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HYDROMETALURGICZNE WYDZIELANIE Z WYSOKOAKTYWNYCH ODPADÓW
JĄDROWYCH I PRZYGOTOWANIE DOTRANSMUTACJI AKTYNOWCÓW
MNIEJSZOŚCIOWYCH - PROJEKT WSPÓŁPRACY ACSEPT, EURATOM, 7. PROGRAM
RAMOWY UE
MINOR ACTINIDES HYDROMETALLURGIC SEPARATION FROM THE HIGH ACTIVE
NUCLEAR WASTES AND THEIR TRANSMUTATION ACSEPT PROJECT, EURATOM, 7. EU FRAME PROGRAMME
Jerzy Narbutt
Centrum Radiochemii i Chemii Jądrowej, Instytut Chemii i Techniki Jądrowej, Dorodna 16, 03-195 Warszawa

Przedstawiono cele i założenia opracowywanego przez europejskie konsorcjum badawcze
procesu wydzielania długożyciowych izotopów aktynowców mniejszościowych (AM = ameryk,
kiur) z wysokoaktywnych odpadów promieniotwórczych promieniotwórczych pochodzących z
elektrowni jądrowych, pozostałych po przerobie (np. w procesie PUREX) wypalonych paliw
jądrowych. Oddzielenie aktynowców od „trucizn" reaktorowych - głównie lantanowcowych
produktów rozszczepienia uranu - umożliwi transmutację tych silnie radiotoksycznych
aktynowców do nuklidów krótkożyciowych i stabilnych. W celu przeprowadzenia takiej
transmutacji w reaktorach jądrowych na neutronach prędkich oddzielone aktynowce muszą
zostać przekształcone (konwersja) w paliwo jądrowe - mieszane tlenki uranu, toru, plutonu i AM
(MOX).
Do oddzielania aktynowców od lantanowców proponowane są dwie konkurujące ze sobą
technologie: (1) hydrometalurgiczna, polegająca na selektywnym wydzieleniu aktynowców z
silnie kwaśnych roztworów zawierających duże ilości produktów rozszczepienia metodą
ekstrakcji ciecz-ciecz (partitioning); oraz (2) pirometalurgiczna, polegająca na selektywnym
elektrochemicznym wydzieleniu aktynowców z bezwodnych roztworów stopionych soli (w
bardzo wysokich temperaturach).
Zespół ICHTJ uczestniczy w realizacji koordynowanego przez CEA (Francja) dużego
międzynarodowego badawczego projektu współpracy (Collaborative Project), kontrakt Nr FP7CP-2007-211267 „Actinide Recycling by Separation and Transmutation" (ACSEPT),
poświęconego tej tematyce. Projekt wykonywany jest w ramach 7. Programu Ramowego UE,
Euratom, Fission (2008-12). Zadania realizowane w ICHTJ obejmują: (1) badania skuteczności
nowych ekstrahentów; (2) komputerowe modelowanie procesu kompleksowania aktynowców i
lantanowców selektywnymi Ugandami organicznymi; (3) badania odporności radiacyjnej
ekstrahentów; oraz (4) prace nad konwersją wyekstrahowanych aktynowców w formy tlenkowe,
prowadzone opracowanymi wcześniej w ICHTJ metodami zol-żel.
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MIEJSCE METOD ROZDZIELCZYCH W NEUTRONOWEJ ANALIZIE AKTYWACYJNEJ
THE PLACE OF SEPARATION METHODS IN NEUTRON ACTIVATION ANALYSIS
Rajmund S. Dybczyński
Laboratorium Jądrowych Technik Analitycznych, Instytut Chemii i Techniki Jądrowej, 03-195 Warszawa, Dorodna 16
rdybczyn@ichtj. waw.pl
Na początku ery atomowej gdy dostępne byty jedynie nieselektywne detektory promieniowania jak
liczniki Geigera-Mullera czy liczniki proporcjonalne, neutronowa analiza aktywacyjna była z natury rzeczy
skazana na zastosowanie rozmaitych metod rozdzielczych takich jak strącanie, ekstrakcja, wymiana
jonowa , elektroliza itp. Było to naturalną konsekwencją wymogu aby frakcja próbki w której mierzono
radioaktywność zawierała jeden albo co najwyżej 2-3 pierwiastki promieniotwórcze różniące się w tym
ostatnim przypadku okresami pótrozpadu lub energią promieniowania p.
Osiągnięcie
pożądanej
selektywności
rozdzielań
radiochemicznych
wymaga
na
ogół
wielostopniowych operacji i dla uzyskania prawidłowych wyników analizy konieczne było dodanie na
wstępie nieaktywnych nośników a następnie wyznaczanie wydajności chemicznej. Wydajność chemiczną
wyznaczano na ogół metodami grawimetrycznymi, miareczkowymi, kolorymetrycznymi, zastosowaniem
wskaźników promieniotwórczych lub przez ponowną aktywację. Rozwój spektrometrii promieniowania y
z zastosowaniem detektorów Nal(TI) a później Ge(Li) i HPGe oraz szybki postęp techniki komputerowej i
doskonalenie systemów elektronicznych dostosowanych do pomiarów dużych i szybko zmieniających się
aktywności spowodowały, że czysto instrumentalna wersja analizy aktywacyjnej (INAA) stała się techniką
dominującą. Jednakże w wielu, spotykanych w praktyce przypadkach, jak np. wtedy gdy matryca próbki
silnie się aktywuje uniemożliwiając lub istotnie utrudniając pomiar pierwiastków śladowych, rozdzielania
radiochemiczne są wciąż potrzebne i stosowane.
Istniały zawsze dwie filozofie planowania rozdzielań radiochemicznych w NAA. W jednej świadomie
poświęcano wydajność wydzielania na rzecz selektywności i wyznaczanie wydajności chemicznej było
niezbędne. W drugiej starano się zapewnić ilościowe wydzielenie, głównie za pomocą metod
chromatograficznych unikając konieczności wyznaczania wydajności chemicznej. Ten sposób stosowano
na ogół w przypadku oznaczania niewielkiej liczby pierwiastków. Przez wiele lat w nieznacznym stopniu
korzystano z wariantu wydzielania oznaczanych pierwiastków przed napromienianiem ponieważ w tym
przypadku traci się jedną z unikatowych zalet NAA tzn. brak ślepej próby. Jednak postęp w dziedzinie
czystości odczynników chemicznych itd. a jednocześnie chęć unikania pracy z dużymi aktywnościami
sprawia że ten sposób podejścia przeżywa pewien renesans.
Metody definitywne oparte na radiochemicznym wariancie NAA są szczególnym przypadkiem
wspomnianej wyżej drugiej filozofii planowania rozdzielań. W tym podejściu konieczne jest zrealizowanie
zarówno w pełni ilościowego jak i wysoce selektywnego wydzielenia analitu z napromienionej próbki. W
referacie przedstawiono przykłady ilustrujące różne etapy rozwoju metod rozdzielczych w NAA ze
szczególnym uwzględnieniem ostatnich osiągnięć w tej dziedzinie uzyskanych w Zakładzie Chemii
Analitycznej IChTJ.
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WYZWANIA STOJĄCE PRZED MONITORINGIEM RADIOAKTYWNYM ŚRODOWISKA
W ŚWIETLE PLANOWANEGO ROZWOJU EJ W POLSCE
CHALLENGES FOR RADIOACTIVE MONITORING OF ENVIRONMENT DUE TO
FUTURE APPEARANCE OF NUCLEAR POWER PLANTS IN POLAND
Jerzy W . Mietelski
Instytut Fizyki Jądrowej PAN im. Henryka Niewodniczańskiego,
31-342 Kraków, Radzikowskiego 152
jerzy, mietelski@ifj.edu. pi
Organizacja monitoringu radioaktywności środowiska przy elektrowniach jądrowych musi być
prowadzona co najmniej dwutorowo. Z jednej strony należy założyć, że firma dostarczająca elektrownię
„pod klucz" wyposaży ją w laboratorium monitorujące dysponujące zestawem niezbędnych procedur,
profesjonalną wyszkoloną przez siebie kadrą i współczesną, odpowiednią w swojej ocenie, aparaturą. Z
drugiej strony struktury państwowe powinny stworzyć niezależny system monitoringu, znacznie bardziej
rozbudowany i obejmujący więcej elementów środowiska, prowadzący oprócz rutynowego monitoringu
również badania naukowe z zakresu radioekologii, technik pomiarowych i radiochemii. Clausewitz
twierdził, że państwa są zawsze przygotowane do wojen, ale nie przyszłych, lecz tylko tych, ostatnio
prowadzonych. Dla monitoringu radioaktywności środowiska tą ostatnią wojną jest katastrofa
czarnobylska. Jej przebieg i specyfika zdeterminowała rozwój monitoringu radioaktywności w Polsce.
Dominacja skażeń 137Cs spowodowała dobre wyposażenie w nowoczesną spektrometrię gamma wielu
ośrodków w Polsce. Powstało wiele interesujących prac i zdobyto wielkie doświadczenie. Znacznie gorzej
jest już z pomiarami 90Sr czy też antropogenicznych alfa emiterów. W tej dziedzinie doświadczenie ma w
Polsce jedynie kilka ośrodków. Równie źle lub nawet jeszcze gorzej jest z pomiarami innych czysto beta
promieniotwórczych radionuklidów, przede wszystkim trytu, ale też 99Tc lub 63 Ni. Monitoring
radioaktywnych gazów, w tym gazowego jodu i gazów szlachetnych jest praktycznie całkowicie
zaniedbany. Całkowicie zaniedbane są też szybkie metody analityczne służące do badań skażeń
krótkożyciowymi izotopami lub służące do szybkiej oceny zagrożeń w przypadku sytuacji awaryjnej. W
tych dziedzinach czas pozostający do uruchomienia eksploatacji elektrowni jądrowych w Polsce powinien
być wykorzystany do należytego rozpoznania i przygotowania się do nowych wyzwań stających przed
nami.
Referat jest pomyślany jako jedno z wprowadzeń do dyskusji okrągłego stołu
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SPŁYW POLONU, URANU I PLUTONU Z DORZECZA WISŁY I ODRY
INFLOW OF POLONIUM, URANIUM AND PLUTONIUM FROM THE VISTULA AND
ODRA RIVERS CATCHMENT AREAS
Bogdan Skwarzec, Anna Jahnz, Agnieszka Tuszkowska
Wydział Chemii Uniwersytetu Gdańskiego, Katedra Chemii Analitycznej, Sobieskiego 18/19, 80-952 Gdańsk,
bosk@chem.univ.gda.pl
Na podstawie pomiaru aktywności polonu 210Po, uranu 238U i 234U oraz plutonu 238Pu i 239+240pu w
próbkach wód rzecznych pobranych w głównych nurtach Wisty i Odry oraz przy ujściach ich
najważniejszych dopływów dokonano obliczenie wielkości spływu tych radionuklidów z dorzecza Wisły i
Odry do Morza Bałtyckiego. Badania przeprowadzono w poszczególnych porach roku (wiosna, lato, jesień
i zima), co pozwoliło na przeanalizowanie sezonowych zmian spływu polonu, uranu i plutonu ze zlewni
obu rzek. Ponadto opracowano mapy ilustrujące kwartalną i całoroczną wielkość spływu oznaczanych
radionuklidów w przeliczeniu na jednostkę powierzchni zlewni dopływów Wisły i Odry, co posłużyło do
przeanalizowania źródeł pochodzenia polonu, uranu i plutonu na obszarze dorzecza obu rzek. Wielkość
tego spływu jest zróżnicowana sezonowo i zdecydowanie największa w okresie wiosennym. Szczególnie
dopływy górskie Wisły i Odry charakteryzują się największymi spływami oznaczanych radionuklidów.
Zdecydowanie najmniejszymi wartościami tego spływu charakteryzują się zlewnie dopływów nizinnych
zarówno Wisły jak i Odry. Wyniki przeprowadzonych badań wykazały, że Wisła i Odra są ważnym źródłem
dopływu uranu, polonu i plutonu zarówno do Zatoki Gdańskiej jak również Zatoki Pomorskiej. Rocznie do
obu akwenów spływa prawie 100 GBq 210Po, ponad 700 GBq izotopów 234U i 238U oraz ponad 100 MBq
plutonu 239+240 Pu. Ze względu na znaczący udział powierzchni zlewni Wisły i Odry w powierzchni naszego
kraju (prawie 90%), wyniki otrzymane dla zlewni obu analizowanych rzek są reprezentatywne dla całej
Polski.
Prezentowane badania naukowe zostały wsparte
Informatyzacji w ramach grantów: DS-8210-4-0086-9
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SORPCYJNO-DESORPCYJNE WŁAŚCIWOŚCI ŻYWICY SYNTETYCZNEJ PRZY
USUWANIU IZOTOPÓW PROMIENIOTWÓRCZYCH Z ROZTWORÓW
SORPTIVE AND DESORPTIVE PROPERTIES OF SYNTHETIC RESIN AT REMOVING
RADIOACTIVE ISOTOPES OF 137CS FROM SOLUTIONS
Stanisław Chibowski, M a r e k Reszka
Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej; Wydział Chemii; Zakład Radiochemii i Chemii Koloidów,
pi. M. Curie-Skłodowskiej 3, 20-031 Lublin

Utylizacja odpadów promieniotwórczych nastręcza wielu problemów. Jednym z nich jest objętość
roztworów zawierających izotopy. Stosunkowo tanim sposobem zatężania tego typu odpadów może być
zastosowanie odpowiednio spreparowanych jonitów. W pracy badano adsorpcję jonów cezowych
znaczonych izotopem 137Cs w zakresie stężeń 1 0 1 do 10"6M z roztworów Cs2S04 a także z takich
roztworów w obecności jonów K+, Na+ i NH4+ w zakresie pH od 4 do 10. Zbadano kinetykę sorpcji jonów
cezowych. Próbki jonitu z zaadsorbowanymi jonami cezowymi poddawano odmywaniu za pomocą wody
i roztworów elektrolitów w pH w zakresie od 4 do 10. Zdolności sorpcyjno-desorpcyjne badanego jonitu
porównano z wybranymi żywicami jonowymiennymi komercyjnymi.
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ZASTOSOWANIE JONÓW WAPNIA JAKO DODATKOWEGO NOŚNIKA DLA
STRONTU PODCZAS PRZYGOTOWYWANIA PRÓBEK WODNYCH NA OZNACZANIE
Sr-90
Izabela Chmielewska, Stanisław Chałupnik
Główny Instytut Górnictwa, pi. Gwarków 1, 40-166 Katowice

Zgodnie z Rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 17 grudnia 2002 ( Dz. U. 239, 2002) Laboratorium
Radiometrii GIG zostało zakwalifikowane do sieci laboratoriów specjalistycznych, których obowiązkiem
jest pomiar izotopów promieniotwórczych w środowisku, m. in. Sr-90 w próbkach wody.
Metoda przez nas zastosowana opiera się na ekstrakcji chromatograficznej jonów strontu z roztworu
matrycowego, przy użyciu żywicy Sr-Resin firmy Eichrom, a następnie pomiarze za pomocą spektrometrii
ciekłych scyntylatorów. Ze względu na bardzo niski limit detekcji (wymagany przez ustawę), próbki przed
właściwą preparatyką muszą być zagęszczone np. przez odparowanie. Podczas naszych analiz
zauważyliśmy straty Sr-90, wynikające najprawdopodobniej z adsorpcji jonów strontu na powierzchni
naczynia, w którym odparowywano wody.
Ostatecznie zmodyfikowaliśmy metodę tak, aby uniknąć potencjalnych strat wskutek adsorpcji, a
jednocześnie nie powodować przeładowania złoża. Wykorzystano do tego celu jony wapnia, jako
dodatkowy nośnik podczas przygotowywania próbek na oznaczanie Sr-90. Pozwoliło to zredukować
straty w trakcie preparatyki i osiągnąć prawidłowe wyniki pomiarów.
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METODYKA OZNACZANIA URANU W WODACH -WSTĘPNE WYNIKI POMIARÓW
Izabela Chmielewska, Viktor Jobbagy, Stanisław Chałupnik
Główny Instytut Górnictwa, pi. Gwarków 1, 40-166 Katowice

Dyrektywa Wodna nakłada obowiązek kontrolowania stężeń nuklidów promieniotwórczych w
wodach pitnych. W wodach tych mogą wystąpić naturalne nuklidy alfa promieniotwórcze, w
szczególności izotopy uranu i radu. W naszym laboratorium oznaczanie izotopów radu prowadzone jest
od wielu lat, jednakże do tej pory nie prowadziliśmy oznaczeń dla uranu. Ostatnio, dzięki współpracy
międzynarodowej z Uniwersytetem Pamonnia (Veszprem, Węgry) w ramach projektu UE
„WATERNORM", podjęliśmy próbę wprowadzenia techniki pomiarowej dla izotopów uranu.
Metoda ta opiera się na wyizolowaniu izotopów uranu z matrycy za pomocą żywicy
anionowymiennej oraz złoża ekstrakcyjnego UTEVA. Następnie uran jest współstrącany z neodymem.
Przygotowane w ten sposób źródło jest mierzone przy użyciu spektrometrii promieniowania alfa. W celu
określenia wydajności chemicznej przeprowadzanej reakcji używany znacznika U-232. W naszej
prezentacji chcemy dokładnie przedstawić zastosowaną technikę, jak również zademonstrować wstępne
wyniki z przeprowadzonych pomiarów.
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STĘŻENIE 129l 1127l W TARCZYCACH LUDZI W POLSCE PO AWARII W CZARNOBYLU
CONCENTRATIONS OF 129l AND 127l IN HUMAN THYROIDS AFTER THE
CHERNOBYL ACCIDENT
Zofia Pietrzak-Flis1, Anna Zonenberg 2 , Maria Suplińska1
Centralne Laboratorium Ochrony Radiologicznej, Konwaliowo 7, 03-194 Warszawa
Kliniki Endokrynologii, Diabetologii i Chorób Wewnętrznych Uniwersytetu Medycznego w Białymstoku,
ul. M. Skłodowskiej-Curie 24A, 15 -276 Białystok,
pietrzak_flis@clor. waw.pl
Celem pracy było określenie stężenia 129l i 127l w tarczycach mieszkańców północno-wschodniej
Polski i uzyskanie na tej podstawie danych do retrospektywnej oceny dawek pochłoniętych w tarczycy od
131
l uwolnionego w wyniku awarii czarnobylskiej w 1986 roku. Podstawę do obliczeń stanowił stosunek
atomowy 129l do 131l w chmurze radioaktywnej przechodzącej nad Polską w okresie 27 kwietnia - 10 maja
1986 r., wynoszący 32.8. Dane te będą wykorzystane do określenia możliwego związku z obserwowanymi
schorzeniami tego gruczołu w okresie 20 lat po awarii. Próbki tarczyc pobierano od operowanych
pacjentów (po uzyskaniu ich zgody i zgody Komisji Bioetycznej UM w Białymstoku) oraz od ofiar
wypadków. Osoby, od których pobierano próbki tarczyc mieszkały w tym samym miejscu od kwietnia
1986 do czasu operacji.
I i
I oznaczano metodą radiochemicznej neutronowej analizy aktywacyjnej (RNAA). Po wstępnej
preparatyce, jod z tarczycy wydzielano metodą ekstrakcji i re-ekstrakcji, liofilizowano w ampułkach
kwarcowych i ampułki zamykano przez zatopienie. Aktywacje przeprowadzonow reaktorze MARIA
13

strumieniem neutronów 7,0 x 10
127
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n cm s przez 6 godz. Z
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I w reakcji (n,y) powstaje

I (T1/2= 12,3 godz.),
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I w reakcji (n,2n)

129

I (T1/2=13 dni). Równocześnie z próbkami aktywowany był wzorzec

127

li

I. Po

schłodzeniu, jod ponownie wydzielano stosując metodę ekstrakcji i re-ekstrakcji. Ostatecznie jod wydzielano z
roztworu w postaci Pdl2 i osadzano na szklanym filtrze. Pomiar

I i

I wykonywano przy użyciu
130

spektrometru gamma z detektorem germanowym, wykorzystując pik o energii 538 keV (
(

I). Wydajność wydzielania jodu z tarczycy określano przez pomiar

I) i 389 keV

I, dodawanego do tarczyc przed

ich preparatyką i po zakończeniu analizy; wydajność ta wynosiła od ok. 20 do ok. 70%.
129

Średnie stężenie

I w tarczycach 34 osób było równe 100+28 u.Bq/g św.m., a średnie stężenie jodu
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stabilnego (
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I) - 0,33+0,03 mg/g św.m. Stosunek liczby atomów

127

I do liczby atomów
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4,37 x 10~ + 1,03 x 10~ at/at. Nie stwierdzono korelacji między stężeniem

li

I wynosił średnio

I w tarczycach a wiekiem

129

badanych osób. Wyraźnie wyższe stężenie

I obserwowano w tarczycach mieszkańców wsi w porównaniu do
129

mieszkańców miast. W tarczycach mieszkańców miast średnie stężenie

I wynosiło 54+9 u.Bq/g św.m. i było
_

129

ono ponad 3 razy niższe niż średnie stężenie mieszkańców miast (174+67 u.Bq/g św.m.). Stężenia
I w
tarczycach mieszkańców miast mieściły się w zakresie od 14 do 149 u.Bq/g św.m., podczas gdy w tarczycach
mieszkańców wsi zakres ten był znacznie szerszy i wynosił od 14 do 710 u.Bq/g św.m. U większości
129

mieszkańców miast (ok.75%) i u ok. 50% mieszkańców wsi stężenia
I w tarczycach pozostawało na niskim
poziomie i wynosiło średnio ok. 33 u.Bq/g św.m.
Jod do organizmu człowieka przechodzi głównie z pożywieniem, a biologiczny okres połowicznego
wydalania tego pierwiastka u osób dorosłych wynosi ok. 130 dni. Biorąc pod uwagę, że pacjenci od 1986 roku
129

przebywali w tych samych miejscowościach można stwierdzić, że wyższe stężenie
I w tarczycach
mieszkańców wsi może wynikać z większej zawartości tego radionuklidu w artykułach żywnościowych,
pochodzących z upraw lokalnych. Do miast, żywność dostarczana jest z upraw prowadzonych w różnych
miejscowościach, w tym mniej skażonych w czasie awarii czarnobylskiej.
Badania wykonano w ramach projektu badawczego Nr N N404 4342 33 Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa
Wyższego.
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LABORATORIUM SPEKTROMETRII GAMMA DO DOKŁADNYCH POMIARÓW
STĘŻEŃ RADIONUKLIDÓW W PRÓBKACH ŚRODOWISKOWYCH
THE GAMMA-RAY SPECTROMETRY LABORATORY FOR HIGH-PRECISION
MEASUREMENTS OF GAMMA RADIONUCLIDE CONCENTRATION IN
ENVIRONMENTAL SAMPLES
Paweł Jodłowski, Stefan J.Kalita
AGH University of Science and Technology, Faculty of Physics and Applied Computer Science, Al. Mickiewicza 30, 30059 Kraków, Poland
jodlowski@novell.ftj.agh.edu.pl
Praca przedstawia metodologię używaną w laboratorium spektrometrii gamma w dokładnych
pomiarach stężeń radionuklidów w próbkach środowiskowych. Laboratorium należy do Katedry
Zastosowań Fizyki Jądrowej Wydziału Fizyki i Informatyki Stosowanej AGH. Jest wyposażone w detektor
półprzewodnikowy HPGe firmy Canberra GX4020 o wydajności względnej 42% i zdolności rozdzielczej
1.82 keV (dla energii 1.33 MeV). Detektor jest umieszczony w „ d o m k u " osłonnym zbudowanym z cegieł
ołowianych o grubości 10 cm. Stosowane są 3 geometrie pomiarowe: Marinelli o objętości 710 cm 3 i
dwie geometrie cylindryczne o objętości 121 i 48 cm 3 .
Tło spektrometru wyznaczono poprzez wielokrotnie powtarzane, długotrwałe (100^-300 godz.)
pomiary; na ich podstawie zidentyfikowano linie obecne w tle i wyznaczono z dokładnością kilku procent
odpowiadające im częstości zliczeń. Stwierdzono silną zmienność kilku linii tła, związaną ze zmianami
stężenia radonu w laboratorium. Całkowita częstość zliczeń tła dla przedziału energii od 60 keV do 2650
keV wynosi 1,9 cps.
Kalibrację wydajnościową spektrometru w przedziale 32 keV-M836 keV przeprowadza się korzystając
z roztworów wzorcowych, zawierających radionuklidy sztuczne. Do otrzymanych kilkunastu wartości
wydajności dopasowuje się dwie funkcje kwadratowe, łączące się w punkcie odpowiadającym energii
200 keV. Niepewność otrzymanej krzywej kalibracji wynosi odpowiednio: 7% dla E=30-=-50 keV, 3-=-4% dla
E=50-=-200 keV i 2% dla E>200 keV. Wyznaczono też zależność wydajności całkowitej od energii ą(E) dla
energii powyżej 32 keV.
Poprawki na samoabsorpcję w próbce Cs są wyznaczane, z niepewnością l-=-2%, metodą
zaproponowaną przez Debertina. Poprawki są wyliczane przez oryginalny program komputerowy,
którego danymi wejściowymi są wymiary i gęstość próbki oraz masowy współczynnik absorpcji
mierzonego materiału. W dokładnych pomiarach wartość Cs jest wyznaczana, korzystając z tego
programu, dla każdej próbki. W pomiarach rutynowych, dla E>150 keV, korzysta się z zależności Cs(E,p)
dla matrycy Si0 2 , która została wyznaczona przez dopasowanie ciągłej funkcji do wyliczonych wartości CS.
Jeśli zależność tę stosuje się dla próbek o innym składzie chemicznym, wartość Cs obarczona jest
niewielkim błędem, np. dla matrycy H 2 0 nie przekracza on 2%.
Poprawki na koincydencyjne sumowanie Ca dla wybranej geometrii pomiaru, są wyznaczane
programem ETNA, korzystając z otrzymanych zależności e{E) i £t(E). Na podstawie tych danych program
wyznacza rozkład przestrzenny wydajności £(E,r) i £t(E,r) w próbce, a następnie przeprowadza niezbędne
całkowania i wyznacza wartość Cc.
Wyznaczono również poprawki Ch uwzględniające niewielkie różnice w wysokości próbki, względem
wysokości nominalnej; wynoszą one w zależności od geometrii pomiaru 1^-2%/mm.
Limit detekcji spektrometru MDA dla 100-godzinnego pomiaru określono dla wybranych nuklidów
obecnych w środowisku i dla kilku rodzajów próbek (woda, gleba, popiół). Przykładowo, w geometrii
cylindrycznej 121 cm 3 , MDA przy oznaczaniu Cs-137 w próbce gleby wynosi 0,12 Bq/kg.
W obliczeniach aktywności próbek stosowany jest program komputerowy umożliwiający
półautomatyczną obróbkę danych, korzystający z, tworzonego przez system pomiarowy, raportu z
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analizy widma. Program, przeszukując raport wiersz po wierszu, wczytuje niezbędne dane, m.in. masę
próbki i pola wybranych pików, a następnie wylicza poprawkę Cs i stężenie badanego nuklidu.
Opracowaną metodologię zweryfikowano przez udział w międzynarodowych
badaniach
porównawczych. Otrzymywane aktywności nuklidów sztucznych różniły się od wartości referencyjnych
średnio o około 3%.
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ANALIZA CZYNNIKÓW WARUNKUJĄCYCH SORPCJĘ CEZU NA SORBENTACH
HEKSACYJANOŻELAZIANOWYCH I ICH ODPOWIEDNIKACH KOMPOZYTOWYCH
THE ANALYSIS OF FACTORS INFLUENCING THE CEASIUM SORPTION ON
HEXACYANOFERRATES SORBENTS AND THEIR EQUIVALENT COMPOSITES
Barbara Kubica1,2
1
2

