych prowadzone są badania nad wykorzystaniem informacji

o zawartofci żelazo w oleju do diagnostyki silników, skrzyń przekładniowych i tylnych mostów.
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W odniesieniu do niektórych typśw samochodó'* i zespołów wyznacroiio paziom dopuszczalnego

cio, a w stosunku do innych - odpowiednie badania sq kontynuowane.

METODYKA POMIARU ZAWARTOŚCI ŻELAZA W OLEJU METOD* XRr

Fizyczne podstawy metody

Mechanizm fluorescencji oparty jest na znanym zjawisku promieniowania charakterystycznego

dla pierwiastków wchodzących w skład substancji, rta którą pada strumień fotonów /X lub gam-

ma/ lub cząstek /alfa, beta lub protonów/. Identyfikując energię promieniowania charakterysty-

cznego określa się, jaki pierwiastek wchodzi w skład analizowanej substancji, a identyfikując

należenie promieniowania charakterystycznego określa się jego i łoić w próbce.

Aparatura rodiometryczno

Źródłem promieniowania wzbudzającego promieniowanie charakterystyczne żelaza jest izotop

Pu-238. Funkcję detektora spełnia licznik proporcjonalny argonowy. Do obróbki widm służy

wielokanałowy analizator amplitudy impulsów. Wyniki pomiarów są drukowane, bądi wyświetla-

ne na ekranie monitora.

Widmo energetyczne próbki pomiarowej zawiera, oprócz użytecznego prążka żelaza, rów-

nież prążki pochodzące od innych pierwiastków /bar, cynk, wapń/. Niektóre z nich, nakła-

dając się na prążek feloza, zakłócają jego pomiar. Dla próbek z oleju silnikowego wpływ

tych pierwiastków daje w widmie óttiy paziom tła /niska rozdzielczość/, a przy dużych zawar-

tościach Zn i Ba uniemożliwia pomiar. Do zmniejszenia tego wpływu zastosowano filtry krawę-

dziowe Mn - Cr. Zasadę działania filtrów przedstawiono na rysunku 1 . Różnica zliczeń w wid-

P P

§ 500

8. *oo

I s°o
%. 200

100
Ч . Ч

i

BkeV E

Rys. 1 . Przebieg zmienności współczynników pochłaniania w filtrach Mn i Cr
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tnie z filtrem Mn i zliczeń w widmie z filtrem Cr jest widmem użytecznym, traktowanym jako

miara koncentracji żelaza w badanej próbce oleju /rys. 2 / .

min
60

£ 60
3

8 «o
3

20

-20-

Cr

I-
\ ^ZfillremMn

, W. różnicowe

ZWtremCr

Numer
konnłu

Rys. 2 . Widmo promieniowania wtórnego z próbki oleju silnikowego /detektor PX-Ar Be, £ rodło
Pu-238/

Prosta kalibracji wskazań aparatury radiometrycznej

Prosta kalibracji jest graficznym przedstawieniem zależności liczby zliczeń w wybranym

"oknie pomiarowym" analizatora od wartości koncentracji żelaza w próbce i służy za wzorzec

przy wyznaczaniu koncentracji żelaza w próbkach. Wyznaczenia prostej kalibracji dokonuje się

73 pomocą roztworów wzorcowych, przygotowanych z odważonych porcji proszku żelaza i por-

cji czystego oleju.

W przypadku analizatora Trccor NS-710, użytkowanego w Laboratorium Izotopowym FSC, -

obowiązuje prosta kalibracji mająca postać J*53-

q • 1,5 • 10"6n - 7 • 10" 3 % Fe

gdzie

q - koncentracja żelaza w oleju /udział ciężarowy/,

n - ilość zliczeń w wybranym oknie pomiarowym widma różnicowego.

Pobieranie próbek

Sposób pobierania próbek ma duży wpływ na poprawność /powtarzoino«/ otrzymanych wyni-
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ków. Podczas badań próbki oleju pobierano w następujący sposób:

a/ na stanowisku obsługowym,

b/ po przyjeździe samochodu z trasy, gdy olej był dobrze wymieszany i miał ustoionq tem-

peraturę; przez otwór wskafnika poziomu oleju za pomocq elastycznego węża przez zassanie;

c/ przy wymianie oleju, odlewając porcję ok. 100 ml z całej objętości zużytego oleju.

Olej pobierano na tej samej głębokości i z tego samego miejsca ukłodu. Takie postępowanie

zapewniało dobrą reprezentatywność próbkom oleju i pozwoliło uniknąć błędów istotnych.

Przygotowanie próbek

Małe ilości żelaza w ciekłych próbkach oleju oraz niska rozdzielczość detektora wymagały

zagęszczenia oleju. Jako optymalną metodę zagęszczania uznano trzykrotne wirowanie próbki

olejowej, rozcieńczonej benzyną ekstrakcyjną na sączek filtracyjny Synpor o średnicy porów

0,4 fjm. Graniczna wykrywalność żelaza w próbkach oleju wynosi ok. 5 ppm. Dokładność po-

miaru zawartości żelaza wynosi f20% na poziomie 10 ppm Fe. Na pomiar składają się nastę-

pujące czynnoScit mieszanie porcji oleju, 3-krotne wirowanie, suszenie sączków, pomiar różni-

cowy ilości zliczeń, odczyt wartości koncentracji z prostej kalibracji. Minimalny czas pomiaru

jednej próbki oleju wynosi ok. 60 min.

OPRACOWANIE WYNIKÓW - WYZNACZENIE DOPUSZCZALNEGO POZIOMU

KONCENTRACJI ŻELAZA

W trakcie wstępnych badań Г 0 stwierdzono, że koncentracja żelaza w oleju utrzymuje się

na niemal stałym poziomie w okresie normalnego zużywania. Fakt ten zasugerował możliwość

wykorzystania pomiaru koncentracji żelaza do wykrywania stanu przedawaryjnego względem nor-

malnego stanu technicznego /staru sprawności/. Uznano, że istnieje tako wartość koncentracji

żelaza, po przekroczeniu której uszkodzenie jest prawie pewne [ 3 ] . Wartość ta nazwana po-

ziomem dopuszczalnej koncentracji żelaza /PDK Fe/ jest równa sumie wartości średniej, wy-

znaczonej przy normalnym zużywaniu i podwojonej wartości odchylenia standardowego:

DPK Fe = q + 2 S

gdzie

DPK Fe - dopuszczalny poziom koncentracji żelazo w oleju smarującym,

q - Średnia arytmetyczna wyników pomiaru koncentracji w okrasie normalnego zużywania,

S - odchylenie standardowe wyników pomiaru koncentracji.
4
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Przy założeniu normalnego rozkładu wyników tylko 2 % zespałów nie ulegnie awarii, mimo

stwierdzenia, że koncentracja żelaza w oleju smarującym przekroczyła DPK Fe /rys. 3 / .

t .- 2 % wyników
OPK Fe

Gęstość prawdopodo-
bieństwa koncentracji-»'
że loro w oleju

Rys. 3 . Wyznaczenie dopuszczalnego poziomu koncentracji żelaza w oleju DPK Fe - rozkład
normalny wyników pomiarów

Wynika to z własności rozkładu normalnego. Słuszność przyjętego kryterium wyznaczania OPK

Fe zweryfikowano podczas badań silników 359 /samochód Star/. Spośród 173 próbek olejowych,

trzy pochodziły z silników, które uległy awarii. Stwierdzono w nich następujące wartości kon-

centracji!

a/ 187 ppm Fe dla silnika o przebiegu 70 łys. km; przyczyna uszkodzenia; zatarcie tłoka

wskutek uszkodzenia pompy wody i przegrzania silnika;

b/ 245 ppm Fe dla silnika o przebiegu 213 tys. km; przyczyna uszkodzenia; Pęknięcie kor-

bowodu;

c/ 250 ppm Fe dla silnika o przebiegu 298 tys. km; przyczyna uszkodzenia: zatarcie łulei

cylindrowej wskutek pęknięcia pierścieni tłokowych.

