
BOHDAN DZIUNIKOWSKI 

' ZASTOSOWANIA IZOTOPOW 
' PROMIENIOTWORCZYCH 

Część II 

tM WYDAWNICTWA AGH KRAKÓW 1998 

Ze zbiorów Biblioteki Głównej AGH  http://www.bg.agh.edu.pl/



1548 pozycja wydawnictw dydaktycznych 
Akademii Górniczo-Hutniczej im. Stanisława Staszica w Krakowie 

© Wydawnictwa AGH, Kraków 1998 
ISSN 0239-6114 

Redaktor Naczelny Uczelnianych Wydawnictw 
Naukowo-Dydaktycznych: prof dr hab. inż. Andrzej Wichur 

Z-ca Redaktora Naczelnego: mgr Beata Barszczewska-Wojda 

Recenzenci: prof. dr hab. inż. Tadeusz Florkawski 
prof dr hab. inż. Piotr Urbański 

·-
11 

BlBLIOlli(A GtOliMfl fiGli 

\Ił\\\ IIII l 1\11 l\ III\ l U 1\\ l\ 
·1 QQQQijLJ732 

Opracowanie edytorskie: mgr bzi. Boiena Dębska 

Korekta: mgr DanutaHamik 

Skład komputerowy: • ARBOR, Kraków, ul. Urzędnicza 20/1 

Redakcja Uczelnianych Wydawnictw Naukowo-Dydaktycznych 
al. Mickiewicza 30, 30-059 Kraków 
tel. 617-32-28, tel./fax 636-40-38 

Ze zbiorów Biblioteki Głównej AGH  http://www.bg.agh.edu.pl/



Spis treści 

Od Autora . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 9 

11. Jądrowe metody datowania skał, minerałów i obiektów archeologicznych . 11 
11.1. Wprowadzenie . . 11 

11.2. Metody ołowiowe . . . . . 18 

11.3. Metoda helowa . . . . . . . 22 

11.4. Metoda rubidowo-strontowa 

11.5 . Metoda potasowo-argonowa 

11 .6. Metoda potasowo-wapniowa . 

11.7. Metoda uranowo-ksenonowa . 

11 .8. Inne metody datowania z wykorzystaniem izotopów długotrwałych 

11.9. Metody oparte na badaniu zaburzeń równowagi promieniotwórczej 
11.9.1. Zasada ogólna ..... . 

11.9.2. Metoda torowo-uranowa ... . .. . 
14 11.1 O. Metoda węglowa ( C) . . . . . . . . . . . 

11.1 0.1. Cykl węglowy i podstawy metody 

11.1 0.2. Techniki pomiarowe w metodzie 14C 

11.11 . Metoda śladów rozszczepieniowych (Fission Track Method) 

11.12. Metoda pól pleochroicznych . . . . 

11.13. Metoda termoluminescencyjna (TL) . .... ...... . . 

11.13.1. Podstawy fizyczne metody ...... ... ... . 

11.13.2. Wykorzystanie termoluminescencji w geochronologii . 

11.13.3. Wykorzystanie termoluminescencji w archeologii . 

Literatura ................. . ........ . 

12. Znaczniki i podstawy znacznikowych metod badawczych 
12.1. Wprowadzenie . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

12.2. Znaczniki promieniotwórcze ............ . 

12.3. Zasada badań znacznikowych i czynniki zakłócające 

12.4. Kryteria doboru znaczników promieniotwórczych . 

12.5. Dobór aktywności znacznika ............ . 

12.6. Sposoby iniekcji i śledzenia znaczników promieniotwórczych 

12.7. Metody znakowania izotopami promieniotwórczymi ..... 

12.7.1.. Znakowanie bezpośrednie i pośrednie (dwuetapowe) 

12.7.2. Metoda wymiany izotopowej ........ . 

12.7.3. Wykorzystanie biosyntezy .......... . 

12.7.4. Wykorzystanie zjawiska Szilarda-Chalmersa . 

23 

23 

25 

25 

25 

26 

26 

27 

28 

28 

32 

34 

3v 
38 

38 

40 

45 

47 

49 
49 
50 

53 

55 

61 

61 

64 
64 
66 

67 
68 

3 

Ze zbiorów Biblioteki Głównej AGH  http://www.bg.agh.edu.pl/



12.7.5. Wykorzystanie zjawiska konwersji wewnętrznej- rozdzielanie 

izomerów . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 69 

12.7.6. Wykorzystanie efektów chemicznych towarzyszących rozpadom beta 71 
12.7.7. Fizykochemiczne metody syntezy związków znaczonych 72 

12.7.8. Znakowanie wielokrotne 73 
Literatura . . . . . . . . . . . . . . . . . 74 

13. Znaczniki promieniotwórcze w chemii . 76 
13.1. Uwagi wstępne . . . . . . . . . . . 76 
13.2. Ogólna zasada rozcieńczenia znacznika 76 

13.3. Rozcieńczenie izotopowe proste . . . . 77 
13.4. Rozcieńczenie izotopowe substechiometryczne 79 
13.5. Miareczkowanie radiometryczne . . . . . . . . 81 
13.6. Badania reakcji wymiany w układach homogenicznych 84 
13.7. Badania reakcji wymiany w układach heterogenicznych 86 
13.8. Badania procesów zatężania . . . . . . . . . . . . . . . 87 
13.9. Badania mechanizmów reakcji chemicznych . . . . . 89 

13.10. Badania rozpuszczalności ciał trudno rozpuszczalnych 90 
13.11. Badania wzajemnej rozpuszczalności cieczy 92 
13.12. Oznaczanie bardzo małych prężności par 92 
Literatura . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 95 