Instytut Fizyki Jądrowej PAN, Kraków
Akademia Górniczo-Hutnicza, Kraków
barbara.kubica@ifj.edu.pl

Trudno rozpuszczalne heksacyjanożelaziany dwuwartościowych metali przejściowych są
wykorzystywane jako selektywne jonity dla cięższych pierwiastków pierwszej grupy układu okresowego.
Ich właściwości sorpcyjne zależą od składu, struktury i sposobu ich otrzymywania [1-4].Sorbenty
żelazocyjankowe charakteryzują się dobrą kinetyką sorpcji i wysokimi wartościami współczynnika podziału
4
5
jonów cezowych mieszczących się w zakresie od 10 do 10 w roztworach wodnych o kwasowości od
molowych ilości kwasu do pH=12.
Sorpcja cezu była prowadzona na trudno rozpuszczalnych heksacyjanożelazianach metali
przejściowych (Ni,Zn,Cu, Co) w roztworach kwasów: solnego i siarkowego, w szerokim zakresie stężeń od
10-4 do 3 M. Przebieg sorpcji cezu na NiNF i CoNF jest identyczny dla środowiska dwóch badanych kwasów
mineralnych i praktycznie niezależny od stężenia kwasu w zakresie stężeń od 10-4 do 10-2 M. Powyżej tego
stężenia (> 1M) obserwuje się nieznaczny wzrost wartości Kd dla cezu. W przypadku ZnNF i CuNF
zauważalna jest tendencja do zmniejszania się wartości współczynnika podziału wraz ze wzrostem
stężenia kwasu, podobnie jak to ma miejsce w przypadku typowego kationitu (Dowex-50).
Badano zmiany współczynnika podziału cezu na NiNF.CuMF, ZnNF i CoNF w zależności od obecności
w układzie pierwiastka należącego do I grupy. Sorpcję cezu prowadzono w 10-1 M HCl. Obecność w
roztworze jonów litu lub i sodu niezależnie od stężenia stosowanej soli, nie wpływała na sorpcję cezu.
Natomiast, obecność jonów potasowego i amonowego, przy ich wyższych stężeniach, powoduje obniżenie
wartości współczynnika sorpcji cezu prawie dziesięciokrotnie (najbardziej widoczny jest efekt
charakterystyczny dla ZnNF). To zjawisko, ma istotne znaczenie zarówno w badaniach analitycznych jak i
w środowiskowych.

Literatura
[1] J.Różański, M.Mojski, 1990, Chem.Anal.-Warsaw 35: 591.
[2] C.Nesckovic-Loos, 1989, Solv.Extr. Ion Exch. 7: 131.
[3] C.Loos-Neskovic, M.Fedorff, 1988, Polymers. 7: 173.
[4] C.Loos-Neskovic,et al, 1999, Radiochim. Acta. 85: 143
Praca częściowo była sponsorowana przez grant KBN N 305011 oraz przez Fundację Kościuszkowską,
Amerykańskie Centrum dla Polskiej Kultury, funduszem zapewnionym przez Fundację im. Alfreda
Jurzykowskiego
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SEKWENCYJNA PROCEDURA OZNACZEŃ 238Pu, 239+240Pu, 241Am, 90Sr, U I Th
ZASTOSOWANA DO GLEB I TORFÓW ZE SPITSBERGENU
E. Łokas, J.W. Mietelski, K. Kleszcz
Instytut Fizyki Jądrowej PAN, ul. Radzikowskiego 152, 31-342 Kraków
Edyta.Lokas@ifj.edu.pl

W pracy przedstawiono kompletną, sekwencyjną procedurę oznaczania trzech radionuklidów
antropogenicznych (238Pu, 239+240Pu, 241Am, 90Sr) i pięciu naturalnych (238U, 234U, 232Th, 230Th i 228Th) w
różnego typu próbkach środowiskowych przywiezionych ze Spitsbergenu.
Metoda oparta jest na wydzielaniu wszystkich wymienionych izotopów z próbek,
charakteryzujących się zróżnicowanymi matrycami (gleby, torfy), a następnie rozdzielaniu tych
izotopów z wykorzystaniem różnych kolumn chromatograficznych oraz różnych eluentów i eluatów.
Wydajność wydzielenia kontroluje się ilościowo dodając znaczniki izotopowe. Dla osiągnięcia oceny
całkowitej aktywności danego radionuklidu zawartego w próbce potrzebne jest pełne rozpuszczenie
materiału matrycy. Dla niektórych matryc stanowi to podstawową trudność.
Metodę radiochemiczną służącą do oznaczenia stężeń substancji alfapromieniotwórczych (238Pu,
239+240
Pu, 241Am, 238U, 234U, 232Th, 230Th i 228Th) i betapromieniotwórczych (90Sr), można podzielić na
trzy etapy:
• rozpuszczenie (mineralizację),
• wydzielenie i zatężenie poszukiwanej substancji (grupy izotopów),
• przygotowanie źródła spektrometrycznego.
Metoda mineralizacji musi być dobrana do danego materiału matrycowego. Stosowano mineralizację
suchą (wstępne spalenie próbki w kontrolowanej, dobranej dla danego izotopu temperaturze – 600ºC), a po
niej mineralizację mokrą z wykorzystaniem stężonych, gorących kwasów (HF, HNO3, HCl, H3BO3). Często
stosowano dodatkowo nadtlenek wodoru (H2O2). Po mineralizacji badane izotopy wydzielano za pomocą
chromatografii jonowymiennej. Pluton wydzielano na kolumnach aniono-wymiennych DOWEX-1 zgodnie z
procedurą stosowaną w IFJ od 1993 roku [1]. 90Sr wydzielano z wykorzystaniem kolumny ekstrakcyjnej Sr-Spec
(EiChrom Ltd.) [2]. Ameryk wydzielano na kolumnie anionowymiennej Dowex 1 z zastosowaniem roztworów
kwasów mineralnych z metanolem [3]. Pomiary wykonano na spektrometrach promieniowania alfa z
detektorami półprzewodnikowymi i na spektrometrze LSC.

Dla procedury tej została przeprowadzona walidacja z wykorzystaniem certyfikowanych
materiałów referencyjnych. Wiarygodność stosowanej metody została potwierdzona poprzez udział
w krajowych i międzynarodowych badaniach porównawczych.

Literatura:
[1] Mietelski J.W., Wąs B., 1995. Plutonium from Chernobyl in Poland, Applied Radiation and Isotopes,
46
(11), p. 1203-1211.
[2]Gaca P., Skwarzec B., Mietelski J.W., 2006. Geographical distribution of 90Sr contamination in Poland.
Radiochimica Acta 94, p. 175-179.
[3] Holm E., Ballestra S., 1989. Methods for Radiochemical Analyses of Plutonium, Americium and Curium,
within the “Measurements of Radionuclides in Food and the Environment - A Guidebook”, IAEA Technical
Report Series No. 295, IAEA Press, Vienna.
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WYZNACZANIE POPRAWEK NA SAMOABSORPCJĘ I KALIBRACJA
WYDAJNOŚCIOWA SPEKTROMETRU DLA POMIARÓW RADIOAKTYWNOŚCI W
PRÓBKACH ŚRODOWISKOWYCH METODĄ SPEKTROMETRII GAMMA
SELF-ATTENUATION CORRECTION AND EFFICIENCY CALIBRATION FOR
MEASUREMENT RADIOACTIVITY OF ENVIRONMENTAL SAMPLES BY GAMMARAY SPECTROMETRYR. Misiak, R. Hajduk, M. Stobiński ,B. Kubica,
Instytut Fizyki Jądrowej im. Henryka Niewodniczańskiego PAN, Kraków; ryszard.misiak@ifj.edu.pl

Najdokładniejszą metodą obliczania radioaktywności próbki jest metoda porównawcza. Muszą być
jednak spełnione następujące warunki: próbka i źródło referencyjne są mierzone w identycznym układzie
geometrycznym, próbka i źródło referencyjne posiadają ten sam skład chemiczny i gęstość oraz zawierają
takie same radioizotopy. Realizacja tych założeń nie zawsze jest możliwa i jest szczególnie trudna w
pomiarach próbek środowiskowych ze względu na dość znaczne różnice w ich składzie chemicznym i
gęstości. Dokładne określenie radioaktywności radioizotopów emitujących kwanty gamma w próbkach
środowiskowych wymaga znajomości bezwzględnej wydajności układu detekcyjnego od energii i
uwzględnienia samoabsorpcji emitowanych kwantów w próbce. Wielkość samoabsorpcji kwantów gamma
w próbce zależy od wielu czynników: składu chemicznego próbki, gęstości, masy (wymiaru) próbki i energii
emitowanego promieniowania gamma.
Celem niniejszej pracy było przeprowadzenie kompleksowej kalibracji (wyznaczenie współczynników
poprawkowych na samoabsorpcję i krzywej efektywności układu detekcyjnego ε(Eγ)) dla trzech
spektrometrów gamma pozwalającej na wyznaczenie radioaktywności 137Cs i 40K w różnych próbkach
środowiskowych badanych w naszym laboratorium (mchach, liściach, trawach, glebach i sedymentach).
Dla wyznaczania poprawek na samoabsorpcję wybrano metodę doświadczalną opartą na pomiarze
transmitancji kwantów gamma[1,2]. Jako źródło emisji kwantów gamma wybrano radioizotop 152Eu
emitujący kwanty o energii w zakresie od 100 do 1500 keV. Mierzone rodzaje próbek obejmują zakres
3
gęstości od 0,1 g/cm do 2,0 g/cm3. Dodatkowo, masy pobranych próbek środowiskowych różnią się
często dość znacznie od kilku do kilkuset gramów. Zatem poprawki na transmitancję T(Eγ) wyznaczono nie
tylko dla przedstawionego zakresu gęstości próbek, ale także w funkcji masy próbki czyli wysokości próbki
w cylindrycznym naczyniu pomiarowym od około 1 cm do 7 cm. Zależność transmitancji kwantów gamma
od ich energii dla punktu pomiarowego, czyli dla określonej gęstości i wysokości mierzonej próbki, opisano
funkcją potęgową T(Eγ) = A*EγB + C*EγD, gdzie A, B, C, D – stałe aproksymacji.
Ponieważ efektywność ε(Eγ) dla 137Cs (661,6 keV) i 40K (1460,8 keV) wyznaczono z pomiarów wzorca
3
IAEA-154, o gęstości 0,76 g/cm , w funkcji wysokości wzorca w naczyniu pomiarowym do 7,0 cm,
konieczne jest obliczenie znormalizowanej transmitancji Tz(Eγ) dla badanego zakresu gęstości ρ i
wysokości h. Wyrażono ją jako stosunek transmitancji wyznaczonej dla próbki Tp(Eγ) do transmitancji dla
wzorca (dla którego wyznaczono efektywność detekcji spektrometru) Tw(Eγ): Tz(Eγ)=Tp(Eγ)/Tw(Eγ). Zależność
znormalizowanej transmitancji Tz(Eγ) od gęstości ρ i wysokości h opisano wielomianem 4-go stopnia:
Tz(Eγ)= A + B*X + C*X2 + D*X3 + E*X4, gdzie A, B, C, D, E - stałe aproksymacji. Wprowadzona zmienna X jest
funkcją dwu zmiennych, gęstości i wysokości próbki, opisaną następującym wyrażeniem:
X=log(ρpróbki/ρwzorca)*h/2.
Przedstawioną metodę kalibracji zweryfikowano wykonując pomiary radioaktywności 137Cs i 40K w
materiałach referencyjnych: IAEA-373 - trawa o gęstości 0,38 g/cm3 i IAEA-375 - gleba o gęstości 1,43
g/cm3, dla ich różnej wysokości (masy) w naczyniu pomiarowym. Zmierzone wartości radioaktywności
137
Cs zawierały się w przedziale do ± 5,5% od wartości referencyjnej dla obu wzorców. Dla 40K błąd
oznaczenia wyniósł do ± 10% od wartości referencyjnej dla obu wzorców.
Praca częściowo była sponsorowana przez grant KBN N 305011
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PORÓWNANIA MIĘDZYLABORATORYJNE DLA LABORATORIÓW
OZNACZAJĄCYCH IZOTOPY PROMIENIOTWÓRCZE W ŻYWNOŚCI I
ŚRODOWISKU PROWADZONE PRZEZ PAŃSTWOWĄ AGENCJĘ ATOMISTYKI
PROFICIENCY TESTS ORGANIZED BY NATIONAL ATOMIC ENERGY AGENCY FOR
LABORATORIES MEASURING RADIOACTIVE CONTAMINATION OF FOOD AND
ENVIRONMENT
Halina Polkowska-Motrenko i Leon Fuks
Instytut Chemii i Techniki Jądrowej, ul. Dorodna 16, 03-195 Warszawa

Program porównań międzylaboratoryjnych dla laboratoriów tworzących sieć monitoringu
radiacyjnego kraju został zapoczątkowany w 2004 r. i jest kontynuowany do chwili obecnej. Badania
dotyczą oznaczania wybranych izotopów, a mianowicie 241Am, 137Cs, 3H, 239Pu, 226Ra i 90Sr w wodach,
żywności i glebie. Koordynatorem badan jest Instytut Chemii i Techniki Jądrowej. Porównania
prowadzone są zgodnie z wymaganiami norm międzynarodowych: Przewodnik ISO/IEC 43-1:1997,
ISO 13528:2005 oraz zharmonizowanego protokołu IUPAC.
Materiały do badań przygotowano i charakteryzowano w taki sposób, aby laboratoriom
uczestniczącym w porównaniu oraz organizatorowi dostarczyć najwięcej danych pozwalających na
ocenę stosowanych procedur pomiarowych i jakości pracy laboratoriów. Szczególny nacisk położono
na zapewnienie spójności pomiarowej. Analizę statystyczną wyników prowadzono wyznaczając
wartości współczynnika z, zeta oraz liczby En. Dodatkowo stosowano testy używane przez MAEA.
W pracy przedstawiono zastosowaną strategię prowadzenia porównań, sposób przygotowania
materiałów do badań oraz podsumowano wyniki uzyskane przez laboratoria.
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SYSTEM WCZESNEGO WYKRYWANIA SKAŻEŃ PROMIENIOTWÓRCZYCH
Krzysztof Isajenko
Centralne Laboratorium Ochrony Radiologicznej, ul. Konwaliowa 7, 03-194 Warszawa
isajenko@clor.waw.pl lub isajenko@upcpoczta.pl

Pomimo, że nasz kraj nie jest krajem nuklearnym, a dotychczas nie posiadamy także energetyki
jądrowej, to jednak nasze położenie w Europie (większość naszych sąsiadów posiada elektrownie
jądrowe) oraz rosnące zagrożenie terroryzmem (także nuklearnym) zmusza nas do posiadania sieci
wczesnego wykrywania skażeń promieniotwórczych.
Ciągłe monitorowanie sytuacji radiacyjnej kraju polega na systematycznych pomiarach mocy
dawki promieniowania gamma w określonych punktach na terenie naszego kraju oraz wykonywaniu
pomiarów zawartości izotopów promieniotwórczych w głównych komponentach środowiska i
żywności. Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 17 grudnia 2002 roku (w sprawie stacji wczesnego
wykrywania skażeń promieniotwórczych i placówek prowadzących pomiary skażeń
promieniotwórczych) powołuje stacje pomiarowe, których zadaniem jest umożliwienie bieżącej
oceny sytuacji radiacyjnej kraju, jak również wczesne wykrywanie skażeń promieniotwórczych.
Należą do nich
•
wysokoczułe stacje ASS-500 (13 sztuk) wykonujące ciągły pobór aerozoli atmosferycznych na
odpowiednie filtry z przyziemnej warstwy powietrza oraz prowadzą pomiary
spektrometryczne umożliwiające szybkie zaobserwowanie nawet niewielkiego wzrostu
stężeń izotopów promieniotwórczych pochodzenia sztucznego w powietrzu,
•
automatyczne stacje PMS (13 sztuk) prowadzące ciągłe pomiary mocy dawki promieniowania
gamma środowiska oraz zbierające widmo promieniowania z otoczenia stacji. Stacje także
prowadzą pomiary intensywności opadów atmosferycznych (które mogą mieć wpływ na
skażenia przyziemnej warstwy powietrza atmosferycznego),
•
dziewięć stacji IMGW prowadzących ciągły pomiar mocy dawki promieniowania gamma i
aktywności całkowitej alfa i beta aerozoli atmosferycznych oraz pomiary aktywności
całkowitej beta i zawartości Cs-137 w tygodniowych i miesięcznych próbkach opadu
atmosferycznego,
•
trzynaście stacji pomiarowych Ministerstwa Obrony Narodowej wykonujących ciągłe pomiary
mocy dawki promieniowania gamma otoczenia.
W referacie zostanie przedstawiony system wczesnego ostrzegania działający w Polsce (jego
budowa, lokalizacje stacji, zasada działania) oraz zostaną zaprezentowane wyniki z pomiarów
prowadzonych w tym systemie (stacje ASS-500) w ubiegłym roku (2008).
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OZNACZANIE 63Ni W PRÓBKACH ŚRODOWISKOWYCH
DETERMINATION OF 63Ni IN ENVIRONMENTAL SAMPLES
Krzysztof Kleszcz, Jerzy W. Mietelski
krzysztof.kleszcz@ifj.edu.pl

W prezentacji przedstawiono metodę oznaczania stężenia aktywności izotopu 63Ni w próbkach
środowiskowych różnego pochodzenia. Oznaczany izotop jest czystym beta-emiterem i jako taki musi
być całkowicie wyodrębniony z próbki, aby jego aktywność mogła zostać wiarygodnie zmierzona.
Głównym problemem w analizie próbek środowiskowych może być obecność złożonej matrycy
mineralnej oraz ewentualnie dużych ilości innych izotopów promieniotwórczych. W literaturze
opisano metody oznaczania 63Ni oparte na wytrącaniu niklu z roztworu w postaci kompleksu
z dimetyloglioksymem (DMG), a następnie ekstrakcji chloroformem i reekstrakcji do fazy wodnej
[1, 2, 3]. Metoda ta daje dobre wyniki tylko dla próbek prostych, o niezbyt złożonej matrycy
(np. próbek wody). W przypadku próbek złożonych, np. gleby, duża ilość matrycy wymaga
dodatkowych etapów oczyszczających. Dodatkowo, analizując próbki o znacznej radioaktywności,
konieczne jest dokładne usunięcie śladów wszelkich innych izotopów promieniotwórczych
(szczególnie beta-emiterów), gdyż 63Ni z reguły występuje w próbkach środowiskowych na bardzo
niskich poziomach aktywności, wobec czego nawet ślady innych radioizotopów mogą zamaskować
pochodzący od niego sygnał. Głównymi punktami przedstawionej procedury wydzielania niklu
z próbek jest mineralizacja z dodaniem nośnika Ni, oddzielenie Fe, Co i Mn na anionicie Dowex 1x8,
wytrącenie znacznej części matrycy przy pH ~ 8,5, oddzielenie śladów cezu przez wytrącenie
siarczków FeS + NiS (Cs pozostaje w roztworze), roztworzenie osadu i wytrącenie kompleksu Ni-DMG
oraz jego ekstrakcja. Stężenie aktywności 63Ni zmierzono przy użyciu spektrometru
ciekłoscyntylacyjnego Wallac Guardian 1414-003 LSC. Wydajność chemiczną odzysku Ni zmierzono
metodą atomowej spektrometrii absorpcyjnej; średnia wydajność dla próbek gleby analizowanych tą
metodą wynosiła 66% z odchyleniem standardowym równym 25%. Metodę z powodzeniem
zastosowano do oznaczenia stężenia aktywności 63Ni w próbkach gleb czarnobylskich, które oprócz
mineralnej matrycy zawierały znaczne ilości różnych radioizotopów pochodzących z opadu po
katastrofie czarnobylskiej (137Cs na poziomie kilkuset kBq/kg).
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[1] Skwarzec B., Holm E., Strumińska D. I., Radioanalytical determination of 55Fe and 63Ni in the environmental
samlpes, Chem. Anal. (Warsaw), 46 (2001), 23-30.
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MIGRACJA I BIODOSTĘPNOŚĆ PLUTONU W GLEBACH LUBELSZCZYZNY
MIGRATION AND BIOAVAILABILITY OF PLUTONIUM IN SOILS OF LUBLIN
REGION
Andrzej Komosa1, Jolanta Orzeł1, Sylwia Żądełek1
1

Zakład Radiochemii i Chemii Koloidów UMCS, pl. M. C. Skłodowskiej 3, 20-031 Lublin
andrzej.komosa@umcs.lublin.pl

Pomimo przeszło 40 lat, jakie upłynęły od wystąpienia maksimum opadu radioaktywnego
będącego rezultatem atmosferycznych prób jądrowych oraz 23 lat od katastrofy Czarnobylskiej,
izotopy plutonu są wciąż obecne w środowisku, a zwłaszcza w glebie. Izotopy te, wprowadzone na
powierzchnię gleby, przemieszczają się w głąb profilu glebowego bardzo powoli, z szybkością rzędu 1
cm/rok. Z tego powodu znajdują się one cały czas w powierzchniowej warstwie gleb nieuprawnych, a
kultywacja gleby nie powoduje wzrostu szybkości migracji, a tylko wyrównywanie się stężeń tych
izotopów w całej warstwie uprawnej. Ze względu na małe ilości izotopów plutonu trudno jest określić
ich postać chemiczną, a tym samym ustalić ich dostępność biologiczną.
Celem badań było prześledzenie rozkładu pionowego izotopów alfa promieniotwórczego plutonu
w profilach różnych typów gleb nieuprawnych Lubelszczyzny, określenie szybkości pionowej migracji,
a także biodostępności plutonu.
Pomiary aktywności plutonu prowadzono z wykorzystaniem spektrometrów promieniowania alfa
(Canberra) oraz właściwych metod radiochemicznego oddzielania plutonu od składników matrycy. Do
określania biodostępności plutonu wykorzystano metodę frakcjonowania, polegającą na ekstrakcji
sekwencyjnej próbki przy pomocy odpowiednich roztworów. W ten sposób możliwe jest wydzielenie
frakcji łatwo dostępnej (mobilnej), węglanowej, związanej z tlenkami żelaza, organicznej i trudno
dostępnej. Oznaczenie stężenia plutonu w poszczególnych frakcjach nie daje wprawdzie informacji o
dokładnej postaci chemicznej badanego pierwiastka, ale o właściwościach całej frakcji.
Wyniki badań potwierdziły utrzymującą się obecność plutonu w powierzchniowych warstwach
gleby, jak również wysoki udział plutonu we frakcji organicznej gleby. Przykładowe rozkłady 239+240Pu
w profilu glebowym i dystrybucja plutonu pomiędzy wyekstrahowane frakcje gleby przedstawiają
poniższe rysunki.
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BADANIE ZAWARTOŚCI RADIONUKLIDÓW 137Cs i 90Sr W PRÓBKACH OSADÓW
DENNYCH Z MORZA BARENTSA
137
STUDY ON THE Cs AND 90Sr RADIONUCLIDE CONTENTS IN SEDIMENT
SAMPLES OF THE BARENTS SEA
Jan Solecki
Zakład Radiochemii i Chemii Koloidów Wydziału Chemii UMCS

W ramach współpracy z Instytutem Biologii Morza Rosyjskiej Akademii Nauk w Murmańsku w
sierpniu 1991 roku pracownicy Zakładu Radiochemii i Chemii Koloidów Wydziału Chemii UMCS wzięli
udział w wyprawie polarnej w rejon wysp Nowej Ziemi i Archipelagu Franciszka Józefa. Celem
wyprawy było z jednej strony dokonanie pomiarów skażeń promieniotwórczych środowiska z drugiej
pobranie próbek roślin, gleb i osadów dennych. Próbki pobierano z powierzchni dna lub w postaci
odwiertów o różnej głębokości. Osady z odwiertów dzielono na warstwy, następnie suszono w
suszarce (ok. 80 0C), po przewiezieniu do laboratorium mielono i poddano analizie na obecność
radionuklidów 137Cs a następnie 90Sr. Charakterystykę próbek pokazano w poniższej tabeli.
L.p.