Wortoici te przewyższają DPK Fe, który wynosi 182 ppm Fe i potwierdzają zasadność przy-

jętego "kryterium dwóch sigm".

Przebieg badart

O b i e k t b a d a ń : samochód c i ę ż a r o w y Star 2 0 0 - s i l n i k 3 5 9

Badania prowadzono w latach 1980-1985 w Zakładzie Doświadczalnym FSC w Starachowi-

cach. Badano 21 silników smarowanych olejem Superol С В SAE 30 o zalecanym, okresie wymia-

ny 6 tys. km. Rodzaj badańs przebiegowe, na ustalonych trasach z nominalnym obciążeniem

skrzyni ładunkowej 6 ton; intensywność użytkowania ok. 6 tys. km no miesiąc. Uzyskano 173
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próbki o l e j o w e , obejmujące przebieg samochodów od 500 do 2 0 0 ty», k m . D P K Fe w y - r

d ł o rakresu 10 tys. do 100 tys. km przebiegu / r y s . 4 / . Otrzymano nostepyjqce w y n i k i :

D P K Fe •* 182 ppm Fe w o l e j u

Sq • 41 ppm Fe w o l e j u

OJ03

OPK Fe v> oleju«0.0162*/» wog. *

80 100 520 К О 160 180 > 1С»С

Rys. 4 . D P K Fe w o l e j u - s i l n i k 3S«

O b i e k t b o d o ń » a u t o b u s m i e j s k i J e l c z PR П О - s i l n i k S W 6 8 0 f 4 ]

Bodania r e a l i z o w a n o w 1 9 8 5 r. w W o j e w ó d z k i m Przedsiębiorstwie Komunikacj i M i e j s k i e j w

Radomiu. Badano 41 silników smarowanych o l e j e m Superot C C SAE I O W / 3 0 o z a l e c a n y m okr«»-

ste wymiany 4 łv». k m . « o a z a j bodańt e k s p l o a t a c y j n e , przebiegowe po drogach rniejsk'rh: inten-

sywność1 g i w f k o w i m o Л-6 rys. km na miesiqc. Uzyskane 41 próbek o le jowych, chejmujqcydt

przebieg samochodów od 1 ,5 *ys. do 360 tys. k m . DPK Fe wyznaczono d l a przebiegu od l n kys

do 2 0 0 tys. km / r y s . 5 / . Otrrymon© nasicpujqce wyniki?

DPK Fe * 364 ppm Fe w o le ju

Sq - 91 ppm Fe w o le ju



Diagnozowanie stanu technicznego samochodów . , . 523

0.05

£ 0.04

i
ОЯЗ

0.0?

0.01

OPK Fewoleju<0.364V.wog.
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Przebieg

Ry». 5 . DPK F» w oleju - silnik SW 680

* > K j * t » ' . J a r t t s a m o c h ó d o s o b o w y F S O - 1 5 0 0 - s k r z y n i a b i e g ó w [ 5 j

Badania prowadzono w 1986 r. w Wojewódzkie; Kolumnie Traitsporru Sanitarnego w Radomiu.

Bodono 50 skrzyrt biegów smarowanych olejem przekładniowym Hipol 15F SAE 90EP o zalecanym

okresie wymiany 30 rys. km. Rodzaj bodont eksploatacyjne, przebiegowe po drogach woj. ra-

domskiego; intensywnoić uiyłkowoniai 6-9 ty*, km no miesiąc. Uzyskano 50 próbek olejowych

obejmujących przebieg od 14 rys. do 178 rys. km. DPK Fe wyznaczono dla zakresu od 14 do

150 rys. km /rys. 6 / . Otrzymano następujące wynikit
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OPK Fe - 4460 ppm Fe

Sq - П91 ppm Fe

0.5

0.Э

0.2

0,1

OPK F« woleju .0.*5V.wog
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.-i

100 150 хЮОО(кт)
Przcbitg

Rys. 6. DPK Fe w oleju - łkrzynio biegów FSO 1500

WNIOSKI

Wyznaczono i zweryfikowano dopuszczalny poziom koncentracji fiaza w oleju ze względu

na możltwoJĆ wykpienia awarii /uszkodzenia/. W przypadku wykonanych badań poziom

ten wynotit

- dla silnika 3 5 9 - 1 8 2 ppm Fe w oleju,

- dla silnika SW 680 - 364 ppm Fe w oleju,

- dla skrzyni biegów FSO-1500 - 4462 ppm Fe w oleju.
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A. Niewczas, E. Chojnowsko, M . Kosno, G . Szmit

DIAGNOSIS OF THE TECHNICAL STATE OF CARS O N THF GROUNDS

OF IRON CONCENTRATION MEASUREMENTS I N ENGINE

AND GEAR OILS USING XRF ANALYSIS

Summary

The paper presents some application of the XRF analysis methods for the diagnostic assessment

of wear of combustion engines and gear boxes in trucks, buses and cars. The following vehicles

were tested} 41 Jelcz PR110 buses, 50 FSO-1500 cars and 21 STAR trucks. Concentration of

iron in the engine and gear oils was determined as a function of exploitation runtime. The re-

sults were then processed by means of statistical methods. Iron concentration levels were deter-

mined in correspondence with normal and emergency wear.
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ZASTOSOWANIE TECHNIKI RADIOIZOTOPOWEJ

W BADANIACH USZCZELNIANIA POMP

B. Antoszewski, A. Żórawsko

Politechnika Świętokrzyska, 25-314 Kielce

STRESZCZENIE

W referacie przedstawiono przykłady zastosowania techniki radioizotopowej do badań;

- zużycia pierfcieni uszczelnień czołowych,

- zużycia tolei w uszczelnieniach dławicowych,

- przecieków w podwójnych uszczelnieniach czołowych.

Opis metody pomiaru uzupełniono przykładowymi wynikami badań. Wykazano przydatność

techniki radioizotopowej do badania uszczelnień.

WSTĘP

Zagadnienie uszczelnienia wirującego wału pompy jest problemem o poważnym znaczeniu

w szeregu zastosowań . Przemysł chemiczny, petrochemiczny oraz energetyka oczekują usz-

czeinień o wysokich wartościach użytkowych, charakteryzujących się?

- minimalnym lub "zerowym" wyciekiem z uszczelnienia,

- wysoką trwałością, gwarantującą przebiegi nie кгбг* 'в niż okresy planowych remontów

linii technologicznych,

- niskim poziomem nakładów eksploatacyjnych.

Doskonalenie uszczelnień jest możliwe na drodze zastosowania nowych konstrukcji, techno-

logii oraz nowych materiałów, które pt^ed wprowadzeniem na rynek sq wszechstronnie zbadane.