14. Znacznikowe badania dyfuzji, korozji i zjawisk powierzchniowych 96 

4 

14.1. Dyfuzja . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 96 
14.2. Znacznikowe badania dyfuzji w cieczach . . . . . . . . . . 97 
14.3. Znacznikowe badania dyfuzji w ciałach stałych . . . . . . . 98 

14.3.1. Metoda zdejmowania warstw (analiza warstwowa) 99 
14.3.2. Metoda odbitki . . . . . . . . . 102 
14.3.3. Metody absorpcyjne . . . . . . . . . . . . . . . . . 103 

14.3.4. Metoda przekroju podłużnego . . . . . . . . . . . . 104 
14.3.5. Metoda przekroju z wykorzystaniem autoradiografii l 05 
14.3.6. Metody aktywacyjne . 105 

14.4. Korozja . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 106 
14.4.1. Uwagi ogólne . . . . . . . . . . . . . . . 106 
14.4.2. Utlenianie lub siarkowanie wieloetapowe . l 07 
14.4.3. Badania inhibitorów korozji . 108 

14.5. Zjawiska powierzchniowe . . 

14.5.1. Adsorpcja ........ . . 

14.5.2. Procesy elektrodowe .... . 

14.5.3. Adsorpcja na granicy faz roztwór-gaz 
Literatura ..... . .. . . .. .... . .. . .. . 

108 

108 

110 

112 
113 

Ze zbiorów Biblioteki Głównej AGH  http://www.bg.agh.edu.pl/



15. Znaczniki promieniotwórcze w metaloznawstwie . 

15.1. Uwagi wstępne ........... . 

15.2. Sposoby znakowania stopów i metali 

15.3. Metody badawcze ..... 

15.3.1. Pomiary licznikowe 

15.3.2. Autoradiografia .. 

15.3.3. Metoda emanacyjna 

15.4. Badania segregacji składników głównych w stopach 

15.5. Badania segregacji wtrąceń i domieszek śladowych. 

15.6. Izotopy promieniotwórcze w fizyce ciała stałego 

Literatura . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

16. Badania procesów ścierania i erozji materiałów 
16.1. Wprowadzenie . . . . . . . . . . . . . . .. 

16.2. Sposoby znakowania obiektów metalowych . 

16.3. Badania modelowe ............. . 

16.4. Śledzenie zużywania się narzędzi ..... . 

16.5. Badania ścieralności części maszyn i silników 

16.6. Badania ścieralności opon samochodowych .. 

16.7. Kontrolowanie erozji wykładzin ceramicznych 

Literatura ......... . 

17. Wykrywanie nieszczelności 
17.1. Uwagi wstępne .... 

17.2. Kontrola szczelności instalacji technologicznych 

17 .3. Metody kontroli szczelności rurociągów ..... 

17.4. Kontrolowanie szczelności złączy w sieciach wodociągowych . 

17.5. Wykrywanie nieszczelności kanałów ściekowych .. 

17 .6. Wykrywanie nieszczelności kabli ......... . 

115 

115 

115 

116 

116 

116 

118 

119 

122 

123 

123 

125 

125 

125 

127 

128 

128 

130 

130 
131 

133 

133 
134 
135 

138 

139 

140 
17.7. Wykrywanie nieszczelności wykładzin zbiorników . 141 

Literatura . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 141 

18. Kontrola mieszania materiałów przemysłowych 143 

18.1. Wprowadzenie . . . . . . 143 

18.2. Wskaźniki homogenizacji . . . . . . . . . . 143 

18.3. Pomiary ciągłe . . . . . . . . . . . . . . . . 146 

18.4. Przykłady kontroli procesów mieszania w układach przemysłowych. 146 

18.4.1. Przemysł cementowy . . 146 

18.4.2. Przemysł hutniczy . . . . . . . . . . . . . . . 147 

18.4.3. Przemysł petrochemiczny . . . . . . . . . . . 147 

18.4.4. Kontrola uśredniania ścieków przemysłowych 148 

5 

Ze zbiorów Biblioteki Głównej AGH  http://www.bg.agh.edu.pl/



18.4.5. Kontrola mieszania innych materiałów 

Literatura . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

149 

149 

19. Znacznikowe badania układów przepływowych i ich parametrów 
19.1. Ogólna charakterystyka układów przepływowych 

151 

151 

153 

157 

19.2. Stężenie przestrzenne i transportowe .. . ... . ...... . 

19.3. Dyspersja hydrodynamiczna ........... . ...... . 

19.4. Badania układów przepływowych z zastosowaniem znaczników 

promieniotwórczych . . . . . . . . . . . . . . . . 