Nazwa próbki

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18

A
B
C
A
B
C
A
B
C
A
B
C
A
B
C
A
B
C

19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41

I

II

XIII

XIV

XVI

XVII
XX
XXI

XXII

A
A
B
C
A
B
C
K1
K2
K3
K4
K5
K6

XXIII

A

XXIV

A
B
C
K1
K2
K3
K4
K5
K6

Charakter

Głębokość [m]

ił –osad
denny

260

ił

237

ił

280

ił

550

ił

470-500

ił

138

piasek

25

ił

30

ił

49
rdzeń

ił

140

Podzielono
na próbki po
10cm

0-3

Współrzędne geograficzne
o

Data poboru

o

74 23’7”N, 52 05’7” a
74o24’2”N, 52o06’5”

17.08.1991r.

74o35’5”N,
o
52 46’0”E

17.08.1991r.

80o16’17”N,
52o11’63”E

22.08.1991r.

80o12’35”N
o
52 03’17”E

23.08.1991r.

80o18’89”N
51o04‘6”E

23.08.1991r.

o

80 19’35”N
52o51’27”E

24.08.1991r.

80o0’38”N
49o29’8”E

27.08.1991r.

75o19’62”N
57o30’16”E

29.08.1991r.

Nowa Ziemia, Zatoka
Norbienszelda

75o19’98”N
57o44’68”E

29.08.1991r.

Nowa Ziemia, Zatoka
Norbienszelda

75o23’N
57o23’E

30.08.1991r.

Nowa Ziemia, Zalew
Głazowa

75 05’N
56o26’7”E

0-3
4-10
6-12

ił

34
rdzeń

Pochodzenie próbki
W-wa [cm]
Miejsce
2-3
Morze Barentsa
4-10
6-12
2-3
Morze Barentsa
4-10
6-12
0-3
M. Barentsa, Arch. Fr.
4-10
Józefa, Ostrow Gukiera
6-12
0-3
M. Barentsa, Arch. Fr.
4-10
Józefa, Ostrow Gukiera
6-15
0-3
M. Barentsa, Arch. Fr.
4-10
Józefa, Ostrow Gukiera
6-12
0-3
M. Barentsa, Arch. Fr.
4-10
Józefa, Ostrow Gukiera
6-12
M. Barentsa, Arch. Fr.
Józefa, Ostrow Miejbiel
0-3
Nowa Ziemia, Zatoka
4-10
Norbienszelda
6-12
0-3
4-10
6-12

Podzielono
30cm rdzeń
na próbki po
5cm

o

30.08.1991r.

Na podstawie wykonanych oznaczeń stwierdzono, że wielkość aktywności promieniotwórczej
badanych radionuklidów zależy od miejsca i głębokości pobranej próbki oraz zmniejsza się
nieregularnie w głąb dna morza.
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BADANIE AKTYWNOŚCI 137Cs ORAZ WARUNKÓW SORPCJI TEGO GAMMA
RADIONUKLIDU W OBECNOŚCI JONÓW POTASU W PROFILACH
GŁĘBOKOŚCIOWYCH OSADÓW DENNYCH POBRANYCH ZE ZBIONIKA
DOBCZYCKIEGO
Cs ACTIVITY AND SORPTION CONDITIONS OF THIS GAMMA RADIONUCLIDE,
IN POTASSIUM IONS ENVIRONMENT IN SEDIMENTS DEPTH PROFILES FROM
ZBIORNIK DOBCZYCKI
Katarzyna Szarłowicz1,2, Mirosław Bartyzel1 , Witold Reczyński3, Ryszard Misiak1, Janusz
Gołaś3, Barbara Kubica1,3
1

Instytut Fizyki Jądrowej PAN, Kraków
2
Uniwersytet Jagielloński, Kraków
3
Akademia Górniczo-Hutnicza, Kraków

Obiektem badawczym przedstawionym w niniejszej pracy jest Zbiornik Dobczycki,
główny rezerwuar wody pitnej dla miasta Krakowa.
W pracy określono zawartość 137Cs w próbkach osadów dennych Zbiornika Dobczyckiego
pobranych w sześciu punktach pomiarowych usytuowanych na całym obszarze jeziora, dla trzech
profili głębokościowych. Zbadano także wpływ obecności jonów potasu na sorpcję 137Cs traktując
osad denny jako sorbent. Badania aktywności 137Cs w profilach głębokościowych prowadzono przy
wykorzystaniu metody gamma spektrometrycznej. Pozwoliło to na opisanie dystrybucji sztucznego
gamma radionuklidu 137Cs w Zbiorniku. Wyniki badań pokazały, iż koncentracja 137Cs jest
zróżnicowana (dla dwóch punktów przekracza wartość 100Bq/kg) (Tab. nr 1). W większości punktów
pomiarowych (P2-P6) obserwujemy wzrost aktywności 137Cs w głąb profilu głębokościowego
Tabela 1. Aktywność 137Cs w próbkach profili głębokościowych
Nr próbki
P1A
P1B
P1C
P2A
P2B
P2C
P3A
P3B
P3C

Zawartość 137Cs [Bq/kg]
14,3 ± 2,9
9,8 ± 2,6
9,1 ± 2,5
15,2 ± 3,6
15,2 ± 3,1
17,4 ± 3,3
23,3 ± 4
38,8 ± 8
136,2 ± 5,2

Nr próbki
P4A
P4B
P4C
P5A
P5B
P5C
P6A
P6B
P6C

Zawartość 137Cs [Bq/kg]
22,2 ± 4
19,7 ± 3,9
48,6 ± 4,4
75,0 ± 4,7
66,9 ± 5,1
141,5 ± 5,8
14,3 ± 4,4
26,3 ± 4,2
43,2 ± 4

Ze względu na konkurencyjność potasu w stosunku do cezu wykonano pomiary modelowe
obrazujące wpływ jonu K+ na sorpcję Cs. Badania przeprowadzano dla próbek osadów dennych w
środowisku jonów potasowych o różnym stężeniu, aby stwierdzić przy jakim stężeniu jonów
potasowych istnieje zagrożenie uwolnienia 137Cs zawartego w osadzie dennym do wody. Wyniki
dowiodły, że sorpcja cezu maleje w miarę wzrostu stężenia jonów potasu począwszy od stężenia K+
>5*10-4 M. To może sugerować, że przy takim stężeniu jonów potasu, cez może być uwalniany z
osadu i wprowadzany do Zbiornika, co byłoby zjawiskiem niekorzystnym gdyż skutkowałoby
skażeniem wody.
Praca była częściowo sponsorowana przez Fundację Kościuszkowską, Amerykańskie Centrum dla Polskiej
Kultury, funduszem zapewnionym przez Fundację im. Alfreda Jurzykowskiego
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137

Cs W MAKROALGACH MORZA BAŁTYCKIEGO
Cs IN MACROALGAE FROM THE BALTIC SEA

137

T. Zalewska, M. Saniewski
Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej, Oddział Morski w Gdyni
ul. Waszyngtona 42, 81 – 342 Gdynia
tamara.zalewska@imgw.pl

Od 1986 roku, po awarii elektrowni w Czarnobylu poziom radioaktywności w Morzu Bałtyckim
wynikający z działalności człowieka kształtowany jest głównie obecnością antropogenicznego izotopu cezu
137 (137Cs). 137Cs charakteryzuje się stosunkowo długim okresem połowicznego rozpadu (30,07 lat), który
między innymi jest odpowiedzialny za wciąż podwyższoną w stosunku do okresu przed awarią w
Czarnobylu aktywność 137Cs w środowisku morskim. Od 1991 roku obserwowany jest praktycznie ciągły
spadek stężeń, związany głównie z rozpadem promieniotwórczym oraz z wymianą wód pomiędzy
Bałtykiem a Morzem Północnym, która odgrywa szczególną rolę w przypadku izotopu cezu. Wpływające z
Morza Północnego wody charakteryzują się zdecydowanie niższymi stężeniami 137Cs i w ten sposób
wywierają wpływ rozcieńczający. Na obniżenie aktywności 137Cs w toni wodnej wpływają również procesy
sedymentacji i bioakumulacji w faunie i florze morskiej.
Celem pracy było dokonanie oceny przebiegu procesu bioakumulacji 137Cs w wybranych organizmach
fitobentosowych występujących w Morzu Bałtyckim. Na podstawie uzyskanych wyników dokonano
porównania zdolności analizowanych organizmów do bioakumulacji 137Cs.
Zakres prac obejmował trzy zasadnicze etapy: pobór prób, przygotowanie prób do pomiaru i pomiar
metodą spektrometrii gamma
Próby makrofitobentosu pobrane zostały przez nurków w rejonie Klifu Orłowskiego, w latach 2005, 2006 i
2008. Zebrany materiał został oznaczony jakościowo (określono gatunki, które pojawiły się w próbach)
oraz ilościowo (określono biomasę wszystkich gatunków). Pomiar aktywność 137Cs w próbach prowadzono
z zastosowaniem metody spektrometrii gamma.
W próbach zidentyfikowano makroglony z rodziny zielenic (Enteromorpha sp., Cladophora sp.),
krasnorostów (Furcellaria sp., Polysiphonia sp.). i roślin naczyniowych (Zostera marina). Skład gatunkowy
prób fitobentosowych zmieniał się w poszczególnych latach, jednakże największy wpływ na różnorodność
gatunkową miał miesiąc poboru w danym roku. Dominującym gatunkiem biorąc pod uwagę biomasę oraz
częstość występowania na poszczególnych poziomach we wszystkich badanych próbach była rurecznica
(Polysiphonia nigrescens).
Współczynniki koncentracji (CF) obliczone jako stosunek stężenia 137Cs w badanych próbach do
stężenia 137Cs w wodzie morskiej odzwierciedlają zdolność poszczególnych organizmów do bioakumulacji
radioaktywnego izotopu cezu. Współczynniki koncentracji dla badanych organizmów maleją w szeregu CF
Polysiphonia sp. > CF Furcellaria sp.> CF Cladophora sp. > CF Zostera marina.
Najwyższymi wartościami współczynników koncentracji charakteryzują się krasnorosty, niższe wartości
uzyskano w przypadku zielenic, a najniższe wyznaczono dla roślin naczyniowych. Różnice w zdolności do
bioakumulacji 137Cs mogą w znacznym stopniu wynikać z fizjologii badanych organizmów. W przypadku
krasnorostów i zielenic wszelka wymiana składników odbywa się całą powierzchnią (ang. foliar uptake), w
przeciwieństwie do roślin naczyniowych, w przypadku których wymiana składników odbywa się głównie
poprzez system korzeniowy. Może to w sposób istotny wpływać na przebieg procesu bioakumulacji.
Budowa komórkowa, jak również stopień wyspecjalizowania komórek w badanych organizmach mogą
determinować natomiast pojemność bioakumulacyjną charakterystyczną dla danych makroalg.
Największą zdolnością i pojemnością bioakumulacyjną spośród wszystkich badanych organizmów
charakteryzuje się Polysiphonia nigrenscens. Decydujące znaczenie dla efektywnego procesu
bioakumulacji może mieć „pneumatyczna budowa” rurecznicy wpływająca na dużą pojemność
bioakumulacyjną, jak również łatwość transportu wewnątrzkomórkowego. Ponadto szybkość przyrostu
biomasy i długi okres wegetacyjny predestynuje rurecznicę do miana niemalże doskonałego bioindykatora
zanieczyszczeń radioaktywnych środowiska morskiego.
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IMPLEMENTACJA PRAKTYCZNEGO PODRĘCZNIKA DLA KRAJÓW UNII
EUROPEJSKIEJ PODAJĄCEGO SPOSOBY POSTĘPOWANIA W WYPADKU
ZAGROŻENIA NAPROMIENIENIA GRUP LUDNOŚCI W WYNIKU AKTÓW
TERRORYSTYCZNYCH
TRIAGE, MONITORING AND TREATMENT- HANDBOOK FOR MANAGEMENT OF
THE PUBLIC IN THE EVENT OF MALEVOLENT USE OF RADIATION
Paweł Krajewski, Genowefa Smagała, Małgorzata Kardaś
Centralne Laboratorium Ochrony Radiologicznej, Konwaliowa 7, 03-194 Warszawa
Program Ramowy 6 Unii Europejskiej, EURATOM, Specific Target Research Project FI6R: TMT Handbook
Contract Number: FP6 – 36497; Okres prac: 01/09/06 – 01/03/09, http://www.tmthandbook.org/index.php

Europejskie krajowe plany postępowania awaryjnego koncentrowały się dotychczas na problematyce
ochrony ludności przed narażeniem radiacyjnym w przypadku awarii elektrowni jądrowych lub
wielkoskalowych wypadków w obiektach jądrowych. Ostatnio pojawił się poważny problem zagrożenia
określonych grup populacji na napromienienie radiacyjne w wyniku działań terrorystycznych, mających na
celu wywołanie dezorganizacji państwa i paniki w społeczeństwie. Zaistniała więc pilna potrzeba
opracowania praktycznych instrumentów pozwalających na szybkie i skuteczne reagowanie na tego typu
sytuacje oraz podejmowanie działań w celu harmonizacji wysiłków podejmowanych w poszczególnych
krajach UE oraz ujednolicenia i koordynacji akcji ratunkowych na bazie wspólnych europejskich
poradników.
Podstawowym celem tego projektu było opracowanie praktycznego podręcznika dla krajów Unii
Europejskiej podającego sposoby postępowania w wypadku zagrożenia napromienienia grup ludności w
wyniku aktów terrorystycznych. Prace nad przygotowaniem podręcznika trwały od września 2006 r. do
lutego 2009 r. W projekcie uczestniczyło siedem zespołów z różnych krajów oraz ośmiu konsultantów ze
Światowej Organizacji Zdrowia (WHO). W tym okresie powstało kilka wersji podręcznika, jego kolejne
wersje były przedmiotem intensywnych międzynarodowych konsultacji oraz były weryfikowane w trakcie
ćwiczeń „sztabowych”. Pod koniec grudnia 2008 opracowano ostateczną wersję podręcznika TMT
obejmującą łączne z instrukcją użytkowania sześć podstawowych modułów:
(1)
opis struktury i instrukcje wyjaśniające sposób użytkowania podręcznika
(2)
scenariusze zdarzeń radiacyjnych z użyciem materiałów promieniotwórczych w złych zamiarach
(3)
strategia powiadamiania ludności
(4)
selekcja poszkodowanych i monitoring
(5)
postępowanie medyczne w szpitalu
(6)
międzynarodowe akcje prewencyjne (zasady, podstawy prawne, organizacja)
Podręcznik uzupełniają aneksy (Nr od 1 do 15), które zawierają m.in. wzory formularzy np. rejestracji
poszkodowanych, wzory protokołów z monitoringu ludności i środowiska, jak również tablice izotopów
promieniotwórczych, tablice służące do przeprowadzania obliczeń dawek itp.
Planowana jest szeroka dystrybucja i popularyzacja podręcznika wśród państwowych instytucji krajów
Unii Europejskiej odpowiedzialnych za reagowanie na sytuacje nadzwyczajne m.in. za pośrednictwem
strony internetowej oraz wdrożenie podręcznika do krajowych programów szkoleniowych. W marcu 2009
r. każdy z krajów członkowskich UE otrzyma około 100 drukowanych egzemplarzy podręcznika w
angielskiej wersji językowej.
Wobec ograniczenia funduszy przez Komisję UE na tłumaczenie Podręcznika TMT, zadecydowano, że
każdy kraj UE powinien wyasygnować fundusze na przygotowanie własnej wersji językowej. Warunkiem
wdrożenia podręcznika do krajowych programów szkoleniowych jest przygotowanie jego polskiej wersji
językowej oraz dostosowanie podręcznika do krajowych regulacji prawnych. Planuje się także
opracowanie elektronicznej wersji podręcznika „what if”. Efektem tych działań będzie zwiększenie
skuteczności polskiego system reagowania na zdarzenia nadzwyczajne z użyciem w złych zamiarach
promieniowania lub materiałów radioaktywnych.
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SYNTEZA IZOTOPOMERÓW L-TRYPTOFANU ZNAKOWANYCH DEUTEREM I
TRYTEM
SYNTHESIS OF ISOTOPOMERS OF L-TRYPTOPHAN LABELLED WITH
DEUTERIUM AND TRITIUM
Elżbieta Winnicka, Marianna Kańska
Uniwersytet Warszawski, Wydział Chemii, ul. Pasteura 1, 02-093 Warszawa
eboroda@chem.uw.edu.pl

Opracowano syntezy izotopomerów L-tryptofanu, L-Trp, znakowanych deuterem i trytem
w
pierścieniu indolowym. Źródłem deuteru i trytu w tej syntezie była woda deuterowana (2H2O)
i
1 3
2
3
2
3
trytowana ( H HO). Izotopomery [2’,5’,6’,7’- H4]-,(1), [2’,5’,6’,7’- H4]-, (2) i [2’,5’,6’,7’- H/ H]-L-Trp (3)
zostały otrzymane metodą wymiany izotopowej przy użyciu katalizatora Adamsa (Pt0) (schemat 1).
COOH
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R
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R
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Schemat 1. Synteza [2’,5’,6’,7’-2H4], [2’,5’,6’,7’-3H4]- i [2’,5’,6’,7’-2H/3H]-L-Trp.
Otrzymano także izotopomery L-Trp znakowany tylko w pierścieniu benzenowym tj. [4’,5’,6’,7’H4]-, (4), [4’,5’,6’,7’-3H4]-,(5) i [4’,5’,6’,7’-2H/3H]-L-Trp (6). Izotopomery te otrzymano w wyniku
odwrotnej wymiany izotopowej, w wyniku której deuter lub tryt w pozycji 2 pierścienia indolowego w
substratach 1, 2 i 3 zostały zastąpione przez prot, (schemat 2).
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Schemat 2. Synteza [4’,5’,6’,7’-2H4]-, [4’,5’,6’,7’-3H4]-, i [4’,5’,6’,7’-2H/3H]-L-Trp.
Związki 1, 2, 3, 4, 5 i 6 wydzielono za pomocą chromatografii kolumnowej, ich czystość
sprawdzono za pomocą TLC, a radioaktywność mierzono techniką ciekłych scyntylatorów.
Temat finansowany z grantu BST-132623
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NATURALNE NUKLIDY PROMIENIOTWÓRCZE W WODACH MINERALNYCH,
DOSTĘPNYCH W SKLEPACH NA GÓRNYM ŚLĄSKU – OCENA DAWEK DLA
LUDNOŚCI
Stanisław Chałupnik, Franz Schönhofer, Izabela Chmielewska
Główny Instytut Górnictwa (GIG), PL-40-166 Katowice, Pl. Gwarków 1
s.chalupnik@gig.eu

W ramach projektu UE “WATERNORM” przeprowadzono badania zawartości naturalnych
nuklidów promieniotwórczych (przede wszystkim Ra-226 i Ra-228) w wodach mineralnych,
dostępnych w sieciach handlowych na Górnym Śląsku. Butelkowane wody mineralne zostały
zakupione w śląskich supermarketach, są one powszechnie dostępne w handlu i dlatego można
zakładać, że ich konsumpcja może wnosić pewien udział do dawek dla ogółu ludności, a wynikających
z wnikania do organizmu nuklidów promieniotwórczych. Dawki te zostały oszacowane na podstawie
obowiązujących przepisów unijnych (Dyrektywa dla wód pitnych – Drinking Water Directive).
Dodatkowo pobrane zostały próbki wód bezpośrednio z ujęć wód mineralnych i pitnych na
Górnym Śląsku i w Polsce południowej, które nie tylko wykorzystywane są jako wody lecznicze ale
także jako wody pitne przez lokalne społeczności. Pozwoliło to także na oszacowanie dawek dla
ludności, związanych z konsumpcją tych wód.
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JEDNOCZESNE OZNACZANIE IZOTOPÓW RADU I OŁOWIU W PRÓBKACH
WODY
Nguyen Dinh Chau , Jakub Nowak
Akademia Górniczo-Hutnicza, Wydział Fizyki i Informatyki Stosowanej

W ostatnich latach nastąpił intensywny rozwój przemysłu rozlewniczego oraz uzdrowiskowego,
na rynku dostępna jest coraz większa liczba wód mineralnych, źródlanych oraz leczniczych. Szacuje
się, że obecna roczna produkcja wód mineralnych, źródlanych i leczniczych wynosi 2mld litrów wobec
24mln litrów w roku 1980. Oprócz biofilnych pierwiastków (takich jak wapń, magnez, potas) wody
zawierają także te promieniotwórcze – takie jak: rad, uran czy ołów. Ustawodawca, zgodnie z
Rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 29 marca 2007 w sprawie jakości wody przeznaczonej do
spożycia, nakłada na rozlewnie obowiązek badania wód pitnych pod względem ewentualnego
zagrożenia radiologicznego. Do kompleksowego badana wody (tzn. przy oznaczaniu uranu, radu,
ołowiu i całkowitej aktywności alfa i beta) potrzeba co najmniej 20 litrów. Tak duża objętości wody
sprawia problemy przy pobieraniu i transporcie. Zaproponowana w pracy metoda pozwala na
jednoczesne oznaczenie zawartości izotopów radu i ołowiu w wodzie. Metoda pozwala zredukować
objętości pobieranych próbek.
W celu przetestowania naszej metody sporządzono próbkę wody o znanej aktywności izotopów
radu 226 (2,85Bq) i ołowiu 210 (10,15Bq). Następnie rad i ołów były współstrącone w postaci
siarczanu. W celu oddzielenia radu od ołowiu rozpuszczono osad w alkalicznym roztworze EDTA
0.25M. Następnie rad wytrącono poprzez obniżenie pH roztworu do 4,5, przez dodawanie kwasu
octowego. W ten sposób ołów pozostaje w roztworze EDTA. Aby wytrącić ołów, roztwór EDTA
rozcieńczono przez dodawanie wody dejonizowanej. Następnie dodawano 3M kwas siarkowy, aż do
wytrącenia siarczanu ołowiu. Otrzymane osady radu i ołowiu zmieszano z ciekłym scyntylatorem i
dokonano pomiaru na liczniku alfa/beta z ciekłym scyntylatorem
Stwierdzono że wyniki oznaczenia izotopów radu i ołowiu były równe wzorcowym w granicach
niepewności. Opisana metoda została zastosowana do pomiarów izotopów radu i ołowiu dla próbek
wód mineralnych.
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ŁODZI
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Zarówno kosmogeniczny 7Be jak i 210Pb są szeroko stosowane do badania transportu aerozoli w
atmosferze. Głównym źródłem 210Pb w powietrzu jest rozpad 222Rn wydostającego się z gleby. Z tego
długo żyjącego radionuklidu 210Pb (T1/2=22,3 lat) w wyniku kolejnych rozpadów powstaje groźny α promieniotwórczy 210Po. Oznaczenia aktywności 210Po w powietrzu atmosferycznym znane są
wyłącznie z badań czasu życia aerozoli. Zgodnie z danymi zebranymi w UNSCER średnie stężenie 210Pb
i 210Po w powietrzu wynoszą 500 i 50 mBq/m3. Wprawdzie średnia dawka związana z inhalacją
radionuklidów z szeregu uranowo-radowego (z pominięciem 222Rn i krótko żyjących produktów jego
rozpadu) wynosi tylko 6 μSv, to może ona znacznie zmieniać się w zależności od stężenia 210Po
obecnego w powietrzu. W przypadku terenów miejskich wzrost stężeń 210Pb i 210Po może być
związany również z energetycznym spalaniem węgla.
Próbki pyłu zebrano za pomocą stacji ASS 500 pracującej w sieci krajowego monitoringu stężenia
radionuklidów w powietrzu. Przy średnim przepływie powietrza 50 000 m3 w ciągu tygodnia, w
zależności od stopnia zapylenia powietrza na filtrze Petrianowa osadzało się od 1,45 do 7,49 g pyłu.
W sprasowanych do znormalizowanej geometrii krążkach filtrów z pyłem oznaczono aktywność 210Pb
techniką spektrometrii γ z detektorem HPGe (Canberra Packard) ze specjalnym przedwzmacniaczem
obniżającym tło dla energii 46,5 keV. Do pomiarów 210Po wykorzystano część filtru z pyłem (4 cm2), z
którego 210Po eluowano roztworem 50% HNO3, a następnie deponowano na krążku Ag. Aktywność
210
Po oznaczono posługując się spektrometrią promieniowania alfa (detektor PIPS- Canberra
Packard). Limity detekcji 210Pb i 210Po wynosiły odpowiednio 2,35 i 1,0 μBq/m3. Pomiaru stężenia obu
izotopów dokonywano w okresie zimy 2008-2009 roku.
Na podstawie stosunku izotopów 210Po i 210Pb dokonano oszacowania czasu życia aerozoli.
Stosunek 210Po/210Pb mieści się w zakresie od 0,08 do 0,78 co odpowiada czasom życia aerozoli TR od
23 do 572 dni (średnia 130 dni). Uzyskane wartości porównano z danymi literaturowymi. Fluktuacje
stężeń polonu i ołowiu w okresie zimowym wynikają głównie z wahań udziału różnych zanieczyszczeń
powietrza i zmian warunków pogodowych, które bardzo silnie zmieniają zawartość gazowego
prekursora obu izotopów 222Rn w przyziemnej warstwie atmosfery. W szczególności pewien udział w
stężeniach 210Po i 210Pb ma energetyczne spalanie węgla i związana z tym emisja do atmosfery dużych
ilości drobnych aerozoli, długo cyrkulujących w powietrzu w postaci pyłu zawieszonego. Jednakże
wydaje się, że obliczone wartości TR metodą 210Po/210Pb w okresie zimowym są przeszacowane. W
emitowanych pyłach „elektrownianych” obserwuje się równowagowe aktywności 210Po i 210Pb, a więc
podwyższoną aktywność 210Po w stosunku do aktywności pyłów innego pochodzenia.. W tych
przypadkach poprawne wyniki TR może dać metoda 210Pb/210Bi. Porównanie wartości TR obliczonej
dwiema metodami pozwoli na obliczenie udziału 210Po pochodzącego z energetycznego spalania
węgla.
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CONCENTRATION OF SELECTED NATURAL RADIONUCLIDES IN THE THERMAL
GROUNDWATER OF MSZCZONÓW, POLAND
Paweł Grabowski*, Magdalena Długosz, Piotr Szajerski, Henryk Bem
Wydział chemiczny, Politechnika Łódzka
Ulica Żeromskiego 116, 90-924 Łódz, Polska
pgrabowski@mitr.p.lodz.pl