Jedną z technik, która według autorów referatu jest szczególnie przydatna do badań uszczel-

nień, jest technika radioizotopowa. Wykorzystując ogólnie znane zalety tej techniki uzyskuj»

się bardzo czuły instrument badawczy do badań zużycia elementów uszczelnienia oraz przecie-

ku przez uszczelnienie. Opisane w dalszej części referatu badania prowadzono w Instytucie

Pojazdów i Maszyn Roboczych Politechniki świętokrzyskiej przy współpracy z Instytutem Chemii

i Techniki Jądrowej w Warszawie.
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BADANIA 7 UŻYCI A PIERŚCIENI ŚLIZGOWYCH

USZCZELNIENIA CZOŁOWEGO METODĄ IZOTOPOWĄ

Pomioi zużycia metodą izotopową poiega na równoległym prowodzeniu pomiarów aktywnofci

лгогса i pomiarów aktywności próbki pozyskanej z badanego węzła tarcia. Algorytm postępo-

wania przy pomiarze zużycia metodą izotopowa przedstawiono na rysunku 1 . Wartość zużycia

Badany element
/ew. wstawka/

Badany węzeł tar-
cia

Próbka zawierająca
produkty zużycia

Pomiar aktywności
próbki

N z

I
Ł.

Wzorce o masie
m], m2 — mn

Aktywacja *
|

Pomiar aktywności
wzorców mj , m- .. .mn

Kalibracja 4kal

Pomiar aktywności
wzorca m] w pojem-
niku i naczy.-iu po-
miarowym

Współczynnik uwzględ
niający zmianę geo-
metrii pomiaru

Pomiar aktywności
wzorca o masie mj
w dniu 1,2 ... к

Współczynnik uwzglę-
dniający rozpad pro-
mieniotwórczy

Określenie masy izotopu zawar-
tego w próbce

Współczynnik adekwatność: próbki

_Ł
Zużycie masowe

Rys. 1 . Algorytm pomiaru zużycia metodą izotopową
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badanego elementu obliczyć można 7

7 и N , К. , К К К
zl ка! g г •..•

gdrie

.7 - wartość zużycia (mg),

N . - aktywność próbki (lmp/10'),

K, .- stała kalibracji (mg/—- ),koi V 1 0 , '

К - współczynnik uwzględniający zmianę geometrii pomiaru \->,
У

К - współczynnik uwzglednicfqcy rozpad promienioiwórczy {-) ,

К - współczynnik adekwatności próbki ( - ) .

Przedstawioną w algorytmie /rys. 1 / metodę zastosowano do badań uszczelnienia czołowego,

•л których interesowano się zużyciem pierścienic ślizgowego w zależności od materiału przeciw-

pierścienia i parametrów pracy uszczelnienia. Na rysunku 2 przedstov/iono schemat okłcdu po-

miarowego.

_ f V t _ i
Płu kanie

Rys. 2. Schemat układu pomiarowego do badanio zużycio pierścienia ślizgowego: 1 - węgłogia-
fitowy pierścień ślizgowy zawierający izotop Sb-124, 2 - przeciwpierscień wymieniony v/ cza-
sie badań, 3 - fi ltr, 4 - sonda scyntylacyjna, 5 - naczynie pomiarowe
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Pierścień węglografitowy nos/ o ^ stopem Sb-124 poddano akływocj: w reaktorze jądrowym.

W wyniku napromieniowania utworzy"' się .:• nim izotop antymonu Sb-124 с energii promienio-

wania E у *•• 1,69 MeV i czasie pohoznadu T ,/2 • 6 0 , 9 d n i . Produkty zużycia pochodzące

z zaaktywowanego pierścienic rozorzesłrzenioły się w następujących kierunkach;

- do komory badawczej,

- do wycieku.

Kontrola poziomu aktywności л- miejscach rozprzestrzeniania się produktów zużycia pozwoli-

ła na sporządzenie bilansu produktów 7v±ycio i określenie współczynnika adekwatności próbki

К . Współczynnik ten określa udział cząstek zużycia zawartych w wycieku w stosunku do c a ł -

kowitej masy cząstek zużycie . Dysponując tymi danymi można oceniać zużycie pierścienia Śliz-

gowego, kontrolując jedynie poziom aktywności w produktach zużycia zawartych w wycieku.

Przykład wyników bodań przedstawiono na rysunku 3 .
Z(mg)

24

1 2 3
Rys. 3.. Przebieg zużycia pierścienia śiizgowego

в t[b]

Z e względu na rozrzut zliczeń aparatury wyniki badań należy opracowywać statystycznie.

W opisywanych badaniach przebieg zużycia opisywano następującą zależituściąi

gdzie

Z - zużycie .mosowe ( f g ) /

a - współczynnik proporcjonalności,

oC - współczynnik charakteryzujący czas osiągnięcia stałej szybkości zażywania,

q - początkowy nacisk jednostkowy,

io» - stała składowa szybkości zużywania, "

t - czas pracy.

Opracowane w podany spssób wyniki badań dają możliwość porównania zużywania się pier j-

cienia ślizgowego przy różnych materiałach przeciwpierścienio, jok również mogą być pomocne

do prognozowania trwałości p'er&ien? ślizgowych.
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Konstrukcja uszczelnienia dławnicowego sra? warunfe? jego pracy powodują, że produkty zu-

iycia tulei przenoszone są przez wyciek z dtawnicy i mogą być zbierane w naczyniu pomiaro-

wym. Uwzględniając na drodze bilansu masy inne miejsce, do których poza wyciekiem dostają

się cząstki zużycia, można określając zawartoJć zużytych cząstek w naczyniu wnioskować o

zużyciu tulei dławnicowej.

Prowadzone w IPiMR badania tulei dławnicowych polegały na wytypowaniu najbardziej od-

pornej na zużycie tulei spośród sześciu wykonanych z różnych materiałów dla dwóch rodzajów

szczeliwa. Posługując się liniowym akceleratorem protonów "Andrzej" zastosowano aktywację

powierzchniową cząstkami naładowanymi /protonami/ w wybranej strefie tulei dławnicowej

Ay». V .
2

Rys. 4 . Schemat metody pomiaru zużycia» 1 - tuleja ze strefą aktywną, 2 - szczeliwo miękkie,
3 - dławik, 4 - układ pomiarowy

Badania prowadzono na obiekcie rzeczywistym jednocześnie na sześciu pompach 100ZZK8.

Dlatego też wybrany sposób aktywacji był odpowiedni ze względu na bezpieczeństwo obsługi.

Możliwość prowadzenia pomiarów jednocześnie na sześciu pompach gwarantowała wystarczającą

ilo£ć danych do obróbki statystycznej wyników. W trakcie badań stosowano procedurę opisaną

algorytmem przedstawionym na rysunku 1 . Przykład wyników badań dla wybranego zestawu ma-

teriałów /tuleja,szczeliwo/ przedstawiono na rysunku 5.

Tulejo 40H
Szczeliwo:

Kormoran

1 2 3

Rys. 5. Przebieg zużycia tulei dławnicowej

8 t(h)
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BADANIE PRZEPŁYWU PRZEZ SZCZELIN? USZCZELNIENIA

Dotychczas stosowane metody pomiaru przepływu przez szczelinę uszczelniania, polegające

na bezpośrednim pomiarze wycieku bądf też pomiarze pośrednim poprzez ocenę ubytku cieczy

z zamkniętej przestrzeni, obarczone s<j dużymi błędami i niewiefe mówią o samym charakterze

przepływu. Szczególnie interesujące z ©taktycznego punktu widzenia są badania przepływu w

uszczelnieniach podwójnych pomp pracujących w procesach technologicznych. Mamy tu do czy-

nienia z sytuacją, gdzie z różnych względów zależy nam na niedopuszczeniu do przepływu

cieczy z przestrzeni między uszczelnieniami do. przestrzeni pomp i odwrotnie. Zaproponowaną

metodę pomiaru można przedstawić schematycznie /rys. 6 / .