19.5. Metody wyznaczania natężenia przepływu . . .. 

19.5.1. Metoda dwóch punktów (czasu przejścia) 

19.5.2. Metoda rozcieńczenia ..... . 

19.5.3. Metoda całkowitej liczby zliczeń 

Literatura . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

160 

165 

165 

167 

168 

170 

20. Znacznikowe badania procesów technologicznych 
20.1. Wprowadzenie . . . 

171 

171 

172 

174 

174 

175 
176 

177 

177 

179 

180 

183 

184 

184 

185 

186 

188 

192 

20.2. Reaktory chemiczne 

20.3. Układy rozdzielcze 

20.4. Wanny szklarskie .. 

20.5. Warniki .. . ... . 

20.6. Badania kinetyki hydromieszanin 

20.7. Badania procesów przeróbki kopalin 

20.7.1. Wprowadzenie . 

20.7.2. Hydrocyklony ...... . 

20.7.3. Flotacja .. ........ . 

20.7.4. Odwadnianie koncentratów 

20.8. Badania procesów hutniczych i metalurgicznych 

20.8.1. Uwagi wstępne .. .. ...... . 

20.8.2. Hutnictwo żelaza . . . . . . . . . . 

20.8.3. Identyfikacja zanieczyszczeń stali. 

20.8.4. Wytapianie metali nieżelaznych . . 

20.8.5. Bilans pierwiastków w procesach metalurgicznych . 

Literatura . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 193 

21. Metody znacznikowe w hydrologii i hydrogeologii 196 

21.1. Wprowadzenie . . . . . . . . . . . . . . . . . 196 

21.2. Wyznaczanie kierunku i prędkości przepływu wód podziemnych 198 

21.3. Badania rozprzestrzeniania się zanieczyszczeń wód podziemnych . 200 

21.4. Wyznaczanie natężeń przepływu w rzekach . . 201 

21.5. Badania przecieków . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 201 

6 

Ze zbiorów Biblioteki Głównej AGH  http://www.bg.agh.edu.pl/



21.6. Śledzenie ruchu osadów i rumowiska skalnego w rzekach 

21.7. Śledzenie ruchu osadów dennych w morskiej strefie brzegowej 
21.8. Datowanie wód . . . . . . . . . 

21.8 .l. Metoda trytowa . . . . . . . . . . . 
14 21.8.2. Metoda węglowa ( C) ...... . 

21.8.3. Wykorzystanie gazów szlachetnych. 

21.8.4. Wykorzystanie izotopów tworzących się w litosferze 

. 204 

. 206 

. 207 

. 207 

. 209 

. 211 

. 213 
21.9. Wyznaczanie temperatury zasilania wód (podstawy paleoklimatologii) . 214 

21.10. Identyfikacja wód na podstawie stosunków izotopowych wodoru i tlenu .. 215 

Literatura . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 217 

22. Izotopy promieniotwórcze w medycynie . . 221 
22.1. Uwagi wstępne . . . . . . . . . . . . . 221 

22.2. Zarys historii medycyny nuklearnej . . 221 
22.3. Izotopy medyczne i farmakologia nuklearna . 222 

22.4. Zastosowania farmaceutyków promieniotwórczych w terapii . . 226 

22.5. Zastosowania farmaceutyków promieniotwórczych w diagnostyce. . 226 

22.5.1. Badania in vitro . . . . 226 

22.5.2. Badania in vivo . . . . . 227 

22.6. Scyntygrafy i kamery gamma . 231 
Literatura . . . . . . . . . . . . . . . 233 

23. Inne zastosowania znaczników promieniotwórczych . 235 

23.1. Biologia. . . . . . . . . 235 

23.2. Rolnictwo . . . . . . . . 236 

23.3. Ochrona środowiska . . 238 

23.4. Wiertnictwo naftowe . 

23.5. Chłodnictwo . 
23.6. Kryminalistyka 

Literatura . . . . . . 

. 239 

. 239 

. 240 

. 240 

Ze zbiorów Biblioteki Głównej AGH  http://www.bg.agh.edu.pl/



Ze zbiorów Biblioteki Głównej AGH  http://www.bg.agh.edu.pl/



Od Autora 

Książka ta, której część I ukazała się w 1995 roku, mogła powstać tylko dzięki pomocy 

moich Przyjaciół i Koleg6w z Wydziału Fizyki i Techniki Jądrowej AGH oraz Instytutu Fi

zyki Jądrowej im. Henryka Niewodniczańskiego w Krakowie. 

Przy opracowywaniu poszczególnych zagadnień, swoją wiedzą i cennymi uwagami 

wspierali mnie: 

prof. dr hab. Edward Chruściel, 

dr inż. Marek Duliński, 

prof. dr hab. inż. Tadeusz Florkowski, 

prof. dr hab. Jolanta Gilewicz-Wolter, 

dr Jerzy Grabczak, 

prof. dr hab. inż. Kazimierz Korbel, 

prof. dr hab. inż. Andrzej Kreft, 

dr inż. Tadeusz Kuc, 

prof. dr hab. inż. Jan Lasa, 

dr inż . Leszek Petryka, 

dr inż. Zdzisław Stęgowski, 

prof. dr hab. inż. Andrzej Zuber. 

Wszystkim wyżej wymienionym składam wyrazy mojej głębokiej wdzięczności. 

Krakllw, czerwiec 1997 Bohdan Dziunikawski 

9 

Ze zbiorów Biblioteki Głównej AGH  http://www.bg.agh.edu.pl/



Ze zbiorów Biblioteki Głównej AGH  http://www.bg.agh.edu.pl/



11. Jądrowe metody datowania skał, minerałów 
i obiektów archeologicznych 

11.1. Wprowadzenie 

Datowanie jądrowe polega na oznaczaniu wieku bezwzględnego próbek geologicz

nych i obiektów archeologicznych na podstawie badań ich promieniotwórczości, składu izo

topowego lub niektórych efektów wtórnych, związanych z długotrwałym działaniem pro

mieniowania jądrowego. Tego rodzaju datowania mogą być mało dokładne, co wynika 

głównie z przybliżonego charakteru koniecznych założeń wyjściowych. Już samo pojęcie 

wieku bezwzględnego materiałów geologicznych jest zwykle trudne do sprecyzowania. Nie

które z takich utworów mogły bowiem tworzyć się w wyniku różnych długotrwałych proce

sów geochemicznych. Stąd, zamiast wieku bezwzględnego, właściwszy byłby jakiś termin 

umowny, na przykład wiek radiometryczny lub wiek obliczony. 