Wody geotermalne uzyskane z odwiertu w Mszczonowie ze względu na niską
mineralizację, związaną z infiltracją wód powierzchniowych wykorzystywane są również do
celów pitnych. Całkowita zawartość soli mineralnych w tej wodzie wynosi około 0,5 g/dm3,
podczas gdy w wodach z innych odwiertów geotermalnych w Polsce np. w Bańskiej Białej i
Uniejowie jest o rząd wyższa: 3 g/dm3 i 5 g/dm3 odpowiednio [1]. Woda z tego odwiertu ma
temperaturę około 40˚C i wydobywana jest z pokładów położonych 1700 m od powierzchni.
Woda geotermalna jako woda pitna musi spełniać między innymi wymogi dotyczące
zawartości pierwiastków promieniotwórczych.
Zawartość radionuklidów z szeregu 238U i 232Th oznaczono technikami: spektrometrii
gamma z detektorem półprzewodnikowym HPGe (Canberra), spektrometrii alfa z
detektorem typu PIPS (Canberra) oraz metodą ciekłej scyntylacji z separacją impulsów α od β
za pomocą urządzenia BetaScout (Perkin Elmer). Aktywności radionuklidów 210Po, 228Th i
228
Ac wynosiły 1,389±0,048; 29,1±5,9 i 15,3±1,4 mBq/dm3 odpowiednio. Aktywności 210Pb,
224
Ra były w granicach limitów detekcji stosowanej metody to jest 6,2 oraz 5,7 mBq/dm3
odpowiednio. Natomiast zawartość 238U(234Th) była poniżej limitu detekcji wynoszącego 4,7
mBq/dm3 (0,4 ppb) dla techniki spektrometrii γ. Aktywność 222Rn zmierzono po
wyekstrahowaniu go z 10 ml próbek wody do 10 ml scyntylatora Ultima Gold F. Średnia
wartość 222Rn wynosiła 1,93±0,03 Bq/dm3. Aktywność 226Ra zmierzono dwoma technikami:
techniką LSC (po ustaleniu się równowagi z 222Rn i jego ekstrakcji) oraz spektrometrią γ (po
współstrąceniu z MnO2).
W wodzie z Mszczonowa po 2-krotnym jej zagęszczeniu przez odparowanie oznaczono
techniką ICP-MS dodatkowo zawartość niektórych ważnych pierwiastków śladowych w tym
uranu i toru. Zgodnie z oczekiwaniami stężenie uranu i toru były bardzo niskie 0,37±0,02;
0,28±0,02 ppb odpowiednio. Stężenie kilku innych wybranych pierwiastków: Cr, Mn, Co, Zn
wynosiło 2,03±0,21; 43,57±1,71; 0,071±0,022; 9,71±0,97 odpowiednio. Natomiast stężenie
Sr wynosiło 1210±108 oraz Ba 138,9±13,9 ppb.
Uzyskane wyniki dla wody z Mszczonowa porównano z wcześniejszymi pomiarami
zawartości radionuklidów w wodzie geotermalnej z Uniejowa [2].
Literatura
[1] Beata Kepinska, 2003, Current geothermal activities and prospects in Poland—an overview, Geothermics
(32), 397–407
[2] H. Bem, M. Olszewski, A. Kaczmarek, 2004, Concentration of selected natural radionuclides in the thermal
groundwater of Uniejów Nukleonika, 49(1), 1-5
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Radon jest naturalnym pierwiastkiem promieniotwórczym dającym ponad 50% wkładu w
całkowitą dawkę efektywną otrzymywaną przez ludność Polski. Jednym ze źródeł Rn-222 w powietrzu
mieszkań jest woda. Ponieważ radon jest rozpuszczalny w wodzie, to jest wraz z nią przenoszony do
wnętrza domu, gdzie ma miejsce jego uwalnianie. Obecność radonu w wodach gruntowych jest
spowodowana bezpośrednią migracją Rn-222 ze skał i gruntu do wód oraz zawartością radu w
wodzie.
Na obszarze, gdzie woda pitna ma duże stężenie radonu, możliwe jest przenoszenie dużych ilości
tego gazu do powietrza wewnątrz mieszkań. Stężenie radonu zmienia się dość znacznie od małego w
zwykłej wodzie powierzchniowej do dość dużego w wodzie ze studni głębinowych. Szacuje się, że z
10000 Bq/m3 zawartych w wodzie zaopatrującej dom otrzymujemy zwiększenie radonu w powietrzu
o 1 Bq/m3.Celem tej pracy były pomiary radonu zawartego w wodzie zaopatrującej budynki
mieszkalne na terenie białostocczyzny. Przeprowadzono 281 pomiarów stężenia radonu w wodzie
przeznaczonej do picia. Wodę pobierano z wodociągów wiejskich i miejskich a także ze studni
przydomowych. Przeprowadzono również pomiary stężenia radonu w poszczególnych etapach
poboru i w uzdatniania wody wodociągów białostockich.
W badaniach zastosowano metodę pomiaru stężenia radonu przy użyciu ciekłych scyntylatorów.
Uzyskano średnia arytmetyczną stężenia radonu w pobranych próbkach wody równą 5814 Bq m-3,
medianę 4789 Bq m-3, średnią geometryczna 4612, Bq m-3 Maksymalna zmierzona wartość wynosiła
32000 Bq m-3. Najmniejsze wartości stężenia radonu w wodzie stwierdzono w wodzie z ujęć
powierzchniowych. Porównano stężenia radonu pomiędzy wodami z studni głębinowych, płytkich
studzien przydomowych i ujęć powierzchniowych. Uzyskano statystycznie istotne różnice pomiędzy
porównywanymi grupami są p<0,05. Z przeprowadzonych na Białostocczyźnie pomiarów stężenia
radonu w wodzie przeznaczonej do spożycia otrzymano wartości mieszczące się kategoriach wód
ubogich w radon 88% i niskoradonowych 12%.
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Radon i jego krótkożyciowe produkty rozpadu są najbardziej znaczącymi czynnikami ekspozycji
na promieniowanie jonizujące ludności od źródeł naturalnych.
Białystok liczy około 300000 mieszańców zamieszkujących w 100460 mieszkaniach znajdujących
się 16282 budynkach. W większości są to budynki jednorodzinne ok. 80,7%, dwurodzinne 8,2%.
Szacować można, że około 2/3 Białostoczan mieszka w tzw. blokach. Celem pracy jest ocena
narażenia na radon obecny w powietrzu mieszkań Białostoczan. Do pomiaru stężenia radonu w
powietrzu mieszkań wykorzystano całkującą metodę detektorów śladowych. Wszystkie podawane
wartości stężenia radonu analizowane w tej pracy są wartościami średniorocznymi, gdyż zostały
uzyskane na podstawie rocznej ekspozycji bądź zostały przeliczone i skorygowane do rocznych
ekspozycji na podstawie krótszych przedziałów czasu.
Przeanalizowano rozkład stężeń radonu w mieszkaniach tworzących bloki trzech białostockich
osiedli. W tego rodzaju zabudowie obserwuje się najczęściej niewielkie wartości stężenia radonu. Z
wykonanych 490 pomiarów stężenia radonu w powietrzu budynków mieszkalnych Białegostoku 437
przeprowadzono w blokach. Porównano rozkłady stężeń radonu w powietrzu budynków
mieszkalnych na badanych osiedlach. Stwierdzono statystycznie istotne różnice pomiędzy stężeniami
radonu. Stężenia radonu obserwowane w budynkach z cegły były wyższe od stężeń zmierzonych w
budynkach z wielkiej płyty. Średnio stężenia radonu w części mieszkalnej budynków z cegły były o
około 25% większe od stężenia w budynkach z wielkiej płyty. Na podstawie uzyskanych wartości
stężenia radonu wyznaczono średnią ważoną, stężenia w powietrzu mieszkań ze względu na typ
budynku mieszkalnego. Wynosi ona około 43 Bq/m3. Na postawie uzyskanej wartości średniej,
wyznaczono dawkę efektywna od inhalowanego radonu przypadającą na statystycznego mieszkańca
Białegostoku, wynosi ona około 1,1 mSv. Mieszkańcy domów jednorodzinnych otrzymują nieco
większe dawki wynoszące około 1,4 mSv. Natomiast mieszkańcy białostockich bloków otrzymują
mniejsze dawki efektywne od inhalowanego radonu i wynoszą one około 0,8 mSv.
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Zlewisko Wisły obejmuje 2/3 obszaru Polski, a istotnym elementem krajobrazu delty Wisły jest
najwyższa na Żuławach góra – składowisko fosfogipsów nad Martwą Wisłą w Wiślince. Głównymi
produktami Gdańskich Zakładów Nawozów Fosforowych są dzisiaj kwas siarkowy i fosforowy oraz
nawozy sztuczne otrzymywane na ich bazie. Fosfogips zawiera znaczne ilości zanieczyszczeń, a wśród
nich radionuklidy pochodzące z podstawowego surowca fosforytu. Zawartości izotopów 210Po, 234U i
238
U w fosfogipsach są bezpośrednio związane z procesem technologicznym produkcji kwasu
fosforowego i zawartością tych izotopów w fosforytach. Radionuklidy są separowane w odmienny
sposób podczas produkcji kwasu fosforowego, bowiem izotopy uranu dążą do wiązania się z frakcją
produkowanego kwasu fosforowego, podczas gdy izotopy polonu 210Po trafiają do frakcji
fosfogipsów. W wodzie powierzchniowej z terenu wokół składowiska w Wiślince stężenie uranu
mieści się w szerokim zakresie od 0.05±0.02 μg·dm–3 do 428.58±4.50 μg·dm–3, podczas gdy w
zbiorniku retencyjnym jest ono ponad 100-krotnie wyższe niż w wodzie wiślanej. Stężenia uranu w
próbkach fosfogipsów sięgają od 4.03±0.08 mg·kg–1 w próbkach zebranych w roku 1997 i 0.65±0.05
mg·kg–1 w próbkach z roku 2007. Wartości stosunku aktywności 234U/238U są zbliżone do jedności w
próbach fosfogipsów (0.90±0.06 i 0.97±0.03) i w wodach bezpośrednio związanych ze składowiskiem
(przepompownia, zbiornik retencyjny, rowy melioracyjne) (1.00±0.06 i 1.07±0.05), podczas gdy w
wodach rzecznych Martwej Wisły są wyższe od jedności (1.10±0.07 i 1.16±0.13). Fosfogips zawiera
również duże ilości polonu (613.13±13.07 w roku 1997 i 694.81±8.97 Bq·kg–1 w roku 2007). Niższe
stężenia polonu odnotowano w wodach zbiornika retencyjnego (195±9.76 i 181.19±6.91 mBq dm–3 w
roku 2008) i przepompowni (71.04 ±4.12 w wodzie przydennej i 20.96±2.27 mBq dm–3 w wodzie
powierzchniowej). Procesy wypłukiwania uranu i opad atmosferyczny wydają się być odpowiedzialne
za wysokie stężenie uranu w wodzie powierzchniowej ze zbiornika retencyjnego, rowu opaskowego i
przepompowni. Stosunkowo niskie stężenia radionuklidów polonu i uranu w wodzie powierzchniowej
pobranej wzdłuż głównego nurtu rzeki wskazują, że procesy uwolnienia tych radionuklidów do
Martwej Wisły są powolne i mniej znaczące.
Do atmosfery 210Po trafia jako produkt rozpadu promieniotwórczego 222Rn, a potem opada na
powierzchnie i kumuluje się w roślinach. Większą zdolność przyswajania polonu stwierdzono w
częściach przyziemnych próbek trawy (konietlica łąkowa Trisetum flavescens Pers.), gdzie średnie
stężenie polonu wynosi około 27.80±0.96 mBq kg–1 m.m. i 45.49±1.58 mBq kg–1 m.m.,odpowiednio
dla przepompowni i zbiornika retencyjnego, w częściach naziemnych roślin stężenie jest niższe i
wynosi odpowiednio 5.55±0.36 mBq kg–1 m.m. oraz 8.43±0.98 mBq kg–1 m.m. Szczegółowe badania
zawartości polonu w próbkach wód gruntowych, fosfogipsów i roślin pobranych wzdłuż Martwej
Wisły oraz na terenach wokół składowiska fosfogipsów w Wiślince pozwalają wstępnie określić
migrację tego radionuklidu w środowisku przyrodniczym.
Prezentowane badania naukowe zostały wsparte finansowo przez Ministerstwo Nauki i
Informatyzacji w ramach grantu: DS-8210-4-0086-9
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WPŁYW PODSTAWIENIA IZOTOPOWEGO H/D NA MIESZALNOŚĆ UKŁADU
ACETONITRYL-WODA W OBECNOŚCI HALOGENKÓW METALI ALKALICZNYCH.
INFLUENCE OF H/D ISOTOPE SUBSTITUTION ON MISCIBILITY IN
ACETONITRILE-WATER SYSTEM IN PRESENCE OF ALKALI HALIDES
Agnieszka Siporska*, Jerzy Szydłowski**
Wydział Chemii Uniwersytetu Warszawskiego, 02-089 Warszawa, ul. Żwirki i Wigury 101
asipor@chem.uw.edu.pl*, jszydlow@chem.uw.edu.pl**

Acetonitryl, podobnie jak aceton czy propanol, mieszalny z wodą w warunkach pokojowych, jest
jednym z najczęściej stosowanych odczynników organicznych do procesów ekstrakcyjnych w sytuacji,
gdy nie jest możliwe wykorzystanie konwencjonalnych rozpuszczalników, np. chloroformu [1].
Konieczne zatem staje się poszukiwanie efektywnych sposobów rozdziału, z których jedną jest
separacja faz powodowana dodatkiem soli. Spośród powszechnie stosowanych mieszalnych z wodą
rozpuszczalników ekstrakcyjnych, acetonitryl działa najbardziej efektywnie [2].
Dodatek chlorków, bromków oraz jodków: litu, sodu, potasu, rubidu i cezu w sposób znaczący
zmienia mieszalność układu acetonitryl/woda (temperatura krytyczna dla krytycznego ułamka
molowego wody równego 0,637 wynosi 271,81K [3]), ale kierunek i wielkość tych zmian okazują się
być zaskakujące. Chlorki pogarszają mieszalność badanego układu, przy czym efekt ten maleje wraz
ze wzrostem masy cząsteczkowej soli (NaCl, KCl, RbCl, CsCl) z wyjątkiem LiCl. Podobnie zachowują się
bromki metali alkalicznych, aczkolwiek pogarszają mieszlność układu acetonitryl/woda w mniejszym
stopniu. Tak samo jak w przypadku chlorków, pojawia się anomalne zachowanie soli litu.
Najciekawiej prezentuje się zachowanie badanego układu po dodaniu jodków - NaI powoduje
pogorszenie mieszalności, a pozostałe sole ją poprawiają. Najsilniej zaznacza się to dla LiI, najsłabiej
dla KI, a RbI i CsI polepszają mieszalność w podobnym stopniu.
Efekty izotopowe mieszalności acetonitrylu i wody z dodatkiem soli, zdefiniowane jako różnica
pomiędzy temperaturami przejść fazowych układów zawierających odpowiednio: D2O i CD3CN oraz
H2O i CH3CN, wykazują bardzo ciekawe zachowanie. W przypadku wszystkich chlorków i bromków,
oprócz soli litu, ten efekt jest ujemny. Wzrost ułamka molowego soli w roztworze powoduje
zwiększenie różnicy w wartościach temperatur przejścia fazowego. W przypadku jodków, możemy
zauważyć, że następuje inwersja efektu izotopowego mieszalności w porównaniu z chlorkami i
bromkami, z wyjątkiem NaI. Układ z dodatkiem jodku sodu, podobnie jak dla NaCl i NaBr, wykazuje
ujemny efekt izotopowy. Największy efekt izotopowy obserwujemy każdorazowo dla soli litu.

Literatura:
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[2] M. Anastassiades et al, Journal of AOAC, 86, 412-431 (2003)
[3] J. Szydlowski, M. Szykula, Fluid Phase Equilibria, 154, 1, 79-87 (1999)

- 31 -

EFEKT IZOTOPOWY MIESZALNOŚCI CNMIMTF2N Z ALKOHOLAMI I
WĘGLOWODORAMI
ISOTOPE EFFECT OF MISCIBILITY OF CNMIMTF2N WITH ALCOHOLS AND
HYDROCARBONS
Anna Makowska, Agnieszka Siporska, Jerzy Szydłowski
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W prezentacji przedstawione zostaną wyniki badań dotyczących mieszalności cieczy jonowych
typu CnMIMTf2N (imidek bis(trifluorometylosulfonylo) 1-metylo-3-alkiloimidazoliowy) z
węglowodorami aromatycznymi (benzen, toluen) oraz wpływ deuterowania rozpuszczalnika na
rozpuszczalność. Wszystkie ciecze jonowe tego typu charakteryzuję się ograniczoną mieszalnością ale
dopiero dla cieczy jonowych o n>6 możemy skonstruować diagram fazowy. Poniższy rysunek
przedstawia diagramy dla układów CnMIMTf2N /benzen i CnMIMTf2N /toluen ( kiedy n=10, 12):
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Zgodnie z oczekiwaniem wydłużenie łańcucha alkilowego prowadzi do poprawy mieszalności. Z kolei
wprowadzenie podstawnika alkilowego do pierścienia benzenowego prowadzi do różnych efektów.
Podczas gdy dla C10 obserwowane różnice w mieszalności IL z węglowodorami aromatycznymi są zgodne
z oczekiwaniami, to dla C12 efekt jest odwrotny - lepszym rozpuszczalnikiem okazuje się być toluen.
Podstawienie izotopowe deuterem w rozpuszczalniku generuje dość duży efekt izotopowy. Obniżając
temperaturę krytyczną poprawiają znacznie mieszalność. Obserwowane wielkości przesunięć
izotopowych ∆Tc są różne dla różnych układów. Natomiast bezwzględny efekt izotopowy
zdefiniowany jako ∆Tc/Tc znormalizowany na jeden podstawiony atom deuteru jest praktycznie taki sam
dla wszystkich badanych układów i wynosi ok. 0.3%.
Analizowano również wpływ podstawienia H/D w grupie hydroksylowej alkoholi alifatycznych
(propanol, butanol, pentanol, heksanol) na mieszalność z cieczami jonowymi z grupy imidków o
kationach zawierających 2, 4 lub 6 atomów węgla w łańcuchu bocznym. Dla wszystkich badanych
układów obserwowano diagramy z górną krytyczną temperaturą mieszalności. Wzrost długości
łańcucha alkilowego alkoholu pogarszał rozpuszczalność zaś wzrost długości łańcucha bocznego w
kationie 1-alkilo-3-metyloimidazoliowym rozpuszczalność tę polepszał. W większości przypadków
deuterowanie polepszało mieszalność. Podobnie zmienia się mieszalność tetrafluoroboranu 1-butylo3-metyloimidazoliowego pod wpływem deuterowania izomerycznych butanoli oraz
heksafluorofosforanu 1-butylo-3-metyloimidazoliowego pod wpływem deuterowania etanolu. Wiadomo,
że deuterowanie grupy OH powoduje wzrost energii wiązań wodorowych w alkoholach, co powinno
skutkować pogorszeniem mieszalności. Zjawisko odwrotne może świadczyć
o tym, iż niewielkie
polepszenie mieszalności może być spowodowane silniejszymi oddziaływaniami alkoholi z cieczą
jonową, głównie z powodu tworzących się wiązań wodorowych pomiędzy
a) wodorem grupy hydroksylowej alkoholu a elektronami π pierścienia imidazoliowego
b) atomem tlenu grupy OH a kwasowym wodorem H(2) pierścienia kationu.
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WPŁYW PODSTAWIENIA IZOTOPOWEGO H/D NA HYDRATACJĘ JONÓW W
ROZTWORACH CIECZY JONOWYCH
THE INFLUENCE OF H/D SUBSTITUTION ON HYDRATION NUMBER OF IONS IN
IONIC LIQUIDS SOLUTIONS
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milew@chem.uw.edu.pl, jszydlow@chem.uw.edu.pl