Uszczelnienie

•a, в

{• Próbko

Rys. 6 . Schemat metody pomiaru przepływu przez uszczelnienie

Pomiar przepływu przez szczelinę uszczelnienia polega w tym przypadku na określeniu war-

tości aktywności o danej energii promieniowania E j ^ w wybranym obiegu A lub B. Mierząc

aktywność próbki o energii promieniowonia EJ-J w obiegu В uzyskuje się informacje o przepły-

wie Q . , natomiast poprzez pomiar aktywności o energii promieniowania E fl-j w obiegu A in-

formacje o przepływie GL. Wartość przepływu w jednostkach objętości określa się na podstawie

wzorcowania, które wykonuje się metodą laboratoryjną. Pomiary aktywności w obiegach A i В

można prowadzić w sposób ciągł1/, stosując sondy wnękowe z urządzeniem przepływowym lub

też okresowo poprzez pobieranie próbek z obiegów A lub В w określonych odstępach czasu.

Poza ogólnymi zasadami doboru znaczników promieniotwórczych w omawianym przypadku nale-

ży szczególną- uwagę zwrócić na ich następujące własności:

- zbliżony i niezbyt długi /rzędu kilkunastu dni/ okres połowicznego rozpadu,

- brak własności sorpcynych na powierzchniach metalowych,

- odległe od siebie energie promieniowania E с* о charakterze monoenergetyczriym.

Opisaną metodę, można uprościć, stosując znacznik tylko w fednym obiegu, co jednocześnie

ogranicza możliwość pomiaru przecieku do jednego kierunku. Przedstawioną metodą prowadzono

badania nad optymalizacją parametrów pracy podwójnego uszczelnienia czołowego ze względu

przeciek. Poszukiwano optymalnych wartości ciśnienia p2 cieczy płuczącej w przestrzeni

ędzy uszczelnieniami w zafeżności od wartości ciśnienia p1 w przestrzeni pompy i prędkości
na

mi
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obrotowej waru. Jako znacznika używano rubidu Rb-86 w postaci roztwory wodnego chlorku

rubidu RbCK

E jf ж 1077 KeV - energia kwantów ^ ,

T / 2 « 19 dni - okres połowicznego rozpadu.

W wyniku tych badań udało się określić wartość optymalnych ciśnień P_ w zależności od P.

dla badanego typu uszczelnienia /rys. 7 / .

ąopt.(MPo)

0.8

0.6

0.4

0.2

0.1 0.2 0.3 0AP<{MPa)

Rys. 7 . Zależność P j o f « f

Ponadto stwierdzono, że*

- w uszczelnieniu no granicy dwóch oSrodków istnieje przepływ w dwóch kierunkach, to

znaczy z przestrzeni pompy do przestrzeni między uszczelnieniami i odwrotnie;

- wpływ prędkoSci obrotowej wału na wartość P~ opt i e s t г п " < о г п У ' w rozwiązaniach tech-

nicznych można go pomi" •*;

- dla optymalnych wu. <uści P„ przeciek w kierunku do przestrzeni między uszczelnieniami

fest około dziesięciokrotnie niższy niż w kierunku do przestrzeni pompy.

ZAKOŃCZENIE

W przeprowadzonych badaniach przekonano się o następujących zaletach metod izotopowych;

- możliwość prowadzenia badań bez ingerencji z zewnątrz,

- wieloktorne skrócenie czasu badań (w przypadku badań zużycia),

- nieosiągalna innymi technikami dokładność pomiarów .! czułość na zmiany parametrów pra-

cy badanego węzła tarcia.

Wymienione zalety wskazują na celowość rozszerzenia zakresu stosowania techniki izotopo-

wej w badaniach uszczelnień. Autor widzi za szczególnie uzasadnione badania w następujących

kierunkach:

- badania warstw powierzchniowych przy współpracy pierścieni Ślizgowych /badania materiału

transportu w parze trybologicznej/;

- badania zużycia przy zostosowaniu metody radioizotopowej analizy fluorescencyjnej;
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- badania w celu opracowania metody diagnozowania stanu technicznego odpowiedzialnych

uszczelnień, przy zastosowaniu radioizotopowej analizy fluorescencyjnej.
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B. Antoszewski, A. Ż6rawska

APPLICATION OF RAD1OISOTOPE TECHNIQUE

FOR INVESTIGATION OF POMPS SEALS

Summary

Radioisotope method of measuring the wear is described for investigation:

- rings of the face mechanical seals,

- bush in soft seals,

- leakage in double mechanical seals.

The way of the measure and the examples of results are described. It is found that radioiso-

tope technique can be use for investigation of the seals.

Б . Л я т о и е в с к я , А. Журавска .

ПРИМЕНЕНИЕ Р/иП0И30Т0ПН0Я ТЕХНИКИ:

ДЛЯ ИССЛЕДОВАНИЯ УПЛОТНЕНИЙ НАСОСОВ

РЕЗШ

В статье представлены примеры использования иаотопноя техники для исследования!
- износа колец торцевнх уплотни*,
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- износа втулок сальниковых уплотнения,
- протечек > хвоРпых торцеят уплотнениях.

Описание метода измерения дополнено результатами исследований. Полностью докяяанп
пригодность рлдиопэотппноя" техники для исследования у



ЭКОНОМИЧЕСКАЯ ДОККТИВНОСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ

ИЗОТОПОВ И РАДИАЦИОННОЙ ТЕХНИКИ

Л. Яяковскя

Аяадемия наук ГДР,
Нейтральней институт изотопных
я радиационных исследовании, г.Лейпциг

РЕЗНЕ
В статье представлены результаты многолетнего сотрудничества в райках 3 Сеяпии

Комиссии АТОИЭПЕРГО СЭВ по определению экономической эффективности применения радио-
изотопов, ядерной аппаратуры я радиационной техники. Эффективность этих примеяеиий
эа последних 15 лет достигла значения 1:6 и благодаря 250 000 различных применений
0млн получены экономические эффекты величиной в 20 млд рублей. Разработанный прогноз
указывает, что аффективное» применения радиоизотопной и радиационной техники в 90-тых
годах достигнет значения 1:20 - 1:Э0. Представлена программа дальнейших работ в этой
области» оговорена разработанная система информации и международный банк данных.

ВВЕДЕНИЕ
Современный этап сотрудничества стран-членов СЭВ в области применения изотопов

и радиационной техники определен принятой на 40 заседании Постоянной Комиссии про-
граммой научно-технического сотрудничества на 1986-1990 гг. В этой программе указаны
главные направления развития, производства я применения изотопных приборов, аппара-
туры, методов и радиационной техники в народном хозяйстве стран-членов СЭВ. Новое
качество этой программы заключается в стремлении примепепия изотопов и радиационной
техники более комплексно и одновременно со средствами современной . вычислительной
и-микропроцессорной техники. Улучяеяие эксплуатационных параметров изотопной техники
позволяет создавать и внедрять в народное хозяйство целые измерительно-вычислитель-
ные комплексы для управления технологическими процессами, для контроля за отдельными
техническими операциями, для создания новых материалов и изделий, для рмения акту-
альных проблем медицины, биотехнологии, зажиты окружающей среды и т.д. В ходе этого
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сотрудничества в странах-членах СЭВ разработано значительное количество усовершенст-
вовании мдо» ИЗОТОПНОЙ я радиационной техники, с помощью которых можно успешно ре-
шать актуальные народнохозяйственные задачи. Всего эа последние годы в странах-чле-
нах СЭВ создано более 150 новых изотопных методов, технология и изделии радмоизотоп-
иой аппаратуры и радиационной техники, не уступавших по своим параметрам и техничес-
кому уровню лучшим мировым образцам.