Na wyniki takich datowań może też mieć znaczny wpływ sposób pobierania i przecho

wywania próbek geologicznych oraz ich właściwa selekcja. Wiąże się to z możliwością na

ruszania równowagi promieniotwórczej w datowanym materiale (patrz p. 11.9). 

Celem tego rozdziału jest wyjaśnienie podstaw fizycznych różnych jądrowych metod 

datowania, stosowanych w geochronologii i archeologii. Wymaga to jednak przypomnienia 

podstawowych wiadomości dotyczc!cych naturalnych izotopów promieniotwórczych. 

Wśród takich izotopów można wyróżnić trzy główne grupy: 

l. długotrwałe izotopy macierzyste (pierwotne), 

2. wtórne izotopy radiogeniczne, 

3. izotopy kosmogeniczne. 

Do grupy pierwszej zalicza się izotopy o czasach połowicznego rozpadu T porówny

walnych z wiekiem Ziemi, szacowanym na około 4,6 · 109 lat. Niektóre z takich izotopów 

podano w tabeli 1l.l . 

W tabeli 11.2 i na rysunku 11.1 przedstawiono z kolei charakterystykę geochemicz

ną i krzywe rozpadu (zaniku) pięciu najważniejszych spośród tych izotopów występują

cych w skorupie ziemskiej (litosferze). Dzięki tak długim czasom połowicznego rozpa

du, i stosunkowo dużym zawartościom w litosferze, izotopy te można wykorzystywać 

do datowania różnych skał i minerałów. Znane są też izotopy o znacznie dłuższych cza

sach połowicznego rozpadu, na przykład 209Bi (T> 1019 lat), 130Te (T> 1021 lat) i inne. 

Aktywności właściwe tych izotopów są już jednak tak małe, że ich promieniotwórczość 

nie ma praktycznie żadnego znaczenia. 
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Tabela 11.1. Niektóre długotrwałe izotopy promieniotwórcze 

łzotop 
Czas połowicznego rozpadu Abundancja Rodzaj 

(wyrażony w latach)* [%] ro~padów 

2§~u 7,04 . 108 0,72 a. 

t3K 7,28. 109 0,012 ~- (90%), K (10%) 

2§~u 4,47 . 109 99,28 a. 

2§5Th 1,41. 1010 100 a. 