W prezentacji przedstawione zostaną wyniki badań nad wpływem podstawienia izotopowego
H/D w wodzie na hydratację wybranych cieczy jonowych.
Ciecze jonowe są związkami typu soli, lecz posiadają wiele odrębnych, unikatowych właściwości
w porównaniu z typowymi solami nieorganicznymi ze względu na obecność dużego asymetrycznego
kationu organicznego w ich budowie.
Hydratacja jonów soli nieorganicznych jest dość dobrze znana. Cząsteczki wody w pierwszej
strefie hydratacyjnej są związane z jonami co najmniej tak silnie jak z pozostałymi cząsteczkami wody.
Uczestniczą one w dyfuzji jonów, przewodzeniu prądu i wliczane są do promienia Stokesa.
Oddziaływania wody z substancją rozpuszczoną odgrywają, więc istotną rolę we właściwościach
roztworów wodnych. Hydratacja jonów w cieczach jonowych nie jest jeszcze dobrze zbadana, więc
porównanie tych wielkości dla cieczy o różnych anionach wydaje się szczególnie interesujące.
Liczby hydratacji wyznaczono stosując metodę Pasynskiego opierającą się na pomiarach zmian
objętości i ściśliwości roztworu oraz czystego rozpuszczalnika. Wśród metod wyznaczania liczb
hydratacji, te oparte na pomiarach szybkości rozchodzenia się ultradźwięków i gęstości odznaczają
się dużą dokładnością. Z otrzymanych danych ściśliwości z powodzeniem wyznaczane są liczby
solwatacji zarówno dla roztworów elektrolitów jak i nieelektrolitów.
Badanie efektów izotopowych jest narzędziem stosowanym od wielu lat w celu poznania
oddziaływań międzycząsteczkowych w roztworach (szczególnie wodnych). Poznanie wpływu
podstawienia wodór-deuter w wodzie na hydratację roztworów cieczy jonowych wydaje się więc
szczególnie interesujące.
Na rysunku przedstawiono wpływ deuterowania wody na liczby hydratacji chlorku 1-butylo-3metyloimidazoliowego.
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Podobnie, dla roztworu tetrafluoroboranu 1-butylo-3-metyloimidazoliowego efekt izotopowy
liczb hydratacji jest dodatni choć mniejszy. Wartości liczb hydratacji dla roztworów BMIM BF4 w
rozcieńczeniu nieskończenie wielkim są również mniejsze (8.8 i 8.6 odpowiednio dla D2O i H2O).
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ZASTOSOWANIE METOD CHEMOMETRYCZNYCH DO OPISU SPŁYWU PLUTONU
239+240
Pu Z DORZECZA ODRY
APPLICATION OF CHEMOMETRICS FOR DESCRIPTION OF PLUTONIUM 239+240Pu
INFLOW FROM THE ODRA RIVER CATCHMENT AREA
Krzysztof Kabat, Bogdan Skwarzec, Agnieszka Tuszkowska
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W oparciu o wyniki oznaczeń zawartości plutonu 239+240Pu, w próbkach wody z dorzecza
Odry, zastosowano następujące metody chemometryczne:
• statystyki opisowe,
• jednoczynnikową analizę wariancji (ANOVA) - pozwalająca na analizę średnich i
homogeniczności wariancji zbiorów danych,
• nieparametryczne testy dla porównań dwóch prób niezależnych oraz analiza korelacji
R Spearmana,
• oraz po autoskalowaniu danych,
• analizę skupień (CA) - pozwalająca na wykrywanie zmienności stężenia 239+240Pu w
poszczególnych sezonach oraz miejscach pobrania próbek.
Wnioski wypływające z zastosowanych metod chemometrycznych wskazują że:
1. Występują zróżnicowania zawartości plutonu 239+240Pu w wodach Odry i jej dopływów.
2. Na poziomie istotności p = 0,05 wykazano korelację pomiędzy zawartością plutonu
239+240
Pu w próbkach wody zebranych w poszczególnych porach roku (wiosna, lato, jesień i
zima) na całej długości Odry.
3. Analiza skupień (CA) wykazała podobieństwo stężenia 239+240Pu w wodach Odry, zarówno
w poszczególnych odcinkach jej biegu (górny, środkowy i dolny) jak również w całej zlewni,
tj. wraz z dopływami.
Prezentowane badania naukowe zostały wsparte finansowo przez Ministerstwo
Nauki i Informatyzacji w ramach grantu: DS-8210-4-0086-9
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OPTYMALIZACJA WARUNKÓW SELEKTYWNEJ EKSTRAKCJI PLUTONU OD
URANU I TORU Z UŻYCIEM CHLORKU METYLOTRIOKTYLOAMONIOWEGO I
POMIARU Z CIEKŁYM SCYNTYLATOREM
OPTIMALIZATION OF SELECTIVE PLUTONIUM EXTRACTION FROM URANIUM
AND THORIUM USING METHYLTRIOCTYLAMMONIUM CHLORIDE AND LSC
MEASUREMENT
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Izotopy plutonu obecne w środowisku są głównie skutkiem testów broni jądrowej, ale też
wypadków nuklearnych, w tym Czarnobylskiego. Oszacowano, że wskutek różnych działań
wprowadzono do środowiska: 0,3 PBq 238Pu, 6,5 PBq 239Pu, 4,3 PBq 240Pu oraz 142 PBq 241Pu. Z uwagi
na tak dużą ilość 241Pu w środowisku ważne jest określenie jego stężenia w różnych składnikach
środowiska. Pomimo, że izotop ten ma stosunkowo krótki okres połowicznego zaniku, emitując
niskoenergetyczne promieniowanie beta przekształca się w o wiele bardziej radiotoksyczny 241Am.
Oznaczanie 241Pu można prowadzić metodą alfa spektrometryczną określając aktywność
nagromadzającego się ameryku, co jest metodą bardzo powolną. Metody szybkiego oznaczania
muszą opierać się na bezpośrednim pomiarze aktywności beta 241Pu, co wymaga odpowiedniej
separacji radiochemicznej tego izotopu.
Najlepszą metodą do pomiaru promieniowania beta jest spektrometria z użyciem ciekłego
scyntylatora (LSC). Metoda ta zapewnia blisko 100% wydajność w przypadku izotopów alfa
promieniotwórczych i ok. 50% w przypadku 241Pu.
Ze względu na śladowe ilości plutonu występujące w próbkach środowiskowych dużą trudność
przy oznaczaniu tych izotopów, a zwłaszcza 241Pu stanowi konieczność całkowitego usunięcia matrycy
próbki. Aby oznaczenie można było wykonać w stosunkowo krótkim czasie należy opracować
procedurę pozwalającą uzyskać, w trakcie niewielu etapów, wystarczająco wysoką selektywność
wydzielenia plutonu.
Celem badań było określenie optymalnych warunków selektywnej ekstrakcji Pu od uranu i toru
przy użyciu roztworu chlorku metylotrioktyloamoniowego jako fazy organicznej z roztworu kwasu
azotowego(V), a także zoptymalizowanie pomiaru spektrometrycznego.
Badania wykonano z użyciem standardowych roztworów 242Pu oraz azotanów toru i uranylu.
Pomiary aktywności wykonywano przy użyciu spektrometru Quantulus (Wallac Perkin Elmer) i
roztworu scyntylatora Permablend (Packard). Zastosowano stężenia ekstrahenta: 0,05M - 0,2M oraz
kwasu azotowego (V) 0,5M - 8M. Wyznaczono parametr PSA oraz zbadano zależność SQP od stężenia
kwasu i ekstrahenta. Zbadano wpływ objętości scyntylatora na liczbę zliczeń oraz wydajność
ekstrakcji. Najlepsze warunki przechodzenia plutonu do fazy organicznej uzyskano dla 0,1M i 0,05M
chlorku metylotrioktyloamoniowego oraz 3M roztworu HNO3. W tych warunkach parametr SQP jest
większy od 700, co umożliwia dobrą separację impulsów alfa/beta. Ze wzrostem objętości
scyntylatora zwiększa się liczba zliczeń i parametr SQP osiąga wyższe wartości, ale zwiększa się tło
próbki, co zmniejsza wartość FOM.
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BADANIE WPŁYWU OBJĘTOŚCI SCYNTYLATORA NA PARAMETRY POMIARU 3H
I 14C PRZY UŻYCIU SPEKTROMETRU QUANTULUS
STUDY ON LIQUID SCINTILLATOR VOLUME EFFECT ON 3H AND 14C
MEASUREMENT PARAMETERS USING QUANTULUS SPECTROMETER
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Przygotowanie próbek środowiskowych do oznaczeń izotopów beta promieniotwórczych,
zwłaszcza o niskich energiach (jak np. tryt, 14C, czy 241Pu) wymaga dokładnego oddzielenia od matrycy
próbki. Często pozostające zanieczyszczenia powodują znaczne gaszenie scyntylacji, co zmniejsza
efektywność oznaczenia. Dodatkowo, dostępne na rynku koktajle scyntylacyjne różnią się znacznie
składem, zawierając wiele substancji mających polepszać parametry pomiarowe dla określonego typu
próbek. Powoduje to jednak ich różną podatność na gaszenie, a to z kolei przekłada się na wydajność
zliczania.
Celem badań było ustalenie optymalnych warunków pomiarowych trytu i 14C dla 9 różnych
komercyjnych koktajli scyntylacyjnych. Wyniki badań wpływu gaszenia na wielkość tła pomiarowego i
wydajności dla tych koktajli i 2 rodzajów naczynek scyntylacyjnych opublikowano wcześniej [1].
Obecne badania skupiają się na wpływie objętości użytego koktajlu na wielkość FOM i wydajność
zliczania przy pomiarze aktywności powyższych izotopów w warunkach wzrastającego stopnia
gaszenia (wymuszonego dodatkiem CCl4).
Badania przeprowadzono z użyciem standardowych roztworów izotopów (w postaci znaczonego
toluenu i pentanolu) dla 2 rodzajów naczynek pomiarowych (szklanych o niskim tle i polietylenowych
teflonowanych). Pomiary wykonano przy wykorzystaniu ultra nisko tłowego spektrometru Quantulus
(Wallac Perkin Elmer).
W wyniku badań ustalono, że zwykle wzrost objętości koktajlu scyntylacyjnego w zakresie 5 - 15
cm3 prowadzi na ogół do zmniejszenia parametru FOM (w przypadku wszystkich rodzajów koktajli
scyntylacyjnych i obu typów naczynek), co jest zjawiskiem niekorzystnym.
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OZNACZANIE PIERWIASTKÓW ŚLADOWYCH W PIGMENTACH ŻELAZOWYCH Z
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Naturalne pigmenty żelazowe stosowane przez różne społeczeństwa od czasów archaicznych
stanowią ważną grupę barwników mineralnych. Ich zmienna kolorystyka - od barwy jasnożółtej do
ciemnobrązowej, trwałość barwy, dostępność oraz zdolność dobrego pokrywania powierzchni były
podstawą do praktycznego wykorzystania zarówno w celach medycznych, rytualnych,
ceremonialnych jak i w celach dekoracyjnych czego najwcześniejszym przykładem są różnorodne
malowidła naskalne. Również w historii malarstwa europejskiego ochra, limonit, goehyt, siena,
umbra zwykła i palona, tzw. caput mortuum i hematyt zajmują znaczącą pozycję.
Celem prezentowanej pracy było przebadanie pigmentów żelazowych pochodzących z ikon
datowanych na XV- XVIII wiek ze zbiorów Działu Sztuki Cerkiewnej Muzeum Zamek w Łańcucie z
zastosowaniem metody instrumentalnej neutronowej analizy aktywacyjnej. Ponadto w celach
porównawczych przebadano 12 komercyjnych pigmentów firmy George Kremer oraz próbki ochry
karpackiej z Czerwonek Hermanowskich na Podkarpaciu. Badania te pozwoliły określić stężenie
pierwiastków śladowych w pobranych próbkach. Dla określenia stopnia podobieństwa badanych
obiektów wykonano wieloparametrową analizę skupień stosując program STATISTICA. Na podstawie
otrzymanych wyników ustalono, że pigmenty żelazowe pochodzące z badanych ikon posiadają
określone cechy wspólne i różnią się zarówno od pigmentów komercyjnych jak i ochry karpackiej.
Ustalenie podobieństw i różnic stosowanych w malarstwie ikon pigmentów żelazowych pozwoli
stworzyć „mapę” ich wspólnych cech i ułatwi w przyszłości terytorialną identyfikację występujących
pigmentów, oraz pomoże ustalić pochodzenie i autentyczność badanego obiektu.
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KŁOPOTY Z WYDZIELANIEM 48V Z TARCZ TYTANOWYCH
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Izotop wanadu, 48V, łatwo powstaje w reakcjach jądrowych natTi(p,x)48V. Świetne warunki detekcji
[1] czynią zeń cenny znacznik do badań biologiczno-medycznych i materiałowych.
48
V można wydzielić z aktywowanej tarczy metodą chromatografii jonowymiennej w środowisku
np. HClO4 [2]. Procedury wymagają obecności H2O2 [3] w celu utlenienia składników do stanu Ti(IV) i
V(V). Pomarańczowy perokso-kompleks tytanu w 0,5 M kwasie silnie wiąże się z kationitem. 48V
wymywa się rozcieńczonym kwasem, a następnie, bardziej stężonym kwasem – tytan. Pasmo elucji
48
V jest tym węższe, im niższe jest stężenie jonów H+ w eluencie, a stężenie H2O2 wyższe (do 0,2 M).
Nasze ostatnie prace potwierdziły, że przebieg elucji 48V nie zależy od rodzaju anionu (Cl–, ClO4–,
czy NO3–), ale domieszka tytanu we frakcji 48V okazała się [4] wyższa od spodziewanej. Wydaje się, że
kwas <0,1 M wymywa inną postać tytanu niż kwas >1M. Eluat Ti z rozcieńczonego kwasu jest żółty, a
położenie maksimum absorpcji (λmax≈380 nm) zależy od stężenia H+.
Peroksokompleksy tytanu absorbujące światło poniżej 400 nm opisywano znacznie rzadziej niż
pomarańczowy kompleks [TiO-H2O2]2+ (λmax=410 nm). Przesunięcie pasma absorpcji ku wyższej
energii obserwowano w widmach kompleksów Ti(IV) z H2O2 i ligandami organicznymi, np. EDTA [5]
oraz polioksometalanów różniących się konfiguracją grupy H2O2-Ti („liniowa” lub „trójkątna”) [6].
Wydaje się, że równowagi w wodnym roztworze Ti(IV) i H2O2, zależne od stężenia jonów H+, nie
pozwolą na prostą eliminację „żółtego” kompleksu, choć wydłużenie kolumny z jonitem umożliwia
żądany stopień rozdziału Ti/V. Teraz najciekawsze wydaje się poznanie tych równowag oraz
charakteru „żółtego” kompleksu Ti(IV)·H2O2, czym właśnie się zajmujemy.
Vanadium 48V can be easily produced in natTi(p,x)48V reactions. Excellent detection conditions of 48V
[1] make it a valuable tracer for bio-medical research or material science.
48
V can be isolated from proton-activated targets by cation-exchange separation, e.g. in HClO4 [1].
The presence of H2O2 in the system is necessary to keep both metals in oxidation states Ti(IV) and
V(V). The orange peroxo complex of Ti(IV) in 0.5M acid binds tightly with the resin. 48V is eluted first,
with dilute acid, and titanium follows with a concentrated acid. The elution peak of 48V is narrowest in
low concentrations of the acid (0.01-0.1 M) and moderate concentrations of H2O2 (up to 0.2 M).
Our recent experiments have shown that separation is independent of the anion type (Cl–, ClO4–, or
NO3–), but Ti level in the V(V) fraction turned out [4] higher than expected, which is unvavourable for
in vivo applications. The form of Ti eluted by <0.1M acids just before 48V is certainly different from
that eluted with >1M acid. It absorbs light near 380 nm, and the peak position depends on [H+].
Peroxo complexes of Ti(IV) absorbing the light below 400 nm are less common than the orange
complex [TiO-H2O2]2+ (λmax=410 nm). The blue shift has been reported for complexes of Ti(IV) with
H2O2 and e.g. EDTA [5], as well as for polioxometallates with different arrangement of the H2O2-Ti
group (“end-on” or “side-on”) [6].
It seems that, because of the [H+]-dependent chemical equilibria, the yellow Ti(IV)·H2O2 complex
cannot be simply eliminated from the system, although the 48V/Ti separation can be satisfactory if the
columns are long enough. Now, the most interesting thing seems elucidation of the character of the
yellow Ti(IV)·H2O2 complex, which is just our objective.
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AKTUALNE SKAŻENIA RADIOCEZEM KRAJOWYCH RYB SŁODKOWODNYCH
CURRENT RADIOCAESIUM CONTAMINATION OF DOMESTIC FRESH WATER
FISH
Jarosław Rachubik, Andrzej Grosicki
Państwowy Instytut Weterynaryjny-Państwowy Instytut Badawczy, Zakład Radiobiologii
Al. Partyzantów 57, 24-100 Puławy,
rachubik@piwet.pulawy.pl

Prowadzenie systematycznych badań kontrolnych skażeń żywności pochodzenia zwierzęcego
umożliwia wiarygodną ocenę sytuacji radiotoksykologicznej kraju, co z kolei zapewnia
bezpieczeństwo żywnościowe konsumentów. W Polsce - w oparciu o unijne i krajowe przepisy
prawne – skażenia promieniotwórcze żywności pochodzenia zwierzęcego monitoruje się poprzez
badania stężenia aktywności radiocezu w wybranych matrycach, w tym w rybach słodkowodnych.
Oznaczenia prowadzono w laboratoriach dziewięciu Zakładów Higieny Weterynaryjnej (Białystok,
Wrocław, Opole, Gdańsk, Katowice, Poznań, Olsztyn, Warszawa, Lublin) oraz Zakładzie Radiobiologii
PIWet-PIB. Wszystkie laboratoria stosowały zunifikowaną aparaturę (detektory scyntylacyjne NaI/Tl,
ołowiane domki osłonne) oraz oprogramowanie sterująco-analityczne Genie 2000. Mięśnie ryb
rozdrabniano i próbki o masie około 450 g umieszczano w pojemnikach pomiarowych typu Marinelli.
Czas pomiaru próbki wynosił 72000 s. Łącznie w roku 2008 oznaczenia wykonano w 171 próbkach ryb
słodkowodnych, przy czym były to głównie próbki gatunków ryb hodowlanych (karp, pstrąg oraz 2
próbki suma afrykańskiego). Pozostałe gatunki to ryby stanowiące zwykle niewielką domieszkę w
stawach hodowlanych.
Stwierdzone stężenia aktywności 134Cs kształtowały się zawsze poniżej MDA (~2 Bq/kg).
Podobnie było w przypadku 137Cs, jedynie w kilku próbkach obserwowano wartości kilku Bq/kg.
Najwyższe stężenie aktywności 137Cs zanotowano w próbce szczupaka z woj. wielkopolskiego (9,18
Bq/kg).
Tabela 1. Liczba próbek poszczególnych gatunków ryb słodkowodnych w województwach.
województwo

karp

dolnośląskie
kujawsko-pomorskie
lubelskie
lubuskie
łódzkie
małopolskie
mazowieckie
opolskie
podkarpackie
podlaskie
pomorskie
śląskie
świętokrzyskie
warmińsko-mazurskie
wielkopolskie
zachodniopomorskie
łącznie

11
4
11
11
10
12
12
12
2
9
9
11
7
11
2
134

pstrąg

szczupak

karaś

sandacz

leszcz

sum
afrykański

2
1
1
2

1
1
3
4
1
4
8
22

3
1
1
1

1

5

1

1

2
6

2

Oceniając ogólnie uzyskane wyniki badań, można stwierdzić, że stężenia aktywności
radioizotopów cezu są niskie (wielokrotnie niższe niż dopuszczalne limity w tym zakresie) i kształtują
się na poziomie zbliżonym to obserwowanego w latach ubiegłych. Na tej podstawie można
odpowiedzialnie stwierdzić, że spożywanie krajowych ryb słodkowodnych jest w pełni bezpieczne w
aspekcie ochrony radiologicznej konsumentów.
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OPIS SPŁYW URANU 238U Z DORZECZA ODRY METODAMI
CHEMOMETRYCZNYMI
238
INFLOW OF URANIUM U FROM ODRA RIVER CATCHMENT AREA WITH
APPLICATION BY CHEMOMETRIC METHODS
Krzysztof Kabat, Bogdan Skwarzec, Agnieszka Tuszkowska
Wydział Chemii Uniwersytetu Gdańskiego, Katedra Chemii Analitycznej, 80-952 Gdańsk, Sobieskiego 18/19,
bosk@chem.univ.gda.pl

W oparciu o wyniki oznaczeń zawartości uranu 238U, w próbkach wody z dorzecza Odry,
zastosowano następujące metody chemometryczne:
• statystyki opisowe,
• jednoczynnikową analizę wariancji (ANOVA) - pozwalająca na analizę średnich i
homogeniczności wariancji zbiorów danych,
• nieparametryczne testy dla porównań dwóch prób niezależnych oraz analiza korelacji R
Spearmana, oraz po autoskalowaniu danych,
• analizę skupień (CA) - pozwalająca na wykrywanie struktur podobieństwa pomiędzy
zmiennymi lub obiektami w zbiorach danych.
Wnioski wypływające z zastosowanych metod chemometrycznych wskazują że:
1. Występują zróżnicowania zawartości uranu 238U w wodach Odry i jej dopływów.
2. Na poziomie istotności p = 0,05 wykazano korelację pomiędzy zawartością uranu 238U w próbkach
wody zebranych w poszczególnych porach roku (wiosna, lato, jesień i zima) na całej długości Odry.
3. Analiza skupień (CA) wykazała podobieństwo stężenia uranu 238U w wodach Odry, zarówno w
poszczególnych odcinkach jej biegu (górny i dolny) jak również w całej zlewni, tj. wraz z dopływami.
Prezentowane badania naukowe zostały wsparte finansowo przez Ministerstwo Nauki i
Informatyzacji w ramach grantu: DS-8210-4-0086-9
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Cs I 40K W PRÓBKACH GLEBY POBRANEJ W NIECKACH
STAWÓW TATRZAŃSKICH
THE DETERMINATION OF 137Cs AND 40K IN SOIL SAMPLES TAKEN FROM
TATRA’S LAKES SYNCLINES

OCENA ZAWARTOŚCI
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Barbara Kubica1,2, Marcin Stobiński1, Ryszard Misiak1, Janusz Gołaś2,Mirosław Bartyzel1,
Peter Fleischer3
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Przedstawiona praca stanowi kontynuację badań prowadzonych na terenie całych Tatr od 2000
roku. Celem badań badań było określenie przestrzennego rozkładu sztucznego radioizotopu 137Cs
oraz naturalnego 40K w próbach gleby zebranych w regionie Tatr Wysokich (zarówno po stronie
słowackiej jak i polskiej), w zagłębieniach, w których znajdują się Stawy Tatrzańskie. Wyniki
aktywności gamma radionuklidów cezu 137 i potasu 40 dla wyżej wymienionych obszarów
przedstawiono w funkcji gęstości objętościowej badanej gleby dla pierwszej warstwy (rys 1).
Tatry Wysokie -Stawy Tatrzańskie
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Zależności te są w stosunku do siebie odwrotnie proporcjonalne. Ze wzrostem gęstości wzrasta
zawartość potasu, który głównie jest zawarty w formach mineralnych. Cez zaś wiąże się w dużej
mierze się z formą organiczną gleby choć też sorbowany jest w minerałach ilastych zarówno na
zasadzie jonowymiennej jak i sorpcyjnej wchodząc w wolne przestrzenie między warstwami
glinokrzemianowymi. Bardzo interesujące okazało się porównanie rozkładu przestrzennego cezu 137
w nieckach Stawów Tatrzańskich w bardzo zawężonym obszarze Tatr Wysokich( dol. Rybiego Potoku,
Doliny Ciemnosmreczyńskiej, wyższej partii Doliny Mięguszowieckiej). Obszar ten podzielony jest na
dwa obszary przez grań główna Tatr Wysokich. Z badań tych wynika, że aktywność 137Cs w
zagłębieniach w których znajdują się stawy jest około 2 lub3 razy wyższa w porównaniu z innymi
miejscami w Tatrach. Wyniki [1-3] badań zaprezentowano na rys 2 i 3
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Polska strona

Słowacka strona
1600

1000

137 Cs [Bq/kg]

127 C [Bq/kg]

800
R2 = 0,7811

600
400
200
0

1200
R2 = 0,3327
800

400

0

0,32

0,34

0,41

0,63

d [g/cm3]

0,12

0,34

0,37

0,54

d [g/cm3]