Применение изотопных приборов, методов и радиационной техники является важной от-
раслью мирного использования атомной энергии. Изотопная и радиационная техника вклю-
чает в себя разнообразную радиоиэотопную и ядерно-Физическую аппаратуру для контроля
и управления технологическими процессами, оптимизации их параметров, анализа состава
вещества к неразрумамого контроля изделий и материалов. К этой технике принадлежат
различного вида радиационные установки для прямого воздействия ядерных излучений на
вещества с целью преобразования их состава и структуры и получения новых полезных
качеств. Значение изотопной и радиационной техники в медицине, биологии, сельском
хозяйстве иевоэможно переоценить. Для диагностики и терапии многих заболеваний нет,
как правило, других возможностей кроме изотопной и радиационной техники. Обладая вы-
сокой точностью измерений, быстротой действия и надежностью в работе, возможности
иелосредственного воздействия на структуру вещества изотопная и радиационная техника
позволяет осуществить интенсификацию многих производств и значительно улучшить пара-
метры и технико-экономические показатели оборудования. При помощи изотопной и радиа-
ционной техники становится возможным повысить качество исходных материалов готовой
продукции и снизить затраты иа их изготовление. Многолетний опыт показывает, что во
всех случаях применения изотопной и радиационной техники достигается существенная
экономия сырья, материалов и энергии при одновременном зиачительиом повышении произ-
водительности труда.

Из важных отраслей народного хозяйства, в которых благодаря применению изотопной
и радиационной техники могут быть достигнуты значительные экономические эффекты, сле-
дует отметить следующие:

- комплексная автоматизация многих технологических процессов в машиностроении,
энергетике, горной и угольной промышленности, металлургии, химической, легкой, пище-
вой и др.,

- получение новых материалов н сырья с новыми улучшенными техническими характерис-
тиками и создание принципиально новых технологий нх производства,

- повышение урожайности сельскохозяйственных культур и предотвращения порчи пище-
вого сырья,
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- улучвение диагностики и терапии многих заболеваний,
- полное обезвреживание промывленннх, сельскохозяйственных и бытовых отходов.

ЗКОИОИИЧКСШ ЭМ-ЕКТИВНОСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ .
ИЗОТОПОВ И РШАЦИОШГОЯ ТЕХНИКИ

Применение изотопной и радиационной "техники в различных отраслях народного хозяй-
ства принадлежит сегодня к важнеявим Факторам повышения производительности труда. Or
применения охояо 250 000 различных изотопных приборов, методов я оборудований радиа-
ционной техники в странах-членах СЭВ за I960-I9R5 гг. был достигнут общий экономи-
ческий эффект ш 20 миллиардов рублен при ватратах на исследования л развитие *• этой .
техники в объеме 3,5 миллиарда рублей. Отношение затрат к эффектам изотопной и ра-
диационной, техники или т.н.. коэффициент эффективности достигает эа последние годы
около 1*211. .

Табеля Г. Применение изотопных устройств и методов в раэвитнх капиталистических 'стра-
нах /число установок/

Страна

ш
Великобритания

Франция

ФРГ
Япония

Другие капит. страны

Итого

I960

4.650
760 .

1.190

1.210

185
5.7ЬЗ

1Э.7'»8

1970

31.500.
5.330
5.000

5.000

. г.155
30.500

79, 'ł85

I9B0

?15.00() .

3'4.ООО

26.500 .

31,000 .

а).ооо •
290.000 .

616.51»

1985 .

350.000
90ЛЮ0
НОВОГО)

95.000 ;

59. .(КЮ /
690;000.

1364.000

В капиталистических странах, где в 1985 году применялос* около 350 000 различных
•потопных приборов, методов и установок радиационной техники, был достигнут суммар- .
нмй экономический эффект в.5,2 миллиардов долларов. За последние 20 лет, кроме обще-
го роста применения, наблюдалось значительное изменение структуры-этого применения-.
Кроме постоянно возрастающего количества применяемых- классических приборов изотопной
техники по намерению толщины, плотности, влажности, уровня и др., возрастает число
принципиально новых приборов, установок к целых измерительных комплексов,- характерна
эирушихся новыми, яучмнми параметрами,'новыми детекторами, изотопами и эффективны-
ми средствами обработки результатов измерения. . '
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При поио.аи современных средств микропроцессорной техники стало возможным значи-
тельно лучне использовать искодпур информации от детекторов и установок такого типа,
что делает возможным не только иэиёрение отдельных параметров, но и проводить кон-
троль' и управление целых технологических процессов, решать комплексные задачи раз-
личных отраслей- народного хозяйства, как например, разведочные я-проспекциониые заг

дачи в геологии, технологические задачи в угольной промышленности, по охрпне Ькружл-
гяей среды, транспорту материалов, производству материалов нового качества и ©бяие
вопроса медицинского характера. ' .

Ваянейлими экономическими 'акторами применения изотопной и радиационной техники
являются следующие: • • •

- снижение затрат, '
- снижение употребления материала я энергии,
- повниение технологического уровня производства и улучшение условий труля>
- повшение качества изделий,
- снижение количества отходов.
Применение изотопных и радиационных приборов и установок в лремняленнопти niPinw-

всяо ял I9W-I985 гг. к. получению экояонического эффекта г 2,* миллиарда марок. При
этом было установлено, что рост экономического эффекта' ускоряется от Н)О миллионов
марок в I9B2 г. до 150 миллионов марок в I9R5 г, НлОлгдйется эиачитрльпнй рогт при-
меняемых изотопных приборов, методов и установок радиационной тяхпиги: •

1957 - 600,.
1982 - 1ч 000, •
1980 - 16 000.
Отношение затрет к аффектов применения изотопной и ралианиоиноя техники в ГЛР раз-

вивалось следущин образом: 1957 - 1;Э,3, 1981 - 1,:1'«, 1985 - 1:20. Дбсолмная вели-
чина экономического эффекта изменяется в зависимости от типа аппаратуры, отрасли при-
менения, специфики технологического процесса и стоимости производимых изделий.

Применение радиоизотопной аппаратуры для измерения толпины; - плотности,' уровня
и других технических параметров в различных отраслях промыюленноЬти, приводит, как
правило, к образование экономического эффекта величиной в 3000-5000 рублей на прибор
в год. Коэффициент экономической эффективности у этого рода применения достигает ве-
личину 7,0-8,5 и окупаемость капитальных вложений 0,5-1,0 года. Применение приборов
радиографов для контроля изделий приводит, как правило, к образованию экономического
эффекта величиной в 55ОО-В5ОО рублей w прибор в год я достижении коэффкцвнтя эконо-
мической эффективности от 9,0 до 1?,О. Креме вняе указанных 14 000 радяоизотопннх
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приборов и установок в ГЛР работает более 200 ПРО автоматических рядвоияотоиянх по-

жарких сигнализаторов. Бжегодный прирост причинения рг.ляоизотопиой аппаратуры .сстлв-

ляет около 1Г>#, а экономический эффект достигает 200 мл и. марок.