1iYLu 3,95. 1010 2,6 ~-

1 ~~Re 4,60 . 1010 63,0 ~-

~~Rb 4,80 . 1010 27,8 ~-

~~~La 1,06. 10 11 0,1 ~-

1 ~ism 1,06. 1011 15,0 a. 

* Wszystkie czasy połowicznego rozpadu w tabelach 11.1, 11.3 i 11.4 podano według: Browne E., Fi
restone R. B.: Table of Radioactive Isotopes. Ed. Virginia S. Shirley, New York- Chichester- Brisba

ne - Toronto - Singapore, A Wiley - In

~ 

~ 
.!!! 
Q 
"' $ 

"' :s-
~ 
'(.) 

~ 
~ 
~ 

60 

40 

20 

o 2 

czas[t09 lat] 

2sau 

Rys. 11.1. Krzywe zaniku głównych izotopów promie
niotwórczych w litosferze [17] 
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terscience Publication. John Wiley and 
Sons, 1986 

Drugą ważną grupę tworzą izo
topy radiogeniczne . Występują one 

w naturalnych szeregach (rodzinach) 

promieniotwórczych, związanych ge

netycznie z długotrwałymi izotopami 
macierzystymi: 238u, 235u i 232Th. 

W skład tych szeregów wchodzą 

w sumie 42 różne izotopy pochodne 
(radiogeniczne), reprezentujące dwa

naście pierwiastków ciężkich o liczbach 

atomowych od 81 do 92 (tab. 11.3 ). 

Czasy połowicznego rozpadu tych 

izotopów wynoszą od około w-7 se

kundy ( 112Po) do około l 05 lat 

(234U). Izotopy te wytwarzane są cią
gle, w wyniku kolejnych rozpadów 

jądrowych zachodzących we wspo

mnianych szeregach. 
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Tabela 11.2. Najważniejsze iwtopy promieniotwórcze występujące w skorupie ziemskiej (litosferze) [11] 

Izotop 
Aktywność Średnia zawartość Średnia aktywność właściwa 

właściwa [Bq/g] w litosferze[% wagowy] w litosferze [Bq/tonę] 

40K 2,58. 105 2,84 . 10-4 7,30. 105 

87Rb 3,17 . 103 6,40. 10-3 2,00. 105 

232-rh 4,06. 103 9,7 . 10-4 3,94. 104 

23su 8,00. 104 2,o6 . 10-6 1,65. 103 

23sv 1,24 . 104 2,88. 10-4 3,57. 104 

Tabela 11.3. Radiogeniczne izotopy promieniotwórcze występujące w trzech naturalnych szeregach 
promieniotwórczych uranu i toru 

Izotop Liczba atomowa 
Czas połowicznego 

Rodzaj rozpadów 
rozpadu 

206Tl 3,76 min p-
201Ti 

81 
4,77 min p-

2osTl 3,05 min p-, Y 
21~1 1,30 min 13-

210pb 22,3lat p-211Pb 36,1 min 
212Pb 

82. 
10,64 h 

13-.y 

214pb 26,8 min 
13-

210Bi 5,01 dni p-
211Bi 2,14min a (99,7%), p- (0,3%) 
212Bi 83 1,01 h ()'. (36,0%), p- (64,0%) 
214Bi 19,9 min ()'. (0,04%), p- (99,96%) 
215Bi 7,4 min p-
210Po 138,37 dni ()'. 

2llp
0 0,51 s a,y 

212p
0 298 ns ()'. 

214p
0 84 163,7 !!S ()'. 

215p
0 1,78 ms ()'. 

216p
0 150 ms ()'. 

218p
0 3,11 min ()'. (99,98%), p- (0,02%) 

215At 100 !!S ()'. 

216At 85 300 j.l.S ()'. 

218At 1,6 s ()'. 

219Rn 3,96 s a,y 
220Rn 86 55,6 s ()'. 

222Rn 3,82 dni a 
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Tabela 11.3 cd. 

Izotop Liczba atomowa 
Czas połowicznego 

Rodzaj rozpadów 
rozpadu 

223Fr 87 21,8 min p-,y 
223Ra 11,43 dni a, Y 
22~a 

88 
3,66 dni a,y 

226Ra 1600 lat a,y 
228Ra 5,751at p-,y 
227Ac 

89 
21,77 lat a (1,4%), p- (98,6%) 

228Ac 6,1 h p-,y 
227Th 18,72 dni a,y 
228Th 1,9llat a,y 
230Th 90 7,54 · 104 łat a 
231Th 1,06 dni p-, Y 
23"'fh 24,10 dni p-,y 
231Pa 3,27 · 104 lat a,y 

234m pa 91 1,17min p-, Y 
234pa 6,70 h p-, Y 
234u 92 2,45 · 105 lat a 

Trzecią grupę naturalnych ciał promieniotwórczych stanowią izotopy kosmogeniczne, 
wytwarzane głównie w górnych warstwach atmosfery, w wyniku reakcji jądrowych, inicjo

wanych przez promieniowanie kosmiczne. Promieniowanie to pochodzi zarówno ze Słońca, 

jak i spoza naszego układu słonecznego [19). W skład tego promieniowania, wpadającego 

do górnych warstw atmosfery, wchodzą głównie protony i jądra helu (cząstki alfa) o skraj

nie dużych energiach, dochodzących nawet do 1019 e V. Takie pierwotne cząstki kosmiczne, 

zderzając się z jądrami azotu, tlenu i argonu atmosferycznego, powodują ich rozbijanie 

(spalację) na mniejsze fragmenty i pojedyncze nukleony (neutrony, protony). Tworzą się 

przy tym również nowe cząstki krótkotrwałe, takie jak piony, kaony itp. Niektóre z tych 

cząstek wtórnych mogą rozbijać następne jądra, co prowadzi do powstawania tak zwanych 

kaskad nukleonowych. Te różne cząstki wtórne, zwłaszcza neutrony i protony, oddziałują 

z jądrami gazów atmosferycznych powodując reakcje jądrowe, w wyniku których mogą się 

tworzyć wspomniane już promieniotwórcze izotopy kosmogeniczne. 
Niektóre z takich, stosunkowo krótkotrwałych, izotopów kosmogenicznych (tab. 11.4) 

wykorzystuje się do datowania młodych (czwartorzędowych) utworów geologicznych, 

a także obiektów paleontologicznych i archeologicznych. 

Spośród izotopów kosmogenicznych największe znaczenie praktyczne ma radiowęgiel 

( 14C), wykorzystywany głównie do datowania materiałów węglanowych i szczątków orga

nicznych (patrz p. 11.10), oraz niektórych wód podziemnych (patrz p. 21.8.2). 
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Tabela 11.4. Niektóre izotopy kosmogelliczne wykorzystywane do datowania próbek geologicznych 
i obiektów archeologicznych 

Izotop 
Liczba Czas połowicznego Rodzaj Emax Zakres wiekowy 

atomowa Z rozpadu [w latach] rozpadów [keV] datowań [w latach] 

3H l 12,43 ~- 18,6 około 100 
10Be 4 1,6 . 106 ~- 555 (0,01 + 15,0) . l 06 

14c 6 5730,0 ~- !58 300+50000 