Wydaje się, że aktywność 137Cs po stronie polskiej (śr 900 Bq/kg) jest nieco wyższa w
porównaniu z podobnym obszarem po stronie słowackiej (śr 690 Bq/kg)
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DECONTAMINATION OF INTERNAL RADIOCEASIUM FROM ANIMAL BODIES
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Żywność pochodzenia zwierzęcego może w istotny sposób wpływać na wielkość dawki
pochłoniętej przez organizm człowieka w przypadku radioaktywnych skażeń środowiska. Niezbędne
jest zatem postępowanie, którego celem jest skuteczne ograniczanie przenikania pierwiastków
radioaktywnych do organizmu zwierzęcego ze środowiska i środków żywienia zwierząt. Postępowanie
takie musi dodatkowo uwzględniać nie tylko skuteczność stosowanych metod, ale także ich koszty
oraz możliwość praktycznego zastosowania.
Można wyodrębnić dwa sposoby postępowania:
1. Związany z chowem zwierząt.
2. Związany ze stosowaniem substancji zmniejszających wchłanianie radioizotopów drogą
pokarmową.
Ad. 1
a) Podawanie zwierzętom paszy mniej skażonej lub jeśli możliwe paszy nieskażonej
pierwiastkami radioaktywnymi. Jest to zarazem skuteczny i tani sposób zmniejszania
zawartości radioizotopów w organizmie zwierząt. Warto jednak zaznaczyć, że
stosunek paszy objętościowej (zwykle bardziej skażonej) do paszy treściwej powinien
być zachowany w granicach umożliwiających uzyskanie pełnowartościowej żywności
pochodzenia zwierzęcego.
b) Przemieszczanie zwierząt z terenów skażonych na tereny, na których skażenie
izotopami radioaktywnymi jest mniejsze.
c) Odpowiedni dobór czasu uboju, aby zawartość izotopów radioaktywnych w
narządach (przed wszystkim w mięśniach) była poniżej dopuszczalnego limitu
stężenia aktywności.
d) Preferowanie w hodowli takich gatunków zwierząt, u których możliwość przenikania
do organizmu radioizotopów obecnych w środowisku i paszach jest mniejsza (np.
bydło zamiast kóz).
e) Zabiegi agrarne (talerzowanie i oranie), stosowanie odpowiednich nawozów (NPK i
wapno) oraz uprawa roślin, które pobierają mniejsze ilości radioizotopów z gleby.
Ad. 2
a) Stosowanie preparatów, które trwale wiążą radioizotopy obecne w paszy i
zapobiegają lub skutecznie ograniczają ich wchłanianie z treści przewodu
pokarmowego zwierząt (bentonit, żelazocyjanki). Można je stosować bezpośrednio
na pastwiskach, jako dodatek do pasz, lizawek lub w postaci bolusów o odpowiednim
składzie i wielkości.
b) Podawanie izotopów stabilnych jako konkurencyjnych w odniesieniu do izotopów
radioaktywnych obecnych w paszach i środowisku (np. jod stabilny jako konkurent
dla 131I).
c) Podawanie preparatów, które mogą zwiększać wydalanie izotopów radioaktywnych
z organizmu.
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“Radiologiczna Mapa Polski” jest tematem prowadzonym przez Zakład Dozymetrii Centralnego
Laboratorium Ochrony Radiologicznej od roku 1988. Temat jest prowadzony na zlecenie Głównego
Inspektoratu Ochrony Środowiska i finansowany z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i
Gospodarki Wodnej.
Potrzebę monitoringu promieniowania jonizującego w środowisku regulują przepisy prawne
obowiązujące w Polsce i Europie takie jak m.in.
35 art. Traktatu Euroatomu, Ustawa Prawo Atomowe oraz Ustawa Prawo Ochrony Środowiska i
inne. Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 17 grudnia 2002 roku (w sprawie stacji wczesnego
wykrywania skażeń promieniotwórczych i placówek prowadzących pomiary skażeń
promieniotwórczych) jako jedno z zadań placówek specjalistycznych prowadzących pomiary skażeń
promieniotwórczych podaje konieczność prowadzenia monitoringu gleby powyżej 1 kBq/m2.
Praca prowadzona jest w ramach ogólnokrajowego monitoringu środowiska w Polsce. Celem
pracy jest określanie aktualnego rozkładu terytorialnego dla obszaru całego kraju skażeń
promieniotwórczych powierzchniowej warstwy gleby. Badania obejmują oznaczanie stężeń Cs-137 i
radionuklidów naturalnych (Ac-228, Ra-226 i K-40) w próbkach gleby pobieranych w cyklu dwuletnim.
Próbki gleby pobierane są w stałych punktach zlokalizowanych na terenie 254 stacji i posterunków
należących do IMGiW i rozmieszczonych na terenie całego kraju. Chodzi tutaj o pobór gleby, która nie
była zmieniana działalnością człowieka (oranie, nawożenie itp.).
Na podstawie otrzymanych wyników tworzone są tabele, wykresy oraz radiologiczne mapy
Polski. Zaprezentowany plakat przedstawia wyniki dotyczące pomiarów ostatniej serii (czyli próbek
pobranych jesienią 2006 roku) oraz wyniki przeglądowe dotyczące pomiarów gleb z całego okresu
trwania pracy (lata 1988-2006).
W roku 2006 średnie stężenie Cs-137 dla całej Polski wynosiło 2,41 kBq/m2, a więc zgodnie z
Rozporządzeniem RM z 2002 roku (wspomnianym wyżej) nadal istnieje konieczność prowadzenia
takich pomiarów. Jesienią 2008 roku pobrana została następna seria próbek gleby z terenu Polski.
Próbki te są aktualnie mierzone i wyniki ich pomiarów są analizowane. Wyniki tej serii pomiarowej
będą dostępne w 2010 roku.
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KONCENTRACJA Cs-137 I Be-7 W PRZYZIEMNEJ WARSTWIE POWIETRZA
ATMOSFERYCZNEGO W LATACH 2004-2008 W BIAŁYMSTOKU
Cs-137 AND Be-7 CONCENTRATION IN THE GROUND LAYER OF THE
ATMOSPHERIC AIR IN 2004-2008 IN BIAŁYSTOK
Jacek Kapała, Maria Karpińska, Zenon Mnich
Zakład Biofizyki Uniwersytetu Medycznego w Białymstoku
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Od roku 1991 w Białymstoku są prowadzone badania przyziemnej warstwy atmosfery pod
względem skażeń promieniotwórczych.
Próbki powietrza były pobierane w stacji ciągłego poboru i kontroli promieniotwórczych
zanieczyszczeń powietrza ASS-500 zlokalizowanej przy Zakład Biofizyki UMB. W czasie tygodnia pracy
stacji przez filtry Petrianowa przepuszczano około 77 tys. m3 powietrza.
Analizę zawartości radionuklidów w próbkach przeprowadzono metodą półprzewodnikowej
spektrometrii gamma. Metoda ta daje możliwość pomiarów poszczególnych nuklidów
promieniotwórczych w próbce bez potrzeby ich separacji chemicznej.
W tabeli przedstawiono średnie roczne, minimalne i maksymalne stężenia Cs-137 oraz dawki
od radiocezu wchłoniętego drogą inhalacyjną dla Białegostoku w latach 2004-2008 na podstawie
pomiarów za pomocą stacji ASS-500.
Tabela. Średnie roczne stężenie Cs-137 oznaczone w latach 2004-2008 na terenie Białegostoku.
Rok
Concentration Cs-137
Min
Max
Dose
(pSv)
(µBqm-3)
(µBqm-3)
(µBqm-3)
2004
0,30
7,30
547
1,92±1,47
2005
0,40
11,60
709
2,49±2,16
2006
0,50
15,20
948
3,33±2,51
2007
0,53
6,84
655
2,30±1,22
2008
0,23
5,10
330
1,16±1,04
Analiza koncentracji Cs-137 w cyklu rocznym w latach 2004-2008 wskazuje, że wartości
maksymalne przekraczają od 3 do prawie 5 razy wartości średnie dla całego roku. Największą wartość
stwierdzono na przełomie kwietnia i maja 2006 roku (15,2 µBqm-3). Stwierdzono wiosenne
podwyższenia, które może być wiązane z wysuszeniem gleby po zimie co umożliwia jej łatwiejsze
unoszenie przez wiatry.
Beryl (Be-7) którego obecność stwierdzono na wszystkich badanych filtrach występował w
średnich koncentracjach od 2167 μBqm-3 w 2005 do 2916 μBqm-3 w 2007. Każdego roku stwierdzono
dużą różnicę między wartością max i minimalną, ale współczynniki zmienności dla poszczególnych lat,
oprócz roku 2006, nie różniły się znacząco.
Stężenie radiocezu w powietrzu skorelowano z zawartością pyłu w powietrzu atmosferycznym,
oraz z obecnością pierwiastka promieniotwórczego pochodzenia kosmicznego berylem Be-7.
W roku 2006 stwierdzono najsilniejszą korelację Cs-137 z zapyleniem powietrza (r = 0,84,
p<0,0000001), która w roku 2008 spadła do wartości r = 0,284 (p<0,05). Najsłabszą korelację Cs-137 z
Be-7 stwierdzono w 2005 (r = 0,13, p = 0,36), a w ostatnim roku badań stwierdzono korelację ujemną
wynoszącą r = -0,30 (p<0,04). Wyniki tych analiz potwierdzają, że w chwili obecnej dominującym
mechanizmem zapewniającym obecność radiocezu w powietrzu jest jego resuspensja ze skażonej
gleby. To wyjaśnia dużą zmienność koncentracji radiocezu w powietrzu w cyklu rocznym. Czynniki
wpływające na lokalną resuspensję to prędkość wiatru, intensywność, częstotliwość deszczu, rodzaj i
struktura gruntu, wilgotność gleby.
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CS, 40K, 238PU ORAZ 239+240PU W RÓŻNORODNYM MATERIALE GLEBOWYM,
ROŚLINNYM I ZWIERZĘCYM POCHODZĄCYM Z WYSPY KRÓLA JERZEGO
SZETLANDY POŁUDNIOWE, ANTARKTYKA
137
CS, 40K, 238PU AND 239+240PU IN VARIOUS SOIL, PLANT AND ANIMAL
MATERIAL ORIGINATIG FROM KING GEORGE ISLAND
SOUTH SHETLANDS, ANTARCTICA
K. Sobiech-Matura1, M. A. Olech1,2, J. W. Mietelski3, A. Maśniak1
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Celem przeprowadzonych badań było wyznaczenie poziomów aktywności radionuklidów: 137Cs,
K oraz 238Pu i 239+240Pu w materiale roślinnym, zwierzęcym i glebowym pochodzącym z Antarktyki.
Materiały do badań zostały zebrane na Wyspie Króla Jerzego (Szetlandy Południowe, Antarktyka) w
czasie dwóch ekspedycji: 2005/2006 i 2006/2007. Prezentowane badania stanowią kontynuację
monitoringu poziomu skażeń radioaktywnych w Antarktyce rozpoczętego w roku 1998 [1,2].
Zmierzone próby stanowiły różnorodne elementy morskiego i lądowego ekosystemu Antarktyki.
Wśród prób pochodzących ze środowiska lądowego znalazły się następujące organizmy: dwie rośliny
naczyniowe, Deschampsia antarctica i Colobanthus quitensis, mech Sanionia uncinata, glon Prasiola
crispa, dwa gatunki porostów, Usnea antarctica i Usnea aurantiaco-atra oraz 10 profili glebowych, z
których dwa były zlokalizowane na świeżym odsłonięciu polodowcowym. Środowisko morskie było
reprezentowane przez wiele gatunków zwierząt, m.in. Notothenia coriiceps, Pygoscelis adeliae,
Waldeckia obesa oraz przez makroglony, m.in. Cystosphaera jacquinotii i Ascoseira mirabilis. Badano
także skorupy jaj pingwinów Pygoscelis adeliae i P. papua oraz futro foki Mirounga leonina.
Próby zostały poddane oczyszczeniu i homogenizacji. Zależnie od rodzaju materiału zostały też
wysuszone (materiał roślinny, grzybowy i glebowy) lub spalone w 400°C (materiał zwierzęcy).
Następnie wykonano pomiary γ-spektrometryczne przy użyciu spektrometru z detektorem HPGe,
dzięki którym uzyskano stężenia aktywności radionuklidów 137Cs oraz 40K. Po wykonaniu tych
pomiarów próby spalono w 600°C i poddano procedurze radiochemicznej celem oznaczenia stężenia
aktywności antropogenicznych radioizotopów plutonu: 238, 239+240Pu. Pomiary przeprowadzono na
półprzewodnikowym spektrometrze promieniowania alfa. Dla zapewnienia jakości analiz wykonano
pomiary dla materiałów referencyjnych i ślepych prób. Planowane są dalsze badania, które pozwolą
na wyznaczenie stężeń aktywności radionuklidów 90Sr i 241Am.

40
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Pu PLUTON ORAZ STOSUNEK IZOTOPOWY 240Pu/239Pu W OPADZIE
ATMOSFERYCZNYM PO KATASTROFIE W CZARNOBYLU
PLUTONIUM 241Pu AND ATOMIC RATIO 240Pu/239Pu IN ATMOSPHERIC FALLOUT
AFTER CHERNOBYL ACCIDENT
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Głównym źródłem izotopów plutonu w Morzu Bałtyckim jest opad atmosferyczny z próbnych
testów broni jądrowej. Inne źródła, takie jak zrzuty zanieczyszczonej wody z elektrowni jądrowych lub
wycieki z fabryk przerobu wypalonego paliwa jądrowego (Sellafield i Cap de la Hague) są uważane za
mniej istotne. 26 kwietnia 1986 roku pojawiło się nowe źródło plutonu w środowisku – awaria
elektrowni jądrowej w Czarnobylu. Ilości uwolnione podczas tej katastrofy są dość znaczne.
Pomiary aktywności 241Pu w opadzie atmosferycznym w 1986 roku zostały przeprowadzone w
oparciu o metodę pośrednią. Pomiar 241Am w spektrometrze alfa, produktu rozpadu emitera beta
241
Pu, umożliwia oszacowanie ilości 241Pu. Stosunek izotopowy. 240Pu/239Pu został zmierzony przy
użyciu akceleratorowej spektrometrii mas (AMS).
Uwolniony podczas wybuchu reaktora pluton występował w wodzie postaci trudno
rozpuszczalnego PuO2, co spowodowało, że prawie cała jego ilość opadła na powierzchnię ziemi w
postaci suchego opadu lub wraz z opadem mokrym. Analizy filtrów powietrza wskazują, że po
wybuchu w Czarnobylu, stężenie 241Pu gwałtownie wzrosło ponad 3500 razy, po czym powoli
zmniejszało się, aby w listopadzie 1986 roku osiągnąć poziom zbliżony do stężenia przed awarią
czarnobylskiej elektrowni.
Skład izotopowy plutonu zatrzymanego na filtrach odpowiada jego składowi podczas uwolnienia.
Pomiary przy użyciu AMS wskazują na znaczący wzrost stosunku izotopów 240Pu/239Pu z 0,28 w marcu
do 0.47 w kwietniu. Podobnie wysoki wzrost stosunku 240Pu/239Pu, zbliżony do jego wartości
wyjściowej w reaktorze, zaobserwowano we wrześniu i oszacowano na 0,54.
Prezentowane badania naukowe zostały wsparte finansowo przez Ministerstwo Nauki i
Informatyzacji w ramach grantów: DS-8210-4-0086-9 i BW/8000-5-0412-6.
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OZNACZANIE RADIONUKLIDÓW 137Cs I 90Sr W ZBOŻACH I HANDLOWYCH
PRODUKTACH ZBOŻOWYCH
DETERMINATION OF 137Cs AND 90Sr RADIONUCLIDES IN CEREALS AND
COMMERCIAL CEREAL PRODUCTS
Jan Solecki, Jolanta Orzeł
Zakład Radiochemii i Chemii Koloidów Wydziału Chemii UMCS

Obecne w środowisku przyrodniczym radionuklidy zarówno pochodzenia naturalnego jak i
antropogenicznego przenoszone są do roślin w trakcie procesu odżywiania. Rośliny zgodnie z ich
fizjologią żywienia pobierają z gleby, powietrza a także wód opadowych wybrane jony. Powszechnie
wiadomo, że większość z nich pobiera znaczne ilość jonów potasowych i wapniowych. Kojonami do
tych kationów są jony cezu i strontu. Znane jest zjawisko, iż w sytuacji deficytu tzw. jonów
podstawowych roślina buduje swoją strukturę (przyswaja) w oparciu o kojony.
Biorąc pod uwagę wspomniane powyżej wegetacyjne właściwości roślin wykonano badania na
obecność 137Cs i 90Sr w glebie oraz w ziarnach pszenicy i jęczmienia. W poddanych analizie próbkach
stwierdzono obecność obu radionuklidów. Fakt ten stał się podstawą do wykonania oznaczeń w
zbożowych produktach handlowych stanowiących znaczy udział w diecie żywieniowej człowieka.
Przeprowadzono badania na obecność obu izotopów w takich produktach jak: kasza jęczmienna,
kasza manna, makarony, mąki. Oznaczane radionuklidy w bardzo różnych stężeniach
promieniotwórczych obecne są w większości podawanych analizie produktach. Obliczone
współczynniki przeniesienia z gleby do roślin mają wartości mniejsze od jedności co świadczy o
małym stopniu przyswajania oznaczanych zanieczyszczeń radiochemicznych przez zboża. Uzyskane
wyniki stały się podstawą do obliczenia prognozowanej dawki promieniowania jaką może otrzymać
człowiek w wyniku spożywania badanych produktów.
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OZNACZANIE AKTYWNOŚCI 137Cs ORAZ KONCENTRACJI WYBRANYCH METALI
CIĘŻKICH W PRÓBKACH GLEBY POBRANYCH Z TERENU DOLINY RYBIEGO
POTOKU (TPN) I DOLINY MIĘGUSZOWIECKIEJ (TANAP)
ACTIVITY OF RADIONUCLID 137Cs AND CONCENTRATIONS OF SOME HEAVY
METALS IN SOIL SAMPLES TAKEN FROM RYBI POTOK VALLEY (TPN) AND
MIEGUSZOWIECKA VALLEY (TANAP)
M. Stobiński1, M. Bartyzel1, B. Kubica1,2, R. Misiak1, W.Reczyński2, J. Gołaś2, E.Dutkiewicz1, Z.
Krzan3, P. Fleischer4
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Praca przedstawia wyniki badań zawartości sztucznego gamma radioizotopu 137Cs oraz
wybranych metali ciężkich w próbkach gleby pobranych w rejonie Tatr Wysokich po stronie
słowackiej (Dolina Mięguszowiecka) oraz polskiej (Dolina Rybiego Potoku). Badania te są kontynuacją
prac prowadzonych od kilku lat w celu opracowania map przestrzennego rozkładu skażeń 137Cs oraz
wybranymi metalami ciężkimi na całym obszarze Tatr. Do pomiarów promieniowania gamma
wykorzystano niskotłowy detektor HPGe, natomiast w celu oznaczenia koncentracji metali ciężkich
zastosowano metodę protonowej fluorescenecji rentgenowskiej – PIXE (Proton Induced X-ray
Emission) pozwalającą na nie inwazyjną, wielopierwiastkową analizę składu próbki, oraz metodę
atomowej spektrometrii absorpcyjnej - AAS (Atomic Absorption Spectrometry). Do pomiarów AAS
próbki poddano wcześniejszej mineralizacji w wysokociśnieniowym mineralizatorze mikrofalowym.
Gleby tatrzańskie podobnie jak gleby innych systemów górskich, wykazują cechy wyraźnie
różniące je od gleb obszarów równinnych i nizinnych. Występuje tutaj ścisły związek z podłożem
geologicznym oraz z procesami morfogenetycznymi, jak i z warunkami klimatycznymi i zbiorowiskami
roślinnymi obszarów wysokogórskich.
Badania przestrzennego rozkładu 137Cs oraz metali ciężkich w próbkach gleby pobranych na terenie
Tatr Wysokich prowadzono systematycznie w regionach
dwóch dolin walnych, Dolinie
Mięguszowieckiej na terenie TANAP, oraz na obszarze TPN w Dolinie Rybiego Potoku. Stężenie 137Cs
w próbkach gleby górskiej osiągało w niektórych miejscach maksymalnie poziom około 23300 Bq/m2
po stronie słowackiej oraz 17300 Bq/m2 po stronie polskiej. Największe nagromadzenie tego gamma
emitera obserwowano na dnie dolinek oraz na wypłaszczeniach pod graniami powyżej 1400m npm.
Stwierdzono dobrą korelację pomiędzy gęstością objętościową gleby a aktywnością w niej
radioaktywnego cezu, nie stwierdzono natomiast takiej korelacji dla wysokości miejsca z którego
próbka była pobierana.
W badanym rejonie stwierdzono także korelację pomiędzy koncentracją Cu, Zn ,Pb i Cr a
gęstością próbki. Dla Doliny Rybiego Potoku koncentracja Zn maleje wraz ze wzrostem gęstości
natomiast koncentracja Pb i Cr rośnie. W rejonie Doliny Mięguszowieckiej koncentracje metali
ciężkich maleją wraz ze wzrostem gęstości. Średnie koncentacje cynku oraz chromu po obu stronach
granicy mieszczą się w wartościach średnich dla gleb Polski, (Zn 40mg/kg, Cr 1,7-24mg/kg) z
wyjątkiem punktu pomiarowego zlokalizowanego poniżej Chaty pod Rysami, gdzie zawartość cynku
wynosiła 366 mg/kg. Natomiast stężenia ołowiu i miedzi kilkukrotnie przekraczają średnie wartości
dla gleb (Pb 17-23mg/kg , Cu 8-17mg/kg ).
1. Zawartość 137Cs w badanych dolinach na terenie TANAPu podobnie jak na terenie TPNu jest bardzo
zróżnicowana od 6000 Bq/m2 w rejonie Palenicy Białczańskiej (TPN) i 1650 Bq/m2 przy zejściu do
Żabiego Stawu (TANAP) do 17300 Bq/m2 w Dolinie za Mnichem (TPN) i 23300 Bq/m2 w rejonie
Popradzkiego Stawu (TANAP).
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2. Radionuklidy cezu występują zazwyczaj w organicznych poziomach stropowych (Ofh) oraz w
poziomach iluwialnych (Bhfe).Akumulacja tych składników w stropowych poziomach akumulacyjnych
wynika z dużych zdolności sorpcyjnych i jonowymiennych próchnicy.
3. Na podwyższone zawartości metali ciężkich w glebach Tatr wpływa zarówno skała macierzysta jak i
skażenia pochodzenia antropogenicznego. Nie ustalono jednak, który z tych czynników ma
decydujący wpływ na obserwowane zależności.
Prace wykonano w ramach prowadzonego projektu badawczego, finansowanego przez MNiSzW Grant Nr N305
01 131, pt: “Badanie poziomu i przestrzennego rozkładu zanieczyszczeń radionuklidami i pierwiastkami
ciężkimi w ekosystemie Tatrzańskiego Parku Narodowego”, oraz dzięki funduszom pozyskanym z Fundacji
Kościuszkowskiej (The Kościuszko Foundation Inc., An American Center for Polish Culture) poprzez Fundację
im. Alfreda Jurzykowskiego.
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PILOTAŻOWE BADANIE ŚLADOWYCH STĘŻEŃ SUBSTANCJI RADIOAKTYWNYCH
(Pu, Am, 90Sr I 137Cs) W TKANKACH KOSTNYCH USUWANYCH OPERACYJNIE
Ewa Tomankiewicz1, Jerzy W. Mietelski1, Edward Golec2, Sebastian Nowak2
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Przedmiotem badań jest ocena poziomu skażeń wewnętrznych izotopami plutonu (238Pu,
Pu) oraz 241Am i 90Sr ludności Małopolski. Pluton, ameryk i stront należą do pierwiastków
osteofilowych czyli gromadzących się w kościach, gdzie pozostają przez wiele lat. Substancje te
obecne są w środowisku na całym terytorium Polski po atmosferycznych testach broni jądrowej
prowadzonych na początku drugiej połowy XX wieku oraz w mniejszym stopniu po katastrofie
czarnobylskiej. Proporcje pomiędzy izotopami plutonu pozwalają na rozróżnienie źródeł pochodzenia
skażeń..
Badania prowadzone są we współpracy z grupą chirurgów-ortopedów z 5 Wojskowego Szpitala
Klinicznego w Krakowie, którzy odpowiadają za pozyskiwanie materiału kostnego podczas operacji
wszczepienia endoprotez stawów biodrowych i kolanowych .
Wstępnie przeprowadzono badanie stężeń emiterów promieniowania alfa: 241Am i izotopów
plutonu (238Pu, 239,240Pu), emiterów promieniowania beta (90Sr) oraz dodatkowo pomiary 137Cs i 40K
(tab.1).
Pomiary aktywności alfa i beta poprzedzono procedurą radiochemiczną, stosowaną od 10 lat w
analogicznych oznaczeniach w kościach zwierzęcych.

239*240

W Polsce nie ma bezpośrednich źródeł skażeń tymi izotopami, w związku z czym dane
uzyskane dla mieszkańców Polski można traktować jako światowy poziom odniesienia dla
skażeń wymienionymi izotopami ogółu ludności. Ocena aktualnych poziomów skażeń
wewnętrznych izotopami Pu, Am, Sr będzie stanowić poziom odniesienia dla przyszłych
badań prowadzonych w Polsce w tym zakresie, co nabiera szczególnego znaczenia w
kontekście planowanego rozwoju energetyki jądrowej.
Badania uzyskały zgodę Komisji Bioetycznej przy Okręgowej Izbie Lekarskiej w Krakowie.

Tabela 1: Wyniki uzyskane w pilotażowej serii (Bq/kg popiołu spalonego w 400°C)
239+240

Pu

243

90

Am

Sr

137

Cs

40

K

Mediana
rozkładu

0,0140

0,0073

7,7

0,50

94

Średnia
arytmetyczna

0,0136

0,0089

7,8

0,77

106

Odchylenie
standartowe

0,0068

0,0065

4,4

0,69

36
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OCENA WPŁYWU WŁAŚCIWOŚCI FIZYKOCHEMICZNYCH GLEB LEŚNYCH NA
AKUMULACJĘ 137Cs W PODPOZIOMIE FERMENTACYJNYM
ASSESSMENT OF SOIL PROPERTIES INFLUENCE ON 137Cs ACCUMULATION IN
OF HORIZON IN FOREST SOILS
Zbigniew Ziembik, Agnieszka Dołhańczuk-Śródka i Maria Wacławek
Katedra Biotechnologii i Biologii Molekularnej, Uniwersytet Opolski, ul. kard. B. Kominka 4, 45-032 Opole,
ziembik@uni.opole.pl

W pracy opisano wyniki badań wpływ właściwości fizykochemicznych gleby leśnej na aktywność
Cs w podpoziomie Of. Pod uwagę wzięto następujące parametry gleby: zawartość materii
organicznej, pH, właściwości sorpcyjne gleby, konduktywność. Metody statystyczne, które
umożliwiają dokładniejszą ocenę wpływu czynników na aktywność 137Cs w badanym podpoziomie
zwykle wymagają normalnego (lub niezbyt odbiegającego od normalnego) rozkładu zmiennej
losowej. Aby umożliwić zastosowanie tych metod do oceny związków pomiędzy otrzymanymi
aktywnościami 137Cs zastosowano przekształcenie Box-Cox'a. Do znalezienia wzajemnych relacji
wykorzystano analizę klastrów oraz analizę głównych składowych. Stwierdzono, że wartości
parametrów określających właściwości fizykochemiczne w podpoziomie Of są mniej lub bardziej
zależne między sobą ale nie stwierdzono liniowej zależności pomiędzy aktywnością 137Cs, a
właściwościami fizykochemicznymi.

137

Słowa kluczowe:
głównych składowych.