К пашой отрасли применения ралиоизотопной апплратуЪи я ГДР принадлежат радио-

метрический системы для определения зольности углк, которые были ухе установлены ив

б ТУ!. О помощью этих систем удается поддерживать на постоянном урояие вырабатываемое

ч единицу времени количество тепла, т .е. олтимилироод?:»- процесс горения угля, сокра-

тить потери топлива, повысить кпд парогенераторов и другого оборудования электро-

стпипий. Разработана методика и аппаратура.для определения содержания элементов

в рудах, сплднах, планах, металлах и материалах электронной промшлеиности. Ь'-нл»

достигнуты значительные успехи в области радиационной техники. В ГДР, например, был

построен ряд промышленных установок с радириэотопннми источниками излучения и ускори-

телями электронов для производства кабельных изделий с внеокотормостойкой изоляцией .

иа радиаиионно-сшитого полиэтилена, для модификации текстилы:-х тканей и отверждения

лакокрасочных покрытия» стерилизации материалов и изделий медииипского назначения,

хлорирования поливиянлхлорида, очистки воды.

Токе в других странах-членах СЭВ были получены значительные экономические эффекты

от внедрения изотопно* и радиационной техники в различных отраслях народного хозяй-

ства. В Венгрии, например, изотопная и радиационная техника применяется для контро-

ля и управления охо.т 1000 различных технологических процессов. Ежегодно в различных

отраслях неродного хозяйства приценяется 100-150 новых иэотспнкх приборов и устано-

вок. Обшее число применяемых приборов составляет Й Венгрии около 2 на ШОП занятых

в промнялеяности. Общий экономический э<(>Фект от применения изотопной и радиационной

техники достигает около 10 миллионов форинтов в год. В стране существует около Ш)

изотопных лабораторий,' позволягаих организовать бесперебойный ввод новых приборов

я методов ш производство.

В Болгарии, в различных отраслях народного хозяйств?! находится в эксплуатации око-

ло ??00 единиц радиоизотопной аппаратуры, годовой экономический э1Ф«кт от применения

которой достигает б млн. левов. Благодаря применению изотопной и радиационной техни-

ки в сельском хозяйстве величину этого эффекта удалось повысить на 4 млн. левов.

В Республике Куба радиоиэотопные методы и аппаратура успешно применяется при до-

быче никелевых руд, в производстве никеля и во многих отраслях сельского хозяйства.

В Польяе находится в эксплуатации около 20 000 единиц изотопной и .радиационной

аппаратуры, годовой экономический эффект от применения которой составляет примерно

5 млрд. злотых /в ценах 1972 г./. Только производство ралиоиэотопиых пожарных сигна-
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лизаторов в ПНР достигает 40 000 приборов в год.

В Румынии ралиоизотошше методы и аппаратура нашли применение в «проком

в геологии, геофизике., гидрологии, горном деле, металлургии, машиностроении и во

многих других отраслях народного хозяйства. Достигнутые при атом экономические

эффекты сравнимы с эффектами других социалистических стран.

В различных отраслях народного хозяйства СССР применяется в настоящее.врем* око-

ло 100 000 различных приборов, методов радиационной и изотопной техники, -эффект от

применения которой достигает величину в 0,5 млрд. рублей в год. -

В ЧССР радиоиэотопная аппаратура применяется в металлургии-, н&шинастроении, не

транспорте, в угольной, нефтехимической, лицевой промышленности, в сельском.*оэя&~

стас. Всего в промышленности Чехословакии находится в эксплуатации б.о*ее Ь 000 радио-

изотопных приборов и установок, а годовой экономический -эффект от их приие-нения пре-

ииает !ffl млн, крон. . . •

Суммарный экономический э^ект от приь мнения изотопной и радиалйоннои технйк*и

в народном хозяйстве социалистических стран разви*ялся •следуюйим. оОраэон: .• • '

Экономический эффект ot применения изотопной и 'радиационной техники

в народном хозяйстве' стран-членов СЭВ /млн. руб./
. . • • *

Год . • .

I960 96Д-

1965 85*,2

1970 . 473,9

1975 • ' 901,0

1980 " ' . 1<ЙО,О

1985 • " . . . ' • .2170,0

Число применяемых приборов и установок в странах-членах СЭВ возрасло при этом

от 1ч (ЮО н 1963 г., 95 000 в 1975 г. I,: 250 000 в 1985 г. Годовой прирост Применит

радиоиэотопной аппаратуры составил за последние годыЮ-Г5}в. .

Указанные примеры показывает,.что .развитие изотопной техники .в особенности ж №ы-

шение качества и технологических Параметров новых изотспийх приборов к. мх* ivpovoe

внедрение приводит к значительным экономическим аффектам в. народном, хоэяйс-зде.

Отношение затрат к эффектам от 1:10 до 1:20, которое -достигается л'очти по «сим

видам ИЗОТОПНОЙ техники в развитых странах-, делает из этой отрасли Оирноть цепольао-

' вания атомной энергии, что является важным фактором интенсификации -народного хозяй-

ства в будущем..
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К НРСТНОЯУ РАЗЛИТИЯ ЗФФШ'ИШОСТИ
ИЗОТОПНОЙ И РАДИАЦИОННОЙ ТОНИКИ

Статистические данные по опыту развития и внедрения изотопной и радиационное
техники в кородн.ои хозяйстве показывает, что начиная с I96i> г, наблюдается ежегод-
ный прирост внедрения в пределах 15$, За последние годы, однако, ввиду повышения
комплексности изотопных приборов и установок, тейп этого развития немного уменьшился,
но составляет постоянно около 10-1235 в год. Учитывая такой тейп роста и направление
развития изотопной техники в странах-членах СЭВ можно предполагать, что количество
введенных u эксплуатацию к 2000 году изотопных приборов, методов и радиационных уста-
новок достигнет около 350 000. Полученный при этом экономический эффект достигнет
по всей вероятности величину в 4,0-5,0 млрд. рублей, т.е. станет несомым экономичес-
ким фактором развития народного хозяйства стран-членов СЭВ. Структура применения
и доля отдельных приборов и установок в образовании общего экономического эффекта
в будущей значительно изменится. Будет возрастать значение кош,.;ексных измерительно-
.-вычислительных решений, особенно в отрасли контроля и управления промышленными про-
цессами, повысится доля эффектов, полученных за счет внедрения изотопной техники

Табеля 2. Эффективность применения изотопной техники в развитых капиталистических
странах /миллион долларов - I97I/J972/

Страна

США

Великобритания

Франция

ФРГ

Япония

Другие капит. страны

Итого

I960

31,0

33,0

7,6

9,0 ..

з,о
'16,9

130,5 .

Г970

420,0

50,0

25,0

30,0

20,0

182,3

727,8

Г980

1300,0

250,0

140,0

95,0

75,0

870,0

2730,0

1985

адоо.о
500,0

360,0

250,0 :

Г40,0

Г690,0

6940,0

> отрасли современных технологий, информационной промышленности, биотехнологии, заши-
ты окружающей среды, разведки полезных ископаемых. Повысится доля изотопной и радиа-
ционной техники в медицине, биологии и сельском хозяйстве, особенно в области облу-



чения сельскохозяйственных продуктов я продуктов питания, й п;»ог>;оче развития эконо-

«ического п.ЭДекта от применения изотопной техники я народной хозяйств ГЯР на 19'»О Г.