22Na II 2,60 ~+.K 1280 1+30 

26Al 13 7,16 . !05 ~+ 1170 (0,1+5). 106 

36CI 17 3,01 . 105 ~-.K 714 (0,1+3) . 106 

39 Ar 18 269,0 ~- 565 100+2000 

41ca 20 1,03 . 105 K - (20+400) . l 03 

B IKr 36 2,10. 105 K - (0,05+1)·106 

1291 53 1,57. 107 ~- 150 (3+80). 106 

W ramach systematyki naturalnych izotopów promieniotwórczych należy jeszcze uwz

ględnić izotopy produkowane w litosferze. Tworzą się one w wyniku różnych reakcji jądro

wych, wywoływanych zarówno przez wtórne cząstki promieniowania kosmicznego, jak 

i neutrony wyzwalane z jąder pierwiastków wchodzących w skład skał (patrz p. 21.8.4). 

Przypomnijmy, że zmniejszanie się z czasem liczby jąder izotopu, wskutek ich rozpa

dów promieniotwórczych, można opisać funkcją wykładniczą 

gdzie: 

No - liczbająder danego izotopu w chwili początkowej (dla t= 0), 

N - liczbająder tego izotopu po upływie czasu t, 

(11.1) 

Ą - stała rozpadu tego izotopu, związana z jego czasem połowicznego rozpadu T za-

leżnością 

(11.2) 

Jeśli próbkę stanowi minerał, w skład którego wchodzi określony izotop promienio

twórczy, to w takim przypadku No oznacza liczbę jąder tego izotopu, jaka istniała w tym 

minerale w czasie jego tworzenia się (krystalizacji). 

W wyniku rozpadania się jąder izotopu promieniotwórcżego tworzą się jądra końcowe 

określonego izotopu trwałego. Liczbę Nk takich radiogenicznych jąder końcowych, utwo

rzonych w ciągu czasu t, można określić wzorem 

(11.3) 
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Dzieląc stronami wzór ( 11.3) przez ( 11 .1) otrzymuje się zależność 

Nk 1- e-At 
-=--- = 
N e-At 

(11.4) 

Jak widać, stosunek liczby Nk jąder końcowych do liczby N jąder macierzystych (pier

wotnych) jest rosnącą funkcją czasu przebywania t izotopu macierzystego w danej próbce. 

Przedstawiony wyżej proces ubywania z czasem izotopu pierwotnego, z równoczes

nym tworzeniem się izotopu końcowego, przypomina działanie klepsydry piaskowej. Po

miar czasu za pomocą takiej klepsydry polega na tym, że ziarna piasku z pojemnika górne

go przesypują się z określoną szybkością do pojemnika dolnego. W miarę upływu czasu li

czba ziaren N g w pojemniku górnym zmniejsza się zatem (podobnie jak liczba jąder izotopu 

pierwotnego), przy równoczesnym zwiększaniu się liczby ziaren Nd w pojemniku dolnym 

(analogia z liczbą jąder izotopu końcowego). Stosunek tych liczb ziaren N diN g jest więc 

funkcją czasu t, jaki upłynął od chwili rozpoczęcia przesypywania piasku w klepsydrze 

(rozpoczęcia rozpadów jądrowych izotopu pierwotnego w danej próbce). Jeśli wyznaczymy 

wartość stosunku wspomnianych liczb, to w ten sposób można określić czas trwania t całe

go procesu pod następującymi warunkami: 

- znana jest szybkość przesypywania piasku, to znaczy liczba jego ziaren przechodzących 

w ciągu jednostki czasu z pojemnika górnego do dolnego; odpowiednią wielkością, okre

ślającą szybkość rozpadów jądrowych, jest stała rozpadu Ą izotopu pierwotnego, 

- przed rozpoczęciem przesypywania piasku w klepsydrze, jej dolny pojemnik był pusty; 

odpowiednikiem takiego pojemnika pustego jest minerał świeżo wykrystalizowany, 

w którym nie występują jeszcze jądra izotopu końcowego (N k = 0), 

- cała klepsydra stanowi układ zamknięty, to znaczy nie zachodzi żadna wymiana piasku 

z otoczeniem. 

W odniesieniu do minerałów to ostatnie założenie (że stanowią one układy chemicznie 

zamknięte) może nie być spełnione wskutek działania różnych czynników zewnętrznych, 

takich jak wietrzenie i erozja skał lub też przemiany somatyczne, polegające na wymianie 

z otoczeniem niektórych składników minerału. Ponadto, może zachodzić również ucieczka 

niektórych składników szeregów promieniotwórczych, na przykład gazowego radonu lub 

izotopu 234U. Izotop ten jest względnie łatwo wypłukiwany ze skał. Świadczy o tym fakt, że 
zarówno w wodach podziemnych, jak i wodach morskich stosunek izotopowy 234u;238u 
jest większy od jedności (w wodach oceanów jego wartość wynosi około 1,15), podczas gdy 

w skałach 2341238U < l. Mechanizm preferencyjnego wymywania izotopu 234U z minerałów 
nie został jeszcze w pełni wyjaśniony. 
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Dla geochronologii mało przydatne są minerały metamorficzne, które w swej historii 

uległy przeobrażeniom (metamorfozie), zachowując tylko pewną część składników pierwot

nych. Ogólnie można stwierdzić, że "zegar izotopowy" zaczyna działać dopiero odtąd, od

kąd badana próbka geologiczna stała się układem chemicznie zamkniętym zarówno dla izo

topu pierwotnego, jak i końcowego. 

Spośród różnych izotopów promieniotwórczych, do datowania próbek geologicznych 

nadają się tylko te izotopy, które spełniają następujące warunki: 

- stężenie izotopu pierwotnego w datowanych skałach musi być na tyle duże, a jego czas 

połowicznego rozpadu na tyle krótki, aby zawartość izotopu końcowego, wytworzone

go w badanej próbce była większa od granicy jego oznaczalności, 

- właściwości geochemiczne pierwiastka macierzystego i końcowego muszą się różnić 

na tyle, aby można było wykluczyć możliwość ich współwystępowania w tych samych 
