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Radioznacznikowa metoda badań ruchu osadów
w morzu
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Abstract

The subject of the paper is presentation of the general principles of study of marine
bedload transport using the radioactive tracer technique. Experimental field work
has been conducted on the Polish coast (Baltic Sea) since 1983. Artificial sand
including radioactive Ir—192 was used as a tracer.

Injection and detection methods are described in this paper. Anayses of results
were performed using balance of count rate. The parameters obtained i.e. velocity
and iayer thickness were used to estimate the bedload transport rate.



1. Wprowadzenie

Obserwacja ruchu osadów-w w& înkach naturalnych umożliwia rozpoznanie mechanizmów
rządzących tymi zjawiskami. Zastosowanie metody znacznikowci opartej o znacznik;
promieniotwórcze pozwala na ciągłą i bezkontaktową rejestrację położenie ; stężenia
znacznika w warunkach naturalnych. W metodzie tej cech?, idenryfikuiącą znacznik wsrod
materiału naturalnego jest jego promieniowanie, czyi: emisja kwantów "y o
charakterystyczmTn dla niego widmie energetycznym.

Od roku 19S3 w Morskim Laboratorium Brzegowym w Lubiatowie prowadzone są, dzięk:
współpracy Instytutu Budownictwa Wodnego PAN z Gdauska i Instytutu Chemii i Techniki
Jądrowe; z Warszaw)-, badania ruchu osadów naturalnych prr> wykorzystaniu mctod\
radioznaczni-kowej.Owczarczyk 199l.Ceiem tych badau jest rozpoznanie podstawowych
mechanizmów mchu osadów oraz określenie takich parametrów transportu jak kierunek i
wydajność transportu oraz głębokość penetracji osadów w głąb dna w zależność: od
warunków hydro- i meteroiogicznych
Założeniem tei pracy jest prezentacja metody radioznacznikowej u oparciu c opis
przygotowania i prowadzenia pomiarów oraz analizę i interpretację wyników

2. Przygotowanie znacznika

Głównym elementem prac przygotowawczych ies: otrzvmanic znacznika c uLsn^.cu::::
fizycznych identycznych z piaskiem naturalnym a possacaiącyTr, iednoc?esme zcc:riosc -jrr/.si:
promieniowanie gamma
W badaniach prowadzonych w ML3 w Lubiatowie wykorzystywać ics: ;CKO znacznik
sztuczny piasek otnrymwany ze szklą irydowego Szkło irydowe ics: wytapiane z mieszanirn
o składzie .SiO- - 48%, Al-O, - 1"%, McO - 6%. TiO- - 5\. K-0 - 5°-.. oraz irO : - C Z^c
Ceiem uk dobranci kompozycu les: otrzymanie szkic o gęsiosc; zoiizone: an gestose; piasku
£ me zawierające poza irydem, innych pierwiastków, które mog!\ D\ SIC aktywować n::
skutek naświetlania w reaktorze iqorowyrr. Szczególnie lstoin.-) cech;; lego szkia jes; brak
o'Decnosci sodu klon-jako mocno akrywowairv stanowi! by bardzo niekorzystna domieszKc
Otrz'.'mane sz>Jo o ciężarze właściwym I.óć g'rr.' ics: następnie rozdrabniane ; r.oacawr.M;.-
dlugotrwaiernu w\^-zasaniu u ceiu uz>'skan;c ziaren o wyobionych krsuęiziacr, ; wymiarach
zbliżonych do sred;c_\ piasku naturainegc z rejonu hadaL
Z mas}- tej, w uyniku anauz) sitowe; zcs'.aie w\-odręriion^ IraNCiL Z- - (. .21 • i .25 n-.;r.
Koucową. operacią prz}'goiowawczą jes'. mycie ziaren i anaiizi sedvmentacvir.j rr.a;;iCw n:.
ceiu usaiięcie zaniecz)'szczen i pylow z ich powierzchni
Tai; prz)gotowan>- malenai jes; gotowy do r.aświeuaniŁ w reaktorze ją aro wvrr.
AkTywacja ziarer. sztucznego piasku jest prowadzona w reckiorze jądrowym w mysi rcakcj:

i r •»• n - i i

Polega ona na pochłonięciu neutronów przez jądra meaktvwnego izotopu irvdu Ir"1 i
przejściu jego w nietrwały izotop gammę promieniotwórczy lr'0' o okresie poirozpaCL "-.-
dnie i podstawowych prążkach widma energ:: 0,32 i 0.4" MeY
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3. Dozowanie i detekcja znacznika