указана величина эффечтп в '»0П млн. изтюк, а на ?<Ю0 г. около 60» или. «про*. Сяедупт

предполагать, что иолачииа коэ-Мипиект* экономической эффективности применения ичо-

тонной и радиационной техники ьогф.ястиет в средней до 1:;Ч)-1:ЭО. Уже в настончее ире

ия имеются отрасли применения, где- коафФмшеит зконоихческой эффективности достигает

Г: «50.

УЛУЧШЕНИЕ УИГАЛЛЕНЙЯ И ПЛАНИРОВАНИЯ ИЗОТОПНОЙ й РАЛИАНЯОННО;!

ТЕХНИКИ ПА СЧЕТ СОДРШПШМС СИСТЕМ ИНФОРМАЦИИ И ПАНКОВ Д Ш Ш Х

Реализация комплексной програимп стран-членов СЭВ в отрасли мирного использования

атомной энергии, в которой важной поставной частью является ипотопная и радиационная

техника, может эффективно поддерживаться современными системами фактографической ин-

формации и банками данных. '1>актографичсск..8 системы информации в области ядерник

исследований и ядерной техники принадлежат сегодня к самым ведущим. В международно»

программе МАГАТЭ по ядернии даннии собираются миллионы экспериментальных, оцененных

или теоретически рассчитанных данных и предоставляются научно-исследовательскими

институтами всего иира. В научнс-исслодовательских лаоораториях ядерной науки

и техники возникают йольшив базы AftHHiix, которые все чане станоьятся составными час-

тями больших вычислительных комплексов, графических и экспертных систем. За последние

годи атомной наукой и техникой били достигнуты большие успехи особенно в области

обработки экспериментальных данных и развития экспертных систем.

Непосредственное использование банком здннкх в исследовательском процессе, в про-

цессах примечания изотопной и радиационной техники в народном хозяйстве, развития

и проектирования сложных систем изотопной техники и для обоснования задач планирова-

ния и управления придает фактографическим системам качественно новый характер u дела-

ет их важной предпосылкой повышения производительности труда в общегосударственном

масштабе.

Подготовка стратегических роминий ь области научной политики и определения гла§-

икх направления разритий изотопной и радиационной техники н&чилась в 1982 г. в 3 сек-

ции Ж разработкой прогноза. Определение: ьчжнойших направлений развития изотопной

к радиационной техники, структуры применения, соотношения эатрвт и эффектов приме-

нения различит приборов и методов изотопной техники к др. стало возможным благодаря

наличию йанкч данных.
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Для управления целого цикла развития, производства и применения изотопной и радиа-
ционной техники необходимо больное количество статистического материала, которым дол-
жен Сыть предоставлен потребителю быстро и в упорядочнок виде. Таку» задачу может
выполнить только банк данных с применениец вычислительной техники. Эти аспекты были
взяты во внимание информационными центрами атомной науки u техники стран-членов СЭВ
при реиеяии вопроса о создании международного банка данных по изотопной и радиацион-
ной технике.

НВДУНАРОДНЫИ БАНК ДАННЫХ ЭКФАК
В 1979 г, в Центральном Институте Изотопных и Радиационных Исследований АН ГДР

в Леяпцыге возникла идея перевести имеющийся сбор данных по различным аспектам произ-
водства, развития и применения изотопных и радиационных методов на З Ш . Скоро возни-
кла система файлов ЭКФАК /экономические факты по изотопной и радиационной технике/,
данные которые могли быть предоставлены потребителю непосредственно из ЭВМ в итапель-
ном режиме. Первые три файла системы ЭКФАК содержали следующие данные:

- затраты стран на атомную науку и технику и их структуру;
- данные об учреждениях и исследовательских центрах атомной науки и техники, со-

стояние и развитие их технологического и кадрового потенциала и основные направления
их исследований;

- данные об эффективности исследований, развития производства и применения изотоп-
ной и радиационной техники в различных странах.

Табеля 3.

Страна

США

Великобритания

Франция

ФРГ

Япония

Другие капит. страны

Все капит. страны

Затраты на изотопные и радиационные исследования
в капиталистических странах /«ил.дол. •

1950

18,0

I.»
2,0

-

-

0,9

1955

33,0

3,9

14,8

0,8

0,2

4,0

22,3 57,0

I960

48,0

8,7

32,4

4,2

0,6

14,0

109,9

1965

59,4

9,4

34,4

12,3 •
0,9

26,8

143,2

1970

105,6

14,2
30,0

28,1

3,2

39,0

220,1

1975

129,6

15,2
35,1

53,0

12,2

72,9

318,0

- 1971/72/

1980

145,0

16,4

35,5

48,5
28,5

101,1

357,0

1985

157,0

17,4

37,8

41,6

53,4

172,8

480,0
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С образованием специального рабочего органп постоянной комиссии по мирному исполь-
зованию атомной энергии /ПК АТШнерго/ стран-членов СЭВ, секция Э "Применение изо-
топной и радиационной техники в народном хозяйстве" выросли требования по ФАКТОМ

и денным в различите областях развития и применения этой техники. Данине о тенден-
циях развития изотопной техники, различных измерительных приборах, изотопных препа-
ратах и соотновении затрат и эффектов от применения изот( .яой техники в народном хо-
зяйстве стали необходимыми для разработки различного рода материалов, плановых доку-
ментов, прогнозов, для обоснования инвестиционных мероприятий и кооперационных согла-
шений. Многие из этих Локтев и данных были как раз и получены из системы ЭКФлК. Пере-
вод банка данных, особенно его файла "ЭФФЕКТЫ" на международную основу вил проведен
в 1982 гожу. Информационные пеятры атомной яаухи и техники страя-членов СЭВ приняли
ренение о совместном развитии и использовании банка данных ЭКФЛК. Била разработана
документация по сбору данных и их индексировании, поиску, актуализация и использо-
вание. Сбор данных стал производиться в специальных учетных листах, форма которых
была согласована. Пнли организованы специальные курсы по экстракции фактов из тек-
стов различного типа я по их индексирование. На первом этапе работы была разработа-
ла и согласована единая методика определения эффективности применения изотопной
и радиационной техники ч различных отраслях народного хозяйства. Эта методика была
припята на заседании постоянной комиссии, как официальный документ СЭВ.

Миллионы доллсюоЬ

х——х гатрсти

«•.—• экономические

169330)

I
.'27330

«15W..0

3000

25С0

2000

15С0

1000

500

1955 1960 1965 '970 W75 ".980 '!5SS 1950

Рис.Г. Яятрлты ип ядернуг. трунику и экономические nrf.feKTH от *е применения
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Работы по создания ЭКФАК концентрировались на первых порах на разработке техноло-
гии штапельной обработки данных и их обмена на магнитных лентах в режиме офф-лайн.
И последнее время, в связи с созданием международной телекоммуникационной сети пере-
дачи данных стран-членов СЭВ, наши усилия концентрируются не соэллнхи технологии
использования банка данных ЭКФАК в диалоговой режиме непосрчд<-т»енного доступа.

Важный шагом в направлении эффективного развития Оаняа данных било заключение меж-
ду заинтересованными странами специального соглнгсения по распределению литературных
источников, которые просматриваются с целью выявпенуи: пригодных для ГЖФАК Сектой.
Яаждея из участвующих стран взяла «а себя просмотр опредялоннои части литературных
источников и экстракцию релевантных фактов. Просматриваются как журнальные статьи,
монографии, отчеты о конференциях, рапорты, так и разработаны ь странах анализы и от-
четы, которые обычно ко подлежат пуоЛихации.

С развитием банка ЭКФАК стали развиваться другие файлы, возникли файлы "ИЗОГОНЫ",
"ДЕТЕКТОРЫ", "ИЗОТОПНЫЕ ПРИБОРЫ", подготавливаются файл» "1ШГК", "ИЗОТОП» в МЕДИЦИ-
НЕ", "РАДИАЦИОННАЯ ТЕХНОЛОГИЯ". Начальное название банка данкых-УКФАК-яотеряло со
лрсменен свое семантическое содержание и используется ь настоящее время D ОСНОВНОМ

из-за традиции. Сама система развивается все более о направлении рпспркпиленной
мехдунпродной системы данных и фактов по важным г.ппектаи шотоинои и радиационной
техники, ее развитии, производству, техническим и экономическим параметрам и приме-
нение Перевод банка на международную основу прицел к значительному улучшению и рас-
ширению «го содержания. В сравнении с другими системами Фактографической информации
система ЭКФАК выполняет ряд специфических задач не только Б узко понятой экономичес-
кой области. Она создана с намерением помочь в решении ряди технических, научных
и стратегических проблем управления исследованиями, производством и применением изо-
топной и радиационной техники в народном хозяйстве социалистических стран. Отдельные
ее файлы выполняют при этом различные функции. Тая, например, Файл ИЗОТОПU способству-
ет улучшению анализа развития цен, так как он содержит актуальные данные о ценах раз-
личных изотопов, меченных соединений и источников излучения различных фирм и органи-
заций ь зависимости от количества, условий оплаты и других параметров самого продук-
та. Улучшению проведения финансовых анализов способствует файл ЭФФЕКТЫ, содержащий
информацию о затратах, эффектах, объемах производства и применения, областях приме-
нения и др. параметры изотопной и радиационной тохкики. Экономический анализ под-
держивается как информацией файлов ИЗОТОПЫ, ЭФФККТН, ИЗОТОШШЕ НРИВОРН, так и данны-
ми из файлов АТОМНАЯ НАУКА и ТЕХНИКА и УЧРЕЖДЕНИЯ АТОМНОЙ НАУКИ и ТЕХНИКИ/ которые
били созданы для поддержания стратегических решении. Ленине о приборах, модулях сие-
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темы КАМАК, детекторах, приыенения изотопной техники в медицине, радиационной техно-
логии и др. используются для анализа направлений развития и подготовки решений в об-
ластн научной политики. Кроме применения в различного рода материалах, плановых до-
кументах, прогнозах и других, данные банка ЭКФАК используются для решения простых ин-
формационных задач как целы, параметры приборов, структуры затрат и др. Но эту функцию
обеспечения информацией система способна выполнять после ее полного перевода и диало-
говый режим он-лайн.

национальное примен. международное применение

LAND INST

OEKFAK

EFKT г i г п
MSOT I IIMEDI
1 i i j

MESS

LAND: затраты стран мира для изотопного и радиационного исследования
INST i затраты изотопных и радиационных институтов
EFKT: эффективность применения изотопной техники
ISOT : экономические и технические параметры изотопных изделий
IMEO: применение изотопов в медицине
MESS: параметры измерителей на базе изотопных методов
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Рис. 2. Банк данных ЭКФАК и его файлы данных

Разрабатывая банк данных ЭКФАК, мы пытались с самого начала соблюдать определен-
ные принципы выбора фактов и их структуры Так, например, уже в начале проектирова-
ния системы было решено разрабатывать отдельные, нацеленные на решение специальных
задач, файлы за счет уменьшения универсальности системы. Принцип соединения отдель-
ных файлов был сохранен за счет сравнительно небольшого числа параметров. Свободное
"передвижение" по всему массиву банка ограничено . в настоящее время параметрами
и функциями, применяемой программы. Стремление получения возможно полного набора
данных поддерживается программами оценки данных и системой интерполирования. Для соз-
дания математических моделей некоторых процессов изотопной и радиационной техники,
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был создан комплекс оцененных данных.
Заключение международного договора между эвиитересов&нниии странами, регулируйте -

гс все технические и технологические проблемы СОВМЗСТНРЙ раооти /I9H6/ будет способс-
твовать дальнейшему развитии банка данных ЭКФАК.

При дальнейшем развитии Оанка намечается решить с палу кино иадачи:
- создание новых файлов по другим аспектам изотопной и радиационной техники /охра-

на среды, радиационная технология в проышленности и сельской хозяйство, методы инди-
каторной техники в биологии и медицине и др./;

- создание программных средств для оценки данных;
- создание програии для автоматизированной экстракции фактов и обработки элемен-

тов естественного языка;
- развитие на основе имеющегося фонда данных математических моделей по оггримиро-

иакип различных процессов изотопно* техники, как основа экспертных систем будущего.
Развитие вычислительной технихи во всех информационных цент}.ix атомном науки

н техники стран-членов СЭВ, сотрудничество этих центров в области сбора, переработ-
ки, передачи и использования данных о производстве и применении изотопной и радиа-
ционной техники в народном хозяйство, является хорошея основой для создания ценной
и современной информационной системы фактографичоского типа для поддержания процес-
сов планирования и управления. Система ЭКФАК обладает всеми предпосылками, чтобы вы-
полнить эту задачу.
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EFEKTVWNCSfc EKONOMICZNA ZASTOSOWAŃ łZOTOPÓW

PROMIENIOTWÓRCZYCH I TECHNIK RADIACYJNYCH

S t r e s z c z e n i e

W jriykyle przedłłowlono wyniU! prowadzonej od kilku loł wsp5łprocy w ramach 3 Sekcji

PK ATOMENERGO RWPG nad с?кг«?!оп!ет ekonomicznej efektywności zastosowań rodioizotopćw,

aparatury jqdrow*j i techniki radiacyjnej. Efektywność tycb zastosowań vv osłarnim 15-leciu

ojiggneło wskaiiiik 1*6 ' od 250 C00 różnych zostosowań przyniosła w krajach RWPG efekt 20

mld rubli. Opracowano prognoza wskazuje, że efekty//no64 zastosowoń todioizotopów i teo.K-i'ki

rodiocyfriej w latach dziewiefidrieji^tych osiągnie Aska#nik 1 s20-l -30. Pizeds»ir*<ior.o p-ogram

dalsz/ch prac prov/adronycb vi tef d?ific!?inis, omówiono opracowały system informacji i między

narodowy bank danych.
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ECONOMIC EFFICIENCY ASSESSMENT OF RAHIOISOTOPF

AND RADIATION TECHNIQUE APPLICATIONS

3 и aim u i у

Tlis aiticle present some results on determination of t-conumic efficiency of ladiohoiupe,

nuclear equipment and rodtation technique applications. The assessment of economic parameters

bos been canicd oot for several year? within tho fmniewuik of Peimanent Commission, 3rd sec-

lion of COMFCON.

The efficiency index during last 15 years has reached the value 1;6, arid 250 000 different

nppl i cations in COMECON countries have resulted in the effect of 20 billion roubles.

The workrd-out prognosis indicates theat the investment efficiency of radioisotopu a>vi radia-

tion techvq'je applications in the 90-tie» wilt reach I lv* vad.w l;20 1:30.

The program of further activities in this field has been ptesented. Developed information oc-

i|vi!sition system and ihe international data bank have olso bseo described.