137

Cs, gleba leśna, właściwości fizykochemiczne, analiza klastrów, analiza
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KOMPLEKSY ZAWIERAJĄCE RDZEŃ [99mTc(CO)3]+ W RADIOTERAPII
CELOWANEJ
COMPLEXES CONTAINING THE [99mTc(CO)3]+ CORE FOR THE TARGETED
RADIOTHERAPY
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99m

Tc jest najbardziej popularnym radionuklidem stosowanym w diagnostyce onkologicznej
wykonywanej metodą SPECT (choć powszechnie uważa się, że są nimi 125I i 131I). Dzięki korzystnym
właściwościom jądrowym (t1/2=6 godz.; Eγ=141 keV), kompleksy jednowartościowego kationu
99m
Tc(CO)3+ zyskały ostatnio pewne znaczenie jako prekursory radiofarmaceutyczne [1]. Celem
prezentowanej pracy było znalezienie nowych ligandów, które tworzą wystarczająco trwałe
kompleksy Tc(CO)3+ aby po przyłączeniu biomolekuły (np. peptydu) mogą znaleźć zastosowanie jako
tzw. radiofarmaceutyki celujące (magiczne kule, magic bullets) - związki wiążące się wybiórczo z
chorą tkanką. Są to tzw. radiofarmaceutyki 2giej generacji.
Niedawno wykazano, że radionuklid technetu-99m, jako emiter elektronów Augera,
wprowadzony do jąder komórek nowotworowych jest w stanie spowodować pęknięcia w nich nici
DNA [2]. Spodziewamy się, że tego typu właściwości przejawiać powinny kompleksy typu ‘2+1’ lub
‘3+0’ (Schemat 1).
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Schemat 1. Kompleksy typu ‘2+1’ zawierające kation 99mTc(CO)3+ i ligand biguanidynowy
Na Konferencji pragniemy przedstawić wyniki naszych wstępnych badań nad możliwością
zastosowania kompleksów trikarbonylotechnetu(I) jako radiofarmaceutyków terapeutycznych.
Znaczącą część prac wykonaliśmy z zastosowaniem kationu renowego (odpowiednik technetu w
układzie okresowym) lub platyny (metal najczęściej stosowany w chemioterapii onkologicznej). Jako
ligandy przebadanych zostało po kilka związków będących pochodnymi tiomocznika lub biguanidyny.
Autorzy pragną podziękować Firmie BIKER sp z o.o. (Warszawa, Polska) za otrzymane próbki 99mTc . Pracę
wykonano w ramach polsko-portugalskiej dwustronnej współpracy naukowej i ze strony polskiej było częściowo
finansowane grantem MNiszW 122/N-Portugal/2008/0).
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ZNAKOWANIE CZĄSTECZEK BIOLOGICZNIE CZYNNYCH
DIAGNOSTYCZNYMI/TERAPEUTYCZNYMI RADIONUKLIDAMI
COUPLING OF THE BIOLOGICAL ACTIVE MOLECULES WITH THE
DIAGNOSTIC/THERAPEUTIC RADIONUCLIDES
Ewa Gniazdowska, Przemysław Koźmiński, Leon Fuks
Zakład Naukowy - Centrum Radiochemii i Chemii Jądrowej Instytutu Chemii i Techniki Jądrowej,
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Radiofarmaceutyki, wprowadzane do organizmu w celach zarówno diagnostycznych jak i
terapeutycznych związki znakowane różnorodnymi radionuklidami krótkożyciowymi, odgrywają dziś
coraz ważniejszą rolę we współczesnej medycynie. Pomiar rozkładu przestrzennego intensywności
emitowanego z wewnątrz organizmu promieniowania gamma umożliwia lokalizację rozmieszczenia
radiofarmaceutyku w organizmie i określanie nieprawidłowości struktur tkankowych lub zaburzeń w
funkcjonowaniu badanych narządów. Metody diagnostyczne medycyny nuklearnej przedstawiają
obraz badanego narządu w aspekcie czynnościowym, co umożliwia znacznie wcześniejsze wykrycie
zmian chorobowych, zanim jeszcze doprowadzą one do wykrywalnych zmian morfologicznych.
Pozwala to na wcześniejsze podjęcie terapii, co często decyduje o skuteczności leczenia. Transport i
akumulowanie się radiofarmaceutyków w organiźmie (in vivo) – najważniejsze parametry z punktu
widzenia zastosowania w medycynie nuklearnej – znacząco zależą od właściwości cząsteczki
kompleksu, takich jak trwałość, ładunek, lipofilowość, masa cząsteczkowa, potencjały redox,
struktura. Wszystkie te parametry mogą być regulowane poprzez wybór odpowiednio
zmodyfikowanych ligandów, użytych do syntezy kompleksu. Radiofarmaceutyki III generacji to
znakowane odpowiednim radionuklidem cząsteczki biologicznie czynne (peptydy, fragmenty
przeciwciał czy pochodne nukleozydów) które, dzięki wybiórczemu rozpoznaniu swoich receptorów,
kumulują się jedynie w docelowej, chorobowo zmienionej tkance. Jako nośniki aktywności mogą być
wykorzystywane także stosowane już w terapii leki antynowotworowe, np. trastuzumab czy lapatinib
(rysunek poniżej). Wiążą się one na powierzchni komórki nowotworowej z receptorem HER2
(występującym w około 30% przypadków raka piersi), co prowadzi do zablokowania działania
receptora, a tym samym ogranicza wzrost nowotworu. Hamujący wpływ lapatynibu (bardziej
skuteczny niż leku trastuzumab) na wzrost komórek oceniany był na liniach komórkowych
kondycjonowanych za pomocą trastuzumabu.
HO

N
N

H
N
O

HO
S

O

HN

O
O

II rzędowa grupa aminowa
w łańcuchu alifatycznym
cząsteczki

O
S

O
Cl
O

F

S

II-go rzędowa grupa aminowa
należąca do aromatycznego układu
N-fenylo-chinazolinoaminowego

O

Na rysunku zaznaczone jest grupa –NH, teoretycznie zdolne do tworzenia wiązania amidowego.
Jest to, położona w łańcuchu alifatycznym, łatwo dostępna II-rzędowa grupa aminowa, poprzez
którą,
za
pomocą
dwufunkcyjnego
liganda
(ester
imidobursztynianowy
kwasu
izocyjanopropionowego), cząsteczka lapatinibu może być sprzężona z kompleksem
diagnostycznego/terapeutycznego radionuklidu.
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TRIKARBONYLKOWE KOMPLEKSY TECHNETU(I) I RENU(I) Z BIDENTNYMI
LIGANDAMI ZAWIERAJACYMI SIARKĘ I TLEN JAKO ATOMY DONOROWE
TRICARBONYLTECHNETIUM(I) AND -RHENIUM(I) COMPLEXES WITH
BIDENTATE LIGANDS CONTAINING SUFUR AND OXYGEN DONOR ATOMS
Ewa Gniazdowska, Wojciech Starosta, Przemysław Koźmiński, Leon Fuks, Sylwia Kowalska1
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We współczesnej medycynie nuklearnej coraz większą rolę odgrywają radiofarmaceutyki związki znakowane krótkożyciowymi radionuklidami, które są wprowadzane do organizmu w celach
diagnostycznych (związki zawierające radionuklidy gamma lub β+) lub terapeutycznych (związki
znakowane radionuklidami emitującymi promieniowanie o krótkim zasięgu w tkance, tj α, miękie i
średnie β-, elektrony Augera). Rozwój radiofarmacji w przeciągu ostatnich lat ukierunkowany jest na
znakowanie cząsteczek biologicznie czynnych (np. wybrane peptydy), ze względu na ich specyficzne
powinowactwo do zmienionych nowotworowo komórek. Właściwości farmakokinetyczne
koniugatów radionuklid-znakowany peptyd są ściśle związane z właściwościami fizykochemicznymih
kompleksu.
Tematem przedstawionej pracy są kompleksy [99mTc(CO)3(L)(X)], gdzie L oznacza ligand bidentny,
posiadający donorowe atomy O, S (kwas tiosalicylowy, ester metylowy kwasu tiosalicylowego, Rys.
1), X - ligand monodentny (cząsteczka wody, tert-butylowy ester kwasu izocyjanopropionowego).
Ligand monodentny pełni tu rolę łącznika, za pomocą którego będzie następnie przyłączana
cząsteczka biologicznie czynna.
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Rys. 1: Ligandy bidentne zastosowane w badanych kompleksach technetowych
Stwierdzono zadowalającą stabilność otrzymanych kompleksów przez okres 24 godzin w
roztworze buforu fosforanowego o pH=7,4, w roztworach zawierających nadmiarowe stężenia Lhistydyny i L-cysteiny oraz w surowicy otrzymanej z krwi szczurzej. Lipofilowość otrzymanego
kompleksu została scharakteryzowana jako logarytm współczynnika podziału, log(P), w układach noktanol/bufor fosforanowy (pH=7.4) i n-octanol/0,9% roztwór wodny NaCl. Ładunki kompleksów
wyznaczono elektroforetycznie.

Autorzy pragną podziękować Firmie BIKER sp z o.o. (Warszawa, Polska) za otrzymane próbki 99mTc
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BIOTRANSFORMACJA METYLOPOCHODNYCH L-HISTYDYNY ZNAKOWANYCH
IZOTOPAMI WODORU
BIOTRANSFORMATION OF METHYL-L-HISTIDINES DERIVATIVES LABELED WITH
HYDROGEN ISOTOPES
Jelena Šamonina, Marianna Kańska
Uniwersytet Warszawski, Wydział Chemii, ul. Pasteura 1, 02-093 Warszawa
mkanska@chem.uw.edu.pl

słowa kluczowe: dekarboksyklaza histydynowa, deuter, histamina, metylohistamina, tryt
Jednym z enzymów biotransformacji histydyny jest dekarboksylaza histydynowa, HDC, (EC
4.1.1.2), która katalizuje dekarboksylację histydyny i jej metylopochodnych do histaminy i
metylohistaminy. W trakcie odszczepiania grupy karboksylowej w jej miejsce w pozycję (1R) jest
przyłączany wodór z rozpuszczalnika. W zależności od składu medium inkubacyjnego (zawierającego
D2O lub HTO) w pozycję (1R) można przyłączyć deuter lub tryt, schemat 1.
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Schemat 1.Enzymatyczna dekarboksylacja L-histydyny i jej pochodnych
Biotransformacja ta została wykorzystana do otrzymania izotopomerów histaminy i jej
metylopochodnych selektywnie znakowanych izotopami wodoru, które zostaną wykorzystane do
badań kinetyki enzymatycznego utlenienia metylopochodnych histaminy w obecności oksydazy
diaminowej DAO (EC 1.4.3.6), schemat 2. Do badania mechanizmu tej reakcji będziemy stosować
metody rozpuszczalnikowego efektu izotopowego (SIE, Solvent Isotope Effect) oraz kinetycznego
efektu isotopowego (KIE, Kinetic Isotope Effect).
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Schemat 2. Enzymatyczne utlenianie histaminy i jej pochodnych
Temat finansowany z: BST - 132623
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SYNTEZA L-DOPY ZNAKOWANEJ IZOTOPAMI WODORU W ŁAŃCUCHU
BOCZNYM
SYNTHESIS OF L-DOPA LABELED WITH HYDROGEN ISOTOPES IN THE SIDE
CHAIN
Małgorzata Pająk, Ryszard Kański, Marianna Kańska
Uniwersytet Warszawski, Wydział Chemii, ul. Pasteura 1, 02-093 Warszawa
mkanska@chem.uw.edu.pl

słowa kluczowe: L-dopa, dopamina, L-tyrozyna, deuter, tryt
L-Dopa (3’,4’-dihydroksyfenyloalanina) jest związkiem biologicznie czynnym. Bierze udział w
syntezie melanin, stanowiących naturalny pigment skóry. Jest również związkiem pośrednim w
syntezie amin katecholowych takich jak noradrenalina, adrenalina czy dopamina, będących
neuroprzekaźnikami w ośrodkowym układzie nerwowym. Dopamina powstaje w neuronach
dopaminergicznych w wyniku enzymatycznej dekarboksylacji L-dopy, Schemat 1.
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Schemat 1. Enzymatyczna dekarboksylacja L-dopy
Mimo wielu doniesień literaturowych, mechanizm reakcji dekarboksylacji L-dopy nie został do
końca wyjaśniony. Problem ten może zostać częściowo rozwiązany poprzez zastosowanie metody
kinetycznych efektów izotopowych. W badaniach mechanistycznych przydatne będzie więc
wyznaczenie kinetycznych efektów izotopowych deuteru i trytu w związkach znakowanych tymi
izotopami. W tym celu opracowano metody syntezy L-dopy znakowanej deuterem i trytem w
łańcuchu bocznym. [2-2H/3H]- oraz [2-3H]-L-dopę otrzymano w wyniku enzymatycznej hydroksylacji
zsyntezowanych wcześniej izotopomerów L-tyrozyny. [2-2H/3H]- oraz [2-3H]-L-tyrozynę otrzymano na
drodze wymiany izotopowej zachodzącej pomiędzy atomami wodoru przy drugim atomie węgla
aminokwasu a izotopowymi atomami wodoru zawartymi w środowisku reakcji w obecności enzymu
tryptofanazy jako katalizatora, schemat 2.
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Schemat 2. Enzymatyczna biotransformacja L-tyrozyny w [2-X]-L-dopę
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ENZYMATYCZNA SYNTEZA L-FENYLOALANINY ZNAKOWANEJ IZOTOPAMI
WODORU W α-POZYCJI
ENZYMATIC SYNTHESIS OF L –PHENYLALANINE LABELED WITH HYDROGEN
ISOTOPES IN α-POSITION
Agnieszka Stracewska, Katarzyna Skowera, Marianna Kańska
Uniwersytet Warszawski, Wydział Chemii ul. Pasteura 1, 02-093 Warszawa
kskowera@chem.uw.edu.pl

Słowa kluczowe: deuter, tryt, dehydrogenaza L-fenyloalaninowa, L-fenyloalanina, kwas
fenylopirogronowy
Enzym dehydrogenaza L-fenyloalaninowa (L-phenylalanine dehydrogenase, EC 1.4.1.20),
katalizuje reakcję oksydacyjnej deaminacji L-fenyloalaniny do kwasu fenylopirogronowego. Enzym
ten wykazuje również zdolność katalityczną w reakcji odwrotnej, tj. redukcyjnego aminowania kwasu
fenylopirogronowego do L-fenyloalaniny.
Mechanizm reakcji oksydacyjnej deaminacji nie jest do końca poznany, więc interesujące będzie
wyznaczenie kinetycznych efektów izotopowych KIE (kinetic isotope effect) tej reakcji. Potrzebne do
tego rodzaju badań izotopomery L-fenyloalaniny, tj [α- 2H]- L-Phe, [α- 3H]-L-Phe
i [α-2H/3H]-LPhe otrzymano w wyniku enzymatycznej reakcji redukcyjnego aminowania kwasu
fenylopirogronowego, stosując enzym dehydrogenazę L-fenyloalaninową (PheDH).
Reakcja przebiega wg schematu:
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Schemat 1. Redukcyjne aminowanie PPA katalizowane przez enzym PheDH
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KOMPLEKSY 89ZR Z ACYKLICZNYMI LIGANDAMI JAKO PREKURSORY
RADIOFARMACEUTYKÓW DO OBRAZOWANIA MOLEKULARNEGO METODĄ
POZYTONOWEJ TOMOGRAFII EMISYJNEJ (PET)
Magdalena Połosak, Aleksander Bilewicz
Instytut Chemii i Techniki Jądrowej
+

Wśród emiterów β stosowanych w technice PET coraz większą rolę odgrywają
radionuklidy metaliczne. W kręgu naszych zainteresowań znalazł się 89Zr, jako radionuklid
stosowany do planowania radioimmunoterapii takimi nuklidami jak 90Y czy 177Lu. 89Zr
przyłączany do przeciwciała, poprzez odpowiednio wybrany ligand acykliczny, służy jako
substytut tych nuklidów.
Ligandy acykliczne posiadają szybszą kinetykę tworzenia kompleksów z kationami
radionuklidów metalicznych niż ligandy cykliczne np. DOTA, aktualnie stosowanymi do
znakowania peptydów. Kompleksy te tworzą się już w temperaturze pokojowej, podczas gdy
kompleksy z ligandami cyklicznymi potrzebują do utworzenia podwyższonej temperatury.
Ma to duże znaczenie w przypadku znakowania przeciwciał monoklinalnych (białek)
radionuklidami, gdzie wysoka temperatura powoduje denaturację przeciwciała.
Wybrane przez nas ligandy acykliczne dla 89Zr to: kwas dietylenodiaminopentaoctowy
(DTPA), kwas N,N-bis(2-hydroksybenzylo)etylenodiamino-N,N-dioctowy (HBED) i ligand ze
stosunkowo kwaśnymi atomami donorowymi - LICAM. Dla porównania przeprowadzaliśmy
badania z dotychczas proponowaną DFO (desferoksoaminą).
Badania prowadzone były głownie z 181Hf, analogiem 89Zr. Część badań została wykonana z 89Zr,
otrzymanym w cyklotronie, w reakcji 89Y(p,n)89Zr.
Kompleksy 89Zr i 181Hf są syntezowane w roztworach wodnych, w pH=4, w różnych stosunkach
molowych metal:ligand. Kinetyka tworzenia kompleksów po: 30min., 1h, 3h, 5h I 24h była
wyznaczana za pomocą cienkowarstwowej chromatografii (ITLC-SG) i HPLC, zaś ładunek badanych
kompleksów oznaczany jest przy użyciu elektroforezy bibułowej.
Otrzymane wyniki pokazują, że proces kompleksowania 89Zr i 181Hf z DTPA i HBED jest szybki i
przebiega z dużą wydajnością. Dla kompleksów 89Zr z DTPA otrzymujemy prawie 100% znakowania po
30 minutach, przy stosunku już 1:2 metal:ligand. Kompleksowanie 89Zr i 181Hf z DFO jest dużo gorsze,
zwłaszcza w przypadku beznośnikowego 89Zr. Wstępne wyniki naszych badań wskazują, że zarówno
DTPA jak i HBED mogłyby być stosowane jako chelatory dla 89Zr zamiast DFO.
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CZAS RETENCJI 22Na I 7Be W TROPOSFERZE
THE RESIDENCE TIME OF 22Na AND 7Be IN THE TROPOSPHERE
Sylwia Błażej, Jerzy Wojciech Mietelski
Instytut Fizyki Jądrowej PAN im. Henryka Niewodniczańskiego, ul. Radikowskiego 152, 31-342 Kraków
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Be (T1/2=54 d) i 22Na (T1/2=2,6 a) używane są do modelowania dynamiki produkcji i transportu
izotopów kosmogenicznych ze stratosfery (gdzie głównie izotopy te powstają) do przyziemnej
warstwy powietrza (gdzie mierzone są ich stężenia).
Głównym przedmiotem zainteresowania badaczy kosmogenicznych radionuklidów jest jednak
7
Be. Chwilowe poziomy stężeń 22Na, są badane incydentalnie, z powodu niskiego stężenia i co za tym
idzie- trudności pomiarowych.
Materiałem, który wykorzystano w badaniach są filtry powietrza Petryanova typu FPP-15-1.5,
które wykorzystywane są w stacji ASS-500 (Aerosol Sampling Station-500 m3/h) znajdującej się na
terenie Krakowa. Pomiary dokonane były przy pomocy spektrometru promieniowania gamma z
detektorem HPGe.
Filtry z lat 1995-2002 podzielono na lato (wyższe wartości) i zimę. Oprócz zmian sezonowych
stężeń aktywności 22Na i 7Be zaobserwowano również sezonowe zmiany ich stosunku aktywności [1].
Uruchomienie z końcem roku 2002 w IFJ dodatkowej stacji ASS-500, pozwoliło zwiększyć objętość
powietrza przepuszczonego przez filtry w danym tygodniu, co dało szansę dla próby zbadania efektu
zmian stosunku aktywności 22Na do 7Be w skali rocznej w próbkach cotygodniowych (2003-2006).
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Prowadzone od kilku lat w naszych ośrodkach badania wykazały, że ptaki mogą być dobrymi
bioindykatorami stanu środowiska naturalnego [1-4]. Wynika to z ich bardzo zróżnicowanych
preferencji troficznych oraz siedliskowych. Pozwala to na wyselekcjonowanie odpowiednich
gatunków ptaków osiadłych, żerujących na danym terenie, czy też migrujących pomiędzy określonymi
obszarami. Pozwala to na dokładne powiązanie skażeń ich organizmów ze stanem środowiska.
Dotyczy to szczególnie radionuklidów i metali ciężkich, a gatunkami najbardziej odpowiednimi do
tego typu badań okazały się ptaki drapieżne. W przypadku ptaków pozyskiwanie materiału
badawczego jest względnie łatwe i nie wymaga uśmiercania osobników. Przedmiotem badań są,
bowiem, osobniki padłe z różnych przyczyn (zderzenia z trakcją wysokiego napięcia, masztami
telefonii komórkowej, wysokimi budynkami, a ostatnio coraz częściej z instalacjami elektrowni
wiatrowych), często dostarczane do stacji weterynaryjnych.
Wykonywane badania dotyczyły zwykle szkieletów ptaków, ale też niekiedy ich organów
miękkich (wątroba, nerki), czy też piór i skorupek jaj. Do oznaczeń metali ciężkich stosowano metodę
ASA, a stężenia radionuklidów (137Cs, 210Pb, 90Sr, 238,239+240Pu i 241Am) określano metodami
spektrometrycznymi (gamma, alfa lub z wykorzystaniem ciekłego scyntylatora).
Wykonane badania potwierdziły np. możliwość przenoszenia skażeń promieniotwórczych z
terenów byłych poligonów jądrowych przez ptaki migrujące. Wykazano również, że używanie przez
myśliwych polujących na terenach wodno-błotnych oraz łąkowych pociski ołowiane są bardzo dużym
zagrożeniem dla środowiska. W niektórych przypadkach stwierdzono bardzo wysokie stężenia ołowiu
w kościach ptaków drapieżnych, sięgające 630 mg/kg Pb oraz 500 Bq/kg 210Pb.
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Celem przeprowadzonych badań było określenie stężenia aktywności izotopów radu 226,228Ra i
uranu 234,238U, zarówno w wodach podziemnych, jak i w ich skałach zbiornikowych na obszarze Gór
Izerskich. Pozwoliło to na wyznaczenie współczynników transferu (TF) pomiędzy tymi dwoma
środowiskami. Jak dotychczas transfer pierwiastków badany był pomiędzy dwoma łatwo
definiowalnymi elementami ekosystemu, np. z gleby do roślin czy z roślin do zwierząt. W przypadku
wód podziemnych objętość i rodzaj skał zbiornikowych, przez które one przepływają jest trudny do
określenia, podobnie jak i dokładna wielkość powierzchni kontaktu woda/skała oraz w mniejszym
stopniu czas tego kontaktu. Trudny do dokładnego ustalenia jest także skład mineralny i chemiczny
tych skał, dlatego też TF jest szacunkowym odzwierciedleniem relacji skała – woda w odniesieniu do
reakcji chemicznych i procesów fizycznych zachodzących na granicy tych dwóch ośrodków. Badaniami
objęto względnie dobrze rozpoznany pod względem geologicznym i hydrogeologicznym oraz
geochemicznym obszar zachodniej części Gór Izerskich – rejon Świeradowa-Zdroju [1], który został
także uprzednio przebadany pod kątem zawartości pierwiastków promieniotwórczych w wodach
podziemnych [2, 3].
Zawartość izotopów radu w próbach wód podziemnych ze Świeradowa-Zdroju i CzerniawyZdroju wyznaczona została za pomocą licznika ciekłoscyntylacyjnego WinSpectral 1414 firmy Wallac z
zastosowaniem metody radiochemicznej polegającej na współstrącaniu radu z barem w postaci
siarczanu baru. Metoda ta oparta jest na polskiej normie PN-89 Z-70072. Do oznaczania zawartości
izotopów uranu 234,238U, zarówno w próbach wód, jak i skał zbiornikowych zastosowano spektrometr
α 7401 VR firmy Canberra-Packard, natomiast cienkie źródło α-spektrometryczne otrzymano metodą
współstrącania z fluorkiem neodymu NdF3. Stężenia izotopów radu w próbach skał zbiornikowych
wyznaczono techniką spektrometrii gamma przeprowadzając pomiary w geometrii Marinelli.
Otrzymane wyniki wartości TF pokazują, że bez względu na wielkość stężeń aktywności
pierwiastków w skałach i w wodzie współczynniki te mają najczęściej wartości większe od 1 i są
bardzo zróżnicowane, nawet w obrębie jednego rodzaju skał zbiornikowych, z których zasilane jest
ujęcie wód podziemnych. Oznacza to, że na wielkość TF ma wpływ więcej czynników, jak np.
głębokość krążenia wód, temperatura wody czy mieszanie się wód różnych typów. Otrzymane relacje
można na razie traktować jako dane pilotażowe wskazujące kierunek dalszych badań w tym zakresie.

Literatura
[1] Przylibski T. A.: Radon. Składnik swoisty wód leczniczych Sudetów. Oficyna Wydawnicza Politechniki
Wrocławskiej, Wrocław, 2005.
[2] Kozłowska B., Walencik A.,. Dorda J.: Natural radioactivity and dose estimation in underground water from
the Sudety mountains in Poland”, Radiation Protection Dosimetry, 2008, 128(3) 331-335.
[3] Kozłowska Promieniotwórczość naturalna wód źródlanych uzdrowisk południowej Polski. Wydawnictwo
Uniwersytetu Śląskiego, Katowice, 2009.