minerałach w czasie ich krystalizacji, 

- schematy rozpadów i stałe rozpadu wykorzystywanych izotopów powinny być znane 

możliwie dokładnie. 

Warunki te spełniają w dostatecznym stopniu tylko izotopy wymienione w tabeli 11.2. 

Wśród jądrowych metod datowania, opartych na przedstawionej zasadzie "klepsydry izo

topowej", można wyróżnić metody analityczne oraz metody spektrometrii mas (izotopowe). 

Metody analityczne- polegają na oznaczaniu całkowitych zawartości zarówno macie

rzystych pierwiastków promieniotwórczych, jak i końcowych produktów ich rozpadu. Takie 

oznaczenia przeprowadza się za pomocą bądź to zwykłych metod chemicznych (analiza 

mokra), bądź też różnych metod instrumentalnych, na przykład neutronowej analizy akty

wacyjnej. Metody analityczne z wykorzystaniem mokrej analizy chemicznej są najstarszym 

sposobem datowania minerałów i skał, stosowanym już w pierwszych latach XX wieku. 

Głównym źródłem błędów takich datowań mogą być nieradiogeniczne izotopy pierwiastka 

końcowego, występujące w datowanych próbkach. Chodzi o to, że metodami chemicznymi 

nie da się rozróżnić izotopów tego samego pierwiastka. Dlatego znaczny postęp w rozwoju 

geochronologii nastąpił dopiero po wprowadzeniu metod spektrometrii masowej . 

Metody spektrometryczne (izotopowe)- polegają na oznaczaniu zawartości poszcze

gólnych izotopów w badanych próbkach za pomocą spektrometrów mas. Na rysunku 11.2 

pokazano przykładowo schemat takiego spektrometru skonstruowanego przez A.O. Niera 

w 1947 roku. 

Aby oznaczyć skład izotopowy próbki trzeba ją najpierw przeprowadzić w stan gazo

wy. Następnie taki gazjonizuje się za pomocą elektronów emitowanych przez żarzoną kato

dę. Otrzymywane w ten sposób jony gazu przyspiesza się polem elektrycznym i wprowadza 

do rury próżniowej. Środkowa, wygięta część tej rury znajduje się w stałym polu magnety

cznym H, prostopadłym do osi rury. Wskutek działania siły Lorentza, przelatujące przez to 
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wlotgazu 

źródło jonów 
z polem przyspieszającym 

strumień jonów 

pole magnetyczne 
H 

pole jony są odchylane proporcjo

nalnie do wartości stosunku q/mv2 

(gdzie: q - ładunek jonu, m -jego 

masa, v - prędkość). W rezultacie 

jony o różnych masach rozdzielają 

się tworząc wiązki, które trafiają 

do odpowiednich kolektorów jo

nów na końcu spektrometru. Na

tężenia prądów jonowych w po

szczególnych kolektorach stano

wią informację o względnych za

wartościach różnych izotopów w ba

danej próbce. 

Obecnie nie stosuje się już 

spektrografów masowych, w któ

rych rolę kolektorów jonów speł

niały klisze fotograficzne. Wadą 

tej techniki była mała dokład

ność fotometrycznych oznaczeń 

zaczernienia takich klisz przez Rys. 11.2. Ogólny schemat spektrometru mas Niera; H- pole 
magnetyczne prostopadłe do strumienia jonów padające jony. 

11.2. Metody ołowiowe 

Datowania minerałów oparte na wykorzystaniu radiogenicznych izotopów ołowiu są 

najstarszym, i dotychczas najważniejszym, sposobem oznaczania wieku różnych formacji 

geologicznych. Wynika to z następujących faktów: 

- radiogeniczne izotopy ołowiu są produktami rozpadów jądrowych, zachodzących 

w szeregach promieniotwórczych uranu i toru. Oba te pierwiastki występują po

wszechnie w różnych skałach, aczkolwiek w niewielkich stężeniach, 

- stałe rozpadu izotopów macierzystych 238U, 235U i 232TI1 znane są stosunkowo dokładnie, 
- istnienie różnych izotopów ołowiu umożliwia stosowanie różnych wariantów pomiaro-

wych, a następnie porównywanie i uśrednianie ich wyników. 

Radiogeniczne izotopy ołowiu gromadzą się w różnych minerałach i skałach jako pro

dukty rozpadów uranu, toru i ich pochodnych, tworzących naturalne szeregi promieniotwór

cze. Końcowy bilans przemian jądrowych zachodzących w tych szeregach przedstawia się 
następująco: 
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238u ---1 206pb + 8 4He, 
23Su ---1 201Pb + 7 4He, 
232Th ---1 208pb + 6 4He. 

Istotny jest przy tym fakt, że uran występuje w minerałach z reguły wraz z domieszka
mi toru. Dzięki temu minerały te zawierają wszystkie trzy radiogeniczne izotopy ołowiu. 
206pb *, 2°7Pb * i 208Pb *. Trzeba jednak pamiętać, że minerały mogą zawierać także ołów 
nieradiogeniczny w postaci izotopu 204Pb. Obecność tego izotopu może być przyczyną zna
cznych błędów analitycznej (niespektrometrycznej) metody datowania, opartej na chemicz
nym oznaczaniu całkowitej zawartości tego pierwiastka w datowanych próbkach. Metoda ta 
polega na oznaczaniu stosunku całkowitej zawartości ołowiu do sumarycznej zawartości 

uranu i toru. 
Dzięki wykorzystaniu spektrometrii mas można oznaczać oddzielnie zarówno poszcze

gólne izotopy ołowiu, jak i uranu lub toru. Wiek t minerałów, zawierających te pierwiastki, 
oblicza się wtedy korzystając ze wzorów: 

t~ ~38 1n[[':i~} 1] 
t o ~35 In[['~~~· H 
t= ~ln[[22°38;b*]+ 1] 

/1,232 Th 

gdzie Az38• Az35• Az32- stałe rozpadu izotopów odpowiednio 238U, 235u i 232Th. 

(11.5) 

(11.6) 

( 11.7) 

Symbole tych izotopów oznaczają w tym przypadku ich ilości wyrażone w liczbach ją
der, przy czym indeksem * wyróżniono izotopy radiogeniczne. 