Ceiera dozowania znacznika jest takie posadowienie jego na dnie. ażeby przyjął on
naturaine ułożenie piasku na dnie w wybranym do badań obszarze.W zaieznosc: od
głębokości w miejscu dozowanie jest ono prowadzone za pomocą ronych technik. Dla małych
aktywności i głębokości do 2 m znacznik zostaje umieszczony na dnie poprzez wsypanie jeco
przez rurę zasypową opartą o powierzchnie dna. W przypadku dużych aktywności i
głębokości przekraczających 2m dozowanie odbywa sie przez specjalnie skonstruowany do
tego ceiu dozownik kołyskowy,Rys. I.

Rys i. Schemat ^ziaiania dozownika \ o h g

Dozownik kołyskowy pozwala r.a jednorazowe dozowanie piasku znaczonego w :iosc: nic
przekraczającej 1 5 ks. Wybór punktu dozowania iizaiezraonv jest od obszaru
zainteresowania - dla -strefy brzegowej były io odmorskie strony grzbietów rew '.ub ~na
rowów Dozowanie przeprowadza sie przy takim stanie morza ieby znacznik po
umieszczeniu na dnie nie podlegał natychmiastowemu ruchowi Od tego mementu, okresowo
w zależności oć zaistniałych w międzyczasie warunków hydrodynamicznych przeprowadzi
sie detekcję znacznika, er:ii pomiar rozkładu jego stężenia na dr.ie.
Detekcje znacznika przeprowadza îc z !odzi pomiarowei za pomocą zestawu io detekcji i
reje.siracu promieniowania gamma. Zestaw ten składa s;e - ;nndv scnrviacine;
.rauicme'jyczne^o zestawu poiowego RZP-10 oraz rejestratora graiieznego. Sonda
scynty lac;.jna hoiowana jest po dn;e w specjalnie skonstruowane; onuiowie zapeu-ntance!
jej sulq txiledosc od pouierzchrj dna a w konsekwencji niezmienna, gecmetr.ę pomi-ra. Na
pokładzie lodzi znajduje się zestaw pomiarowo - rejestrujący
W trakcie pomiaru holowana przez !odż sonda przechodzi przez poszczególne przekroje
pomiarowe: rqesa-jjc szybkosć ziiczea w r.7H obszarze, .'steine jest,w -j-akc;e obierzania, aby
w obszarze o wyższej aktywności znacznika b\la zwiększona liczba przekrojów
pomiarowych. Pozycja IOGZJ w Takcie ponuarow jest okresowo reiesirowana poprzez namiary
za
pomocą reodoiitow Pozwala to następnie wyznaczyć '.rasę ledz: a co za ?.m :az:e, po
uwzględnieniu długości holu, położenie sondy w danym momencie.
W oparciu o zarejestrowane krzywe rozkładu akrywnesc: na poszczególnych profilach



pomiarowych konstruowane SĄ następnie krzywe zamykające obszan- o jednakowej szybkość
zliczeu tzw lzodozy, kióie stanowią końcowy wynik detekcji znacznika. Rys.2

-."CSC

Rvs.2 Schemat deiekcii znacznik:

4. Pomiar początku ruchu i głębokości penetracji osadu

Pomjar początku ruchu osadów polega na umieszczeniu materiału znaczonego pod slab
zawieszoną nad dnem sond^ scyntylacyjną i reiestracii jego aktywności w czasie
zmieniających się warunków falowo-prądowych Zmiany akn-wnosci znacznika u czasie sa.
spowodowane odchodzeniem znacznika z obszaru widzenia sondy lub przysypywanierr. go
przez warstwy materiału naturalnego Zestawiając krzywe zmiar- aktywność; z aktualmm;
wanosciamj lokalnych prędkość: wody moiemy wyznaczy'c ich wartości krytyczne
odpowiedzialne za ruch pojedynczych ziaren lub masowy mier-.ału dennego
Linym isioui\Tn parametrem potrzebmiTi do okreśienir intensywność: transponu osadu ics:
grubość warstwy wieczema którą można wyznaczyć w oparciu o próby rdzeniowe z obszaru
transportu znacznika.Próby takie są pobierane przez nurka po kolejnych etapach ruchu
znacznika o przy okazji jego detekcji Otrzymywane prób\ mają średnicę 4,6 cm a długość
około 30cm. Anatizs prób poiega na ich podzieleniu nr. 2 cm warstwy : następnie pomiarze
aktywność: tych warstw za pomocą bardzo czułego zestawu ćc pomiaru prób
niskoaktywnych