- 62 -

PROMIENIOTWÓRCZOŚĆ NATURALNA WÓD PODZIEMNYCH PRZERZECZYNA –
ZDROJU
NATURAL RADIOACTIVITY IN UNDERGROUND WATER FROM PRZERZECZYN –
ZDRÓJ SPA
A. Walencik1, B. Kozłowska1, J. Dorda1, T. A. Przylibski2, W. Zipper1
1

Uniwersytet Śląski, Instytut Fizyki, Zakład Fizyki Jądrowej i Jej Zastosowań,
ul. Uniwersytecka 4, 40-007 Katowice, Polska;
2
Politechnika Wrocławska, Wydział Geoinżynierii, Górnictwa i Geologii, Instytut Górnictwa, Zakład Geologii i
Wód Mineralnych, Wybrzeże S. Wyspiańskiego 27, 50-370 Wrocław, Polska
agatawalencik@o2.pl

Celem przeprowadzonych badań było określenie stężenia aktywności naturalnych izotopów
promieniotwórczych w siedmiu ujęciach wód podziemnych Przerzeczyna Zdroju. Za
promieniotwórczość wód podziemnych odpowiedzialne są długowieczne izotopy uranu 238,234U oraz
radu 226,228Ra, a w wodach płytkiego krążenia i o niskiej mineralizacji główną rolę pod tym względem
odgrywa gazowy izotop – 222Rn. W uzdrowisku tym eksploatowane są zarówno wody lecznicze, jak i
zwykłe wody podziemne. Ze względu na położenie miejscowości na Przedgórzu Sudeckim, a pod
względem budowy geologicznej w obrębie bloku przedsudeckiego, którego struktury można włączyć
do struktur sąsiadujących z nim Sudetów, można spodziewać się występowania podobnych typów
wód podziemnych, jak w Sudetach. Sudeckie wody podziemne często zawierają zarówno zwiększone
koncentracje radonu, jak i izotopów radu oraz uranu, co jest związane z zawartością tych dwóch
ostatnich izotopów w skałach zbiornikowych wód podziemnych [1, 2, 3, 4]. Z tego względu autorzy
podjęli badania naturalnej promieniotwórczości wód źródlanych w Przerzeczynie – Zdroju.
Pomiar aktywności izotopu radonu w próbkach wód wykonano 5 – krotnie (w latach 1999 –
2007), radu 5 – krotnie (1999 – 2006), natomiast stężenia izotopów uranu wyznaczono w 2007 roku.
Zawartość izotopów radu i radonu wyznaczona została za pomocą licznika ciekłoscyntylacyjnego
WinSpectral 1414 firmy Wallac. W celu wyznaczenia aktywności izotopów radu 226Ra i 228Ra w
próbkach wód zastosowano metodę radiochemiczną polegającą na współstrącaniu radu z barem. Do
oznaczania zawartości izotopów uranu 234,238U w próbach wód zastosowano spektrometr α 7401 VR
firmy Canberra-Packard. W celu wydzielenia izotopów uranu z mieszaniny substancji
promieniotwórczych obecnych w próbach zastosowano metodę radiochemicznej separacji izotopów
uranu na żywicy Dowex 1×8 (Cl-, 200 - 400 mesh). Cienkie źródło α-spektrometryczne otrzymano
metodą współstrącania z fluorkiem neodymu NdF3.
Średnie zawartości izotopu 222Rn w ujęciach wód zmieniają się w granicach od 15±2 do 154±22
Bq/l, natomiast izotopu radu 226Ra od 5.3±1.2 do 30±1.5 mBq/l, a 228Ra od 8.5± 2.5 do 60±4 mBq/l.
Próby wód charakteryzują się aktywnością izotopu uranu 238U od 4.5±0.6 do 13.6±1.2 mBq/l, a 234U
od 17.1±0.9 do 52.2±2.8 mBq/l. W oparciu o wyznaczone aktywności izotopów określone zostały
korelacje pomiędzy badanymi izotopami oraz stosunki izotopowe pomiędzy izotopami należącymi do
tego samego szeregu (234U/238U, 226Ra/238U) i pomiędzy izotopami należącymi do różnych szeregów
(226Ra/228Ra).
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Cel. 99Mo stosowany głównie w celach medycznych wytwarzany jest drogą rozszczepienia 235U po
jego napromienianiu w reaktorze jądrowym. Do trzymywania 99Mo stosuje się obecnie głównie uran
wysoko wzbogacony (HEU), zawierający ok. 93 % 235U. Ze względu na traktat o nieproliferacji, obecnie
zmierza się do zastępowania HEU uranem nisko wzbogaconym (LEU) o wzbogaceniu w 235U
nieprzekraczającym 20 %. Przyjęcie takiej koncepcji wymaga jednak zmodyfikowania zarówno technologii
przygotowania materiału do napromieniania, jak i jego przerobu dla wydobycia czystego 99Mo. Materiał
tarczowy ma postać folii LEU zamontowanej pomiędzy ściankami koncentrycznie umieszczonych rur
aluminiowych. Aby uniknąć stopienia folii uranowej z otaczającym aluminium na skutek wysokiej energii
odrzutu produktów rozszczepienia, folia ta musi być pokryta cienką warstwą absorpcyjną innego metalu
np. niklu. Przeprowadzone badania miały na celu opracowanie metody osadzania na powierzchni uranu
szczelnej i dobrze związanej z podłożem warstwy niklu. Na tym etapie badań wykorzystywano do tego
celu folię z naturalnego uranu (NU).
Metody. Jak wynika z doniesień literaturowych, sposób oczyszczania powierzchni uranu przed
procesem depozycji ma znaczący wpływ na stabilność i jakość wiązanych powłok niklowych. Z tego
względu zastosowano i porównano cztery metody przygotowywania powierzchni uranu. Próby niklownia
folii z naturalnego uranu wykonano z zastosowaniem dwóch metod: metody chemicznej i metody
galwanicznej. Niklowanie chemiczne zostało przeprowadzone w roztworze komercyjnym CHEMONIKIEL95 firmy Galw-IMP Sp.zo.o. Kąpiel pracowała w następujących warunkach: temperatura kąpieli: 93-96°C,
pH 4,3-4,5, obciążenie kąpieli: do 1dm2/dm3, szybkość nakładania powłoki: 15-25 μm/h. W metodzie
galwanicznej zastosowano – typowy elektrolit do niklowania – kąpiel Watts’a zawierającą NiSO4· 7H2O
(34g/100ml), NiCl2· 6H2O (4.7g/100ml), H3BO3 (3.8g/100ml). Proces niklowania uranu prowadzono w
układzie: uranowa katoda (3.6 cm2) – niklowa anoda (8 cm2), z elektrolitu o temperaturze 50°C. Gęstość
prądu zastosowana w tej metodzie wynosiła 30 mA/cm2, czas procesu: 60 min. W celu zbadania jakości
warstw niklu związanych różnymi metodami na powierzchni metalicznego uranu wykonano badania
zgładów metalograficznych połączeń Ni-U. Badania wykonano przy użyciu skaningowego mikroskopu
optycznego przy powiększeniu obrazu 200 razy w IEA Laboratorium Badań Materiałowych w Świerku.
Grubość wydzielonych warstw niklowych określono metodą wagową.
Wyniki. Przeprowadzone badania pokazały, że najlepszym sposobem oczyszczania powierzchni uranu
przed procesem depozycji niklu jest metoda polegającą na jego odtłuszczaniu w rozpuszczalniku
organicznym, trawieniu w 8M roztworze HNO3 na przemian z płukaniem w wodzie destylowanej.
Pozwoliło to na całkowite usunięcie utlenionej powierzchni uranu przy jednoczesnym najmniejszym
ubytku grubości tej folii. Badanie metalograficzne jakości połączeń międzymetalicznych powstałych
pomiędzy osadzoną warstwą niklu a powierzchnią uranu dowiodły, że efektywniejszą metodą niklowania
uranu jest metoda elektrochemiczna. Otrzymane depozyty niklu charakteryzowały się dużo lepszą
przyczepnością, jednorodnością i większą grubością w porównaniu z warstwami otrzymanymi metodą
chemiczną.
Wnioski. Wyniki przeprowadzonych badań potwierdziły, że jakość powłok niklowych wiązanych na
folii uranowej ściśle uwarunkowana jest sposobem przygotowania jej powierzchni do depozycji. Wybrano
optymalną metodę oczyszczania powierzchni uranu przed procesem depozycji oraz warunki osadzania
niklu na powierzchni uranu. W porównaniu z chemicznym sposobem pokrywania uranu warstwą niklu,
elektrodepozycja okazała się metodą bardziej efektywną. Depozyty otrzymane tą metodą
charakteryzowały się większym stopniem związania z podłożem oraz większą szczelnością pokrycia.
Grubość związanych warstw niklu wynosząca 15-20 µ jest wystarczająca, aby mogła stanowić barierę
zapobiegającą penetracji produktów rozszczepienia podczas naświetlania tarczy w reaktorze jądrowym.
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Cel. Materiałem tarczowym stosowanym do wytwarzania 99Mo jest uran metaliczny.
Zdecydowana większość komercyjnych światowych producentów stosuje do tego celu wysoko
wzbogacony uran. Ogólnoświatowe tendencje związane z problemem proliferacji zmierzają w
kierunku zastępowania uranu wysoko wzbogaconego ( ~93 % 235U) uranem o niskim stopniu
wzbogacenia (≤ 20 % 235U). W celu zapewnienia porównywalnej z tarczą wysoko wzbogaconą
wydajności powstawania 99Mo w procesie naświetlania uranu nisko wzbogaconego konieczne jest
zwiększenie całkowitej zawartości uranu w tarczy około 5 – 6 razy. Celem przeprowadzonych badań
było opracowanie metody przygotowania tarczy zawierającej nisko wzbogaconą folię uranową, której
przerób po napromienieniu w reaktorze jądrowym posłuży do wydobycia Mo-99. Na tym etapie
badań w miejsce folii z nisko wzbogaconego uranu stosowano zastępczo folię miedzianą.
Metoda: Zasobnik, w którym naświetlana jest folia uranowa o grubości około 150 µm, stanowią
dwie rury (wewnętrzna i zewnętrzna) wykonane ze stopu aluminium (Al 3003) o grubości ścianki
około 0.8 mm i średnicach około 30 mm. Aluminium jest korzystnym materiałem na obudowę
zasobnika aktywacyjnego ze względu na mały przekrój czynny na neutrony. Przygotowanie tarczy
uranowej polegało na umieszczeniu folii uranowej między dwoma płatami folii niklowej o grubości 15
µm stanowiącymi warstwę absorpcyjną, zatrzymującą produkty rozszczepienia mogące uwalniać się z
tarczy na skutek zjawiska odrzutu. Tak przygotowany pakiet nawijano na wewnętrzną rurę
aluminiową i wsuwano do rury zewnętrznej używając jako środka poślizgowego alkoholu etylowego.
Aby uzyskać dobre mechaniczne połączenie obu rur, jak również ze względu na konieczność
odprowadzania ciepła towarzyszącego napromienianiu uranu, rozprężono wewnętrzną rurę
aluminiową przy pomocy specjalnie skonstruowanego do tego celu urządzenia. Całkowita
hermetyzacja zasobnika wymagała wykonania spawu końców rur aluminiowych, który musi spełniać
wymagania dla urządzeń jądrowych (szczelność i brak wad spoiny). Spawanie to wykonywano
metodą TIG, stosując zmienne parametry procesu (prąd spawania, obroty przedmiotu spawanego,
kąt nachylenia elektrody względem płaszczyzny spawania). Szczelność spawów kontrolowano przy
pomocy helowego wykrywacza nieszczelności. W celu określenia jakości powstałych spawów
wykonywano zdjęcia radiograficzne spawów w trzech płaszczyznach oraz zgłady metalograficzne w
miejscach występowania wad.
Wyniki: Opracowano dokumentację techniczną i na jej podstawie wykonano urządzenie do
łączenia rur aluminiowych zasobnika metodą roztłaczania rury wewnętrznej. Próby roztłaczania przy
pomocy tak zaprojektowanego urządzenia dawały trwałe mechaniczne połączenie obu rur
aluminiowych. Opracowano metodę chemicznego czyszczenia rur przed procesem roztłaczania.
Określono optymalne parametry spawania rur aluminiowych metoda TIG. Zdjęcia radiograficzne
wykonanych spawów potwierdziły ich dobrą jakość i prawidłową strukturę, natomiast testy
wykonywane przy pomocy helowego wykrywacza nieszczelności – ich szczelność (natężenie wypływu
helu poniżej 10-2 µPa m3 s-1).
Wnioski: Przeprowadzone badania wykazały, że metoda TIG jest odpowiednia do hermetyzacji
rur aluminiowych. Testy przeprowadzone na tarczy wykorzystującej folię miedzianą wymagają
potwierdzenia w planowanych badaniach z metalicznym uranem.
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OTRZYMYWANIE ZNACZNIKA 95mTc DO OZNACZEŃ 99Tc W ŚRODOWISKU
OBTAINING OF TRACER 95mTc FOR THE 99Tc MEASUREMENTS IN THE
ENVIRONMENT
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Tc należy do tych długożyciowych izotopów promieniotwórczych( okres półtrwania 2,11 × 105
lat) obecnych w środowisku, których oznaczenie jest dość trudne. Sytuację komplikuje fakt, że jest to
czysty beta emiter. Preferowanym znacznikiem do jego oznaczania jest 95mTc [1], który ma okres
półtrwania 61 dni i emituje trzy główne linie gamma 204, 582 oraz 835 keV.
Najprościej byłoby go otrzymać z reakcji 95Mo(p,n)95mTc, jednak zastosowanie tarcz wzbogaconych
izotopowo znacznie podraża koszty. Nie można też nazwać tanimi metod wykorzystujących do
aktywacji cząstki cięższe niż protony [2],choć wydaje się godną rozważenia metoda z naturalnego
93
Nb [3].
Z uwagi na powyższe podjęto próbę otrzymania 95mTc z naturalnego rutenu.
Tarczę wykonano ze sproszkowanego metalicznego rutenu, sprasowanego pod ciśnieniem 2
MPa. Otrzymany krążek o wymiarach 6 X 0.8mm ważył 158 mg.
Aktywacje przeprowadzono w cyklotronie AIC-144 wiązką wewnętrzną protonów o energii 60 MeV i
natężeniu 200 nA przez 90 minut.
Odłamki aktywowanej tarczy o masach od 16 do 30 mg umieszczano w kwarcowych probówkach
zamykanych korkiem z waty kwarcowej i przez 1 godzinę wygrzewano w piecu rurowym w
temperaturach od 550'C do 1050'C. Niektóre probówki przed wydzielaniem przepłukiwano tlenem.
Maksymalna wydajność wydzielania technetu jaką udało się uzyskać po 4 godzinach wygrzewania
wyniosła ok.17%.
Pomiarów promieniowania gamma dokonywano na koaksjalnym detektorze germanowym HPGE
sprzężonym z torem pomiarowym marki Silena. Wydajność wydzielania określano na podstawie
intensywności linii 204 keV (63,25%).
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BADANIE WYDAJNOŚCI ODDZIELENIA 99Mo OD URANU Z WYKORZYSTANIEM
STRĄCANIA Z α-BENZOINOOKSYMEM, ADSORPCJI NA Al2O3 I EKSTRAKCJI
D2EHPA
99
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Od kilku lat w skali międzynarodowej podejmowane są działania zmierzające do zastąpienia przy
wytwarzaniu 99Mo uranu wysoko wzbogaconego HEU (High Enriched Uranium) uranem o niskim
wzbogaceniu LEU (235U ~ 20%). Wymaga to jednak modyfikacji technologii zarówno przygotowania
materiału do napromieniowania jak i jego przerobu dla wydobycia czystego 99Mo. Międzynarodowa
Agencja Energii Atomowej zainicjowała koordynowany projekt badawczy (CRP) p.t. „Rozwój technik
lokalnej produkcji w małej skali 99Mo przy użyciu nisko wzbogaconego uranu lub aktywacji
neutronami”
Celem pracy w ramach tego projektu jest wybór i optymalizacja procesu wydzielania 99Mo z
roztworu uranu spośród trzech możliwych do zastosowania w komorach gorących tj.: (1) strącania αbenzoinooksymem, (2) adsorpcji na kolumnie z Al2O3 oraz (3) ekstrakcji kwasem
dietyloheksylofosforowym (D2EHPA).
Strącanie 99Mo α-benzoinooksymem z roztworu o stężeniu HNO3/H2SO4 od 0,5 do 8M prowadzono w
obecności Mo nośnikowego i uranu w temperaturze pokojowej. Wytrącony kompleks Mo-99
filtrowano pod próżnią a powstały osad przemywano i rozpuszczano na gorąco w NaOH z dodatkiem
H2O2. Odzysk 99Mo jest praktycznie ilościowy. Najwyższą wydajność odzysku 99Mo około 95% z
roztworu H2SO4 uzyskano dla stężenia 1M zaś dla roztworu HNO3 (1-2M) wartość ta mieściła się w
granicach 94-96%.
Wydzielenie 99Mo z roztworu kwasu azotowego poprzez adsorpcję 99Mo na kolumnie z
wypełnieniem Al2O3 po wstępnych próbach pozwala na uzyskanie około 70% wydajności , co wymaga
poprawy.
Próby wydzielenia 99Mo z roztworów o stężeniu HNO3 nieprzewyższającym 5 M metodą
ekstrakcji przy użyciu D2EHPA w CCl4 a następnie reekstrakcji do fazy wodnej dają wydajność powyżej
85%. Rezultatem tych prac będzie koncepcja procesu technologicznego do wydzielenia 99Mo na
poziomie aktywności około 100 Ci.
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POMIAR EMISJI NEUTRONÓW Z UKŁADÓW PLASMA-FOCUS METODĄ
AKTYWACYJNĄ
THE MEASUREMENT OF NEUTRON EMISSION FROM PLASMA-FOCUS DEVICES
BY MEANS OF ACTIVATION METHOD
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Układy Plasma-Focus (PF) należą do grupy urządzeń impulsowych typu ‘Z-pinch”, w których
generowana jest plazma o parametrach termojądrowych [1,2]. W urządzeniu PF zachodzi silnoprądowe, krótkotrwałe wyładowanie elektryczne między współosiowymi, cylindrycznymi
elektrodami, częściowe odseparowanymi ceramicznym izolatorem.. Elektrody umieszczone są w
komorze eksperymentalnej wypełnionej gazem roboczym, najczęściej deuterem, o niskim ciśnieniu( p
< 20 hPa). W końcowej fazie tego wyładowania ma miejsce klasyczny efekt „Z-pinch-u”, w wyniku
czego powstaje w niewielkim obszarze gęsta (n 1019 cm-3) i gorąca (T 1keV) plazma o czasie życia
rzędu 100-200 ns. Plazma ta stanowi intensywne źródło neutronów prędkich o energii 2, 45 MeV.
Całkowity wydatek neutronów z PF, jak pokazały wyniki eksperymentów [3], zależy w głównej mierze
od natężenia prądu płynącego przez plazmę. Dla tych urządzeń zależność między całkowitym
wyjściem neutronowym a natężeniem prądu można opisać tzw. prawem skalowania wyrażonym
wzorem:

Yn ≅ 2 ⋅ 10−13 I p
gdzie Ip prąd płynący przez plazmę wyrażony w amperach.
Dokładny pomiar całkowitej wydajności neutronów w zależności od prądu w szerokim zakresie
parametrów ma kluczowe znaczenie dla rozwijania tego typu urządzeń w kierunku wyższych prądów
płynących przez plazmę, a co za tym idzie wyższych emisji neutronów.
Jedna ze znanych metod wykorzystywanych w pomiarach całkowitej wydajności neutronów
emitowanych z układów PF jest metoda aktywacyjna, w której neutrony emitowane w czasie syntezy
deuteru aktywują próbki umieszczane w ściśle zdefiniowanych położeniach. Do aktywacji używa się
cylindrycznych próbek takich nuklidów jak Ni, Al., Hf, Cd, Y, Er, Pb, Au, Co, Mo, Nb, Fe, Zr, Ti.
Szczególną rolę ma jednak In oraz sporządzona w IFPILM mieszanina wielu nuklidów zwanym Mixt.
Pomiary aktywności wykonuje się metodą spektrometrii γ w oparciu o układ wyposażony w
prekalibrowany detektor HPGe. Za pomocą kodu numerycznego LabSOCS określa się krzywe kalibracji
spektrometru, przy czym zarówno gęstość próbki jak i jej geometria nie stanowią tu ograniczeń w
przeciwieństwie do kalibracji opartych o źródła wzorcowe. Wykonane specjalnie do celów pomiaru
neutronów termojądrowych próbki Mixt są mieszaninami wielu nuklidów, będących dobrymi
wzorcami dozymetrycznymi, posiadającymi progowe przekroje czynne na reakcje n,n’. Stosunki
wagowe aktywowanych radionuklidów pozwalają na jednoczesną detekcje kwantów γ o wielu
energiach charakterystycznych z wysoka efektywnością i rozdzielczością. W połączeniu z
modelowaniem MCNP pozwala to oszacować zarówno wydatki neutronów jak i w przybliżonej formie
ich rozkłady energetyczne, co z kolei dostarcza wiedzy nt. parametrów plazmy, w której zachodzą
reakcje syntezy z określoną szybkością zależną od gęstości i temperatury deuteronów w plazmie.

Literatura
[1] J.W. Mather, Methods of Exprimental Physics, v. 9, pt B, p 187,
[2] H. Schmidt, J. Tech. Phys., 41, 2, Special Iusses, 93-108, 2008
[3] V. Ya. Nikulin, et al, AIP Conf. Proc. v.812, p. 264, 2006

- 68 -

OZNACZANIE ZAWARTOŚCI ŻELAZA W MATERIAŁACH BIOLOGICZNYCH
METODA RADIOCHEMICZNEJ ANALIZY AKTYWACYJNEJ
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Żelazo należy do pierwiastków niezbędnych dla życia, przy czym przedział korzystnych zawartości
pomiędzy niedoborem a nadmiarem jest stosunkowo wąski.. Oznaczanie zawartości Fe w materiałach
biologicznych stwarza trudności mimo, że jego zawartość jest na poziomie od kilkudziesięciu –
kilkuset μg g-1 [1, 2]. Tylko w trzech na sześć atestowanych materiałów odniesiena (CRM) o matrycy
biologicznej wyprodukowanych przez IChTJ udało się atestować zawartość Fe, co spowodowane było
dużymi różnicami oznaczonych wartości w zależności od stosowanych metod analizy.
W pracy przedstawiono opracowaną metodę neutronowej analizy aktywacyjnej oznaczania Fe
połączoną z jego radiochemicznym selektywnym wydzielaniem z napromienionej matrycy
biologicznej za pomocą kolumnowej chromatografii jonowymiennej.
Opracowana procedura rozdzielcza polega na wstępnym oddzieleniu Fe(III) od towarzyszących
pierwiastków na anionicie silnie zasadowym w środowisku HCl, a następnie ilościowym i
selektywnym wydzieleniu jonu [FeBr4-] na silnie kwasowym kationicie. Wydajność procesu
wydzielania Fe została wyznaczona na podstawie analizy szeregu CRM o atestowanej zawartości Fe i
wynosi 98±2%.
Zawartość Fe jest oparta o pomiar aktywności izotopu 59Fe (T=46 dni), co stwarza unikalną możliwość
walidacji procedury poprzez porównanie wyników oznaczeń zarówno uzyskanych metodą INAA bez
rozkładu próbki, jak i RNAA po selektywnym wydzieleniu Fe z tej samej próbki oraz z wartością
atestowaną.
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Andrzej Deptuła, Marcin Brykała*, Wiesława Łada, Danuta Wawszczak, Tadeusz Olczak
Instytut Chemii i Techniki Jądrowej, ul.Dorodna 16, 03-195 Warszawa
*m.brykala@ichtj.waw.pl

Konieczność budowy elektrowni atomowej w Polsce wymaga powrotu do badań nad paliwami
dla reaktorów. W latach 1956-1970 w IBJ (obecnie ICHTJ) prowadzone były intensywne badania nad
otrzymywaniem dwutlenku uranu w cyklu:
• Otrzymywanie jądrowo czystego roztworu azotanu uranylu z rodzimej rudy uranowej
• Konwersja tego roztworu do poliuranianu amonu (ADU=”yellow cake”)
• Otrzymywanie z niego spiekalnego dwutlenku uranu
• Formowanie kształtek o wymiarach φ =1-2 cm h= 1-2cm i ich spiekanie do gęstości ponad
10g/cm3
Od 1970r rozpoczęto badania nad otrzymywaniem sferycznych ziaren UO2 metodą zol-żel. W ich
wyniku opracowano oryginalny wariant (5 przyznanych patentów) procesu zol-żelu (tzw. Proces
IChTJ) otrzymywania ziaren o średnicy <100 μm w skali do 100g/h. Jednocześnie wykorzystując
elementy tego procesu przeprowadzono wstępne prace nad otrzymywaniem ziaren o średnicach 0.21mm w kolumnach stożkowych typu ORNL. Wykonano także wstępne prace nad otrzymywaniem
dwutlenku toru. Prace zostały zawieszone decyzja władz nadrzędnych w 1975r. Jednakże w pracowni
prowadzono badania nad otrzymywanie innych materiałów ceramicznych metodą zol-żel. W ich
wyniku opracowano nowoczesny, oryginalny (8 przyznanych patentów, wiele nagrodzonych na
międzynarodowych wystawach innowacji) kompleksowy wariant procesu zol-żel zwany CSGP
(Complex Sol-Gel Process).
W chwili obecnej paliwami dla reaktorów jest uran o rożnym stopniu wzbogacenia w izotop U 235,
niekiedy w mieszaninach z plutonem w formie tlenków (MOX). Najbardziej perspektywicznymi
reaktorami są reaktory powielające i wysokotemperaturowe - HTGR w których zastosowane będą
tlenki U-Th, a w przyszłości wzbogacane aktynowcami (program europejski ACSEPT). Jedyną metodą
otrzymywania sferycznych ziaren dla HTGR oraz niekiedy dla innych reaktorów (wibracyjnego
zagęszczania materiałów rozczepialnych w prętach paliwowych „Sphere-Pac” lub ich prasowania
„microsphere pelletisationation”) jest metoda zol-żel. Jej dodatkową zaletą jest możliwość
otrzymywania paliw reaktorowych w postaci węglików i azotków. Wstępne próby prowadzone w
ramach europejskiego programu ACSEPT FP-7 „Synthesis of U-Th oxides by sol-gel processes”
wykazały możliwość otrzymywania zoli uranylowych i torowych do syntezy proszków sferycznych
procesem IChTJ. Metoda CSGP umożliwia uniknięcie bardzo skomplikowanego etapu redukcji U(VI)
do U(IV) w roztworze oraz zapewnia doskonałe właściwości spiekalne materiałów. Dodatkowo
metoda umożliwia domieszkowanie materiałów innymi tlenkami np. ZrO2.
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