Inny wariant metody ołowiowej polega na wyznaczaniu stosunku zawartości radio
genicznych izotopów Z07pb * ;2°6Pb *. Wartość tego stosunku izotopowego zmienia się z cza
sem, dzięki różnicy czasów połowicznego rozpadu izotopów macierzystych, to znaczy 235U 
i 238u (patrz rys. 11.1 ). Zależność tę można przedstawić w postaci 

gdzie: 
235u;238u - współczesna wartość tego stosunku izotopowego wynosząca około 

0,0072, 
Az35 = 9,8485 · w-IO rok-l, 
Az38 = 1,5512 · w-IO rok-l. 
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Niektóre minerały można też datować w oparciu o stosunki izotopowe radiogenicz
nych izotopów ołowiu 206pb*, 207Pb* i 208Pb* do jego izotopu nieradiogenicznego 204Pb. 
Na rysunku 11.3 pokazano przykładowo zależności takich stosunków izotopowych od wie
ku galeny (PbS). 
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Rys. 11.3. Wartości S; stosunków izotopowych ołowiu w galenie (PbS) w przeszłości [17] 

W praktyce wiek minerałów datowanych takimi metodami wyznacza się korzystając 
z odpowiednich tabellub wykresów, jak na rysunku 11.4. 

Jeszcze inna wersja metody ołowiowej sprowadza się do oznaczania stosunku izotopo
wego 206Pb*;210pb*. Promieniotwórczy izotop radiogeniczny 210Pb* jestjednym z członów 
szeregu uranowo-radowego, pochodzącego od uranu 238U. W przypadku równowagi pro
mieniotwórczej w takim szeregu, ilość występującego w nim izotopu 210Pb* określa jedno
znacznie ilość uranu 238u. Dzięki temu stosunek izotopowy 206Pb * P38u może być zastą
piony przez wspomniany wyżej stosunek izotopów ołowiu. Upraszcza to znacznie proce
durę przygotowania próbek do analizy spektrometrycznej, ponieważ wystarcza wówczas 
wydzielenie z próbki tylko jednego pierwiastka, to znaczy ołowiu. 
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Rys. 11.4. Rodzina izochron wykorzystywanych do datowania minerałów ołowiu na podstawie sto
sunków izotopowych tego pierwiastka; liczby nad poszczególnymi izochronami oznaczają 
wiek w milionach lat [ 18] 

W geochronologii wykorzystuje się zwykle różne możliwe warianty metody ołowio
wej oparte na różnych stosunkach izotopowych takich jak: 206pb*;23Su, 207pb*J235u, 
208pb*J232Th, 207pb*J206pb*, 206pb*J204pb, 207pb*J204pb oraz 206pb*J210pb*. 

Uśredniając wyniki poszczególnych datowań tej samej próbki można zwiększać ich 

końcową dokładność. 

Jeśli badane minerały pozostawały układami chemicznie zamkniętymi od czasu ich 
wykrystalizowania, to wyniki ich datowm1 opartych na stosunkach izotopowych 
207pb*t235u i 206Pb*;238u powinny być zgodne. W takim układzie współrzędnych tworzą 
więc one jedną krzywą, określaną w literaturze jako concordia (zgoda). Przyczyną krzywi

zny takiej concordii (rys. 11.5) jest znaczna różnica czasów połowicznego rozpadu izoto

pów 238u i 235u. 

Jeśli jednak różne okazy takiego samego minerału uległy w przeszłości przeobraże
niom, wskutek czego nastąpiły w tych okazach ubytki niektórych składników, zwłaszcza 

ołowiu, to wyniki datowań takich próbek wspomnianymi metodami nie będą już zgodne. 
Przeprowadzone datowania określonych minerałów, między innymi cyrkonów, pochodzą

cych z różnych regionów Ziemi wykazały, że w takim układzie współrzędnych odpowied
nie punkty doświadczalne układają się wzdłuż linii prostej, stanowiącej cięciwę concordii 
(rys. 11.5). Taka linia niezgody (discordia) przecina concordię w dwóch punktach czaso

wych to i tJ. Punkt to oznacza całkowity wiek tych minerałów, natomiast t1 można by inter

pretować jako wiek ich przeobrażenia. Oznaczałoby to jednak, że minerały z różnych kon

tynentów doznały podobnych, epizodycznych (krótkotrwałych) przeobrażeń w tym samym 

czasie, co wydaje się mało prawdopodobne. Należy raczej przyjąć hipotezę, że proces ubyt

ku ołowiu w tych minerałach przebiegał w sposób ciągły, wskutek na przykład dyfuzji tego 

pierwiastka do otoczenia (linia przerywana na rysunku 11.5). 
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Rys. 11.5. Krzywe concordia i discordia dotr:czące datowania minerałów na podstawie stosunków 
izotopowych 206Pb*P8u i 207Pb*/ 35U, o -punkty doświadczalne dla próbek określonego 
minerału pochodzących z różnych regionów Ziemi [ 18] 

Szerszą dyskusję, dotyczącą wykorzystania wykresów concordii i discordii w interpretacji 
wyników datowań minerałów metodami izotopowymi, można znaleźć w pracach [5, 18, 20]. 

11.3. Metoda helowa 

Oprócz radiogenicznych izotopów ołowiu, drugim - końcowym produktem przemian 
jądrowych, zachodzących w naturalnych szeregach promieniotwórczych uranu i toru, jest 
hel (4He*). Stwarza to możliwości datowania niektórych minerałów w oparciu o oznaczane 
stosunki zawartości nagromadzonego w nich helu do zawartości uranu i toru. Metoda helo
wa jest (obok metod ołowiowych) najstarszym sposobem datowania różnych minerałów 
i skał. Na możliwość wykorzystania takiej metody w geochronologii zwrócił uwagę E. Rut
herfordjuż w 1905 roku. 

Jak wiadomo, hel jest gazem szlachetnym, nie wchodzącym w żadne związki chemicz
ne. Pomimo to, niektóre minerały i skały wykazują zdolność zatrzymywania (retencji) tego 
gazu, co jednak nie oznacza, że