5. Analiza i interpretacja wyników

Pomiary radiometryczne jakimi sa pomiary aktywność; znacznika w badanym punkcie
obarczone sa stałym błędem zwanym poziomem tła. Btąd ten wynika z obecność:
promieniowania naturalnego w danym rejonie (suma promieniowania kosmicznego oraz
promieniowania naturalnych izotopów promieniotwórczych w środowisku) oraz szumów
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aparatur/ elektronicznej. Cechą dobrej aparatur/ rejestrujące; jest niezmienność poziomu
szumów w trakcie jej pracy. W czasie prowadzonych prac wartość :la dla detekcji znacznika
w wodzie wynosiła okoio 20 imp.-s a dla pomiaru prób rdzeniowych w specjair.vm zestawie
pomiarowym ó imp./s i o taką wancsć otrzymane wyniki pomiarów były koiygowane.

Wynikiem wstępnej obróbki danych pomiarowych jest rvsunek plamy utworzonej przez
linie jednakowq aktywności dna tzw. linie izokoncentracyjne znacznika. Dokonuiąc podziału
obszaru znacznika na poszczególne przekroje prostopadle do osi transportu a następnie
całkując ziiczerua po szerokości przekroju otrzymujemy sumaryczną liczbę zliczeń dla
poszczególnych przekrojów. Sporządzając wykres sumarycznej liczby zliczeń dla
poszczególnych przekrojów w funkcji odlegiosci prze kroi u po osi transportu od punktu
dozowania otrzymujemy diagram iransportu znacznika Rys.3

\

Rys 3. Diagram ;ransportu znacznika.

Otrzymany wykres pozwala na wyznaczenie położenia środka ciezkosc: C c aktywności
znacznika w danym memencie czasu. Wyznaczając zmianę położenia środka ciężkości w
czasie trwania ruchu osadu obliczamy średnią prędkość znacznika miedzy koieinvmi
pomiarami rozkładu ikrywr.osc; znacznika. Pde miedzy wykresem transportu a osią \
przedstawia całkowitą szybkość ziiczea N dla danej piamv znacznika. Warosć całkowitej
szybkości jiiczen a co za tym ;dz:e bilans aktywności może 'cne obarczona biedom
wynikającym z:
- za duża prędkość lodzi pomiarowej,
- dyspersja znacznika poza obszar rejestracji.
- nasycenie układu elektronicznego w miejscach o maksymalnych zliczeniach.

W celu określenia grubiosci warstwy wieczenia w oparciu o bilans szybkość; zhczeu
wykorzystano przedstawione przez A.Caillot'a 1983 rownjme:

(, a N)/( P f„A)=( 1 -e\p( - a El VE

gdzie: ajo - współczynniki kalibracji sondy,
A - aktualna aktywność znacznika,
N - całkowita szybkość ziiczea,
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P - współczynnik rozkładu koncentracji znacznika nc głębokości
Podstawiane w powyższym równaniu K=a/(Pf(.A') i przekształcane otrzymujemy

KN=(I -exp: -1E) )/E

zależność KN=f(E) dogodną do wyznaczania wartość: E w oparciu o otrzymane N dla
stałych dla danego pomiaru a,p j"0.A

Końcowym etapem opracowywnia wyników jest wyznaczenie lokalnej szybkości
transportu, dla danych warunków hydrodynamicznych, w oparciu o formułę:

q= e-V.;E.

9- gęstość matenaiu dennego

Literatura

Tola F.(1981), Tńe use of radioactive tracers in dynamic sedimeniology, Raport
CEA-N-:261.Saciay.
Cailiot A.(. 19S?), Bedioad transpon. Technica! Reports Series Nc.91. l.AHA. Vienna
Porukiewska K.. (!980), Ekspcrvmentaint owesienic metodarr.i radiomeUTczn\Tn:
intensA-wnosc, transportu rumowiska wleczonego. Wiadomość: IMiGW. ZCST\" i-Z
Qadki R, Michalik A..Eanriik W., Measurmen: 3ed Load Trar.spon in Moun.air. Streams,
1AHR - Workshop, Rapperswill. 1981, Matenały 45, ! -9
Owczarczyk A., Pruszal: 2., Szpiiowski S., Wierzchr.ick; R., Zeidler R ! 991, Badania ruchu
osadów w morskiej strefie brzegowe: metoda radicznacznikowa. Rozpraw Hydrotechniczne,
Zeszvt 54

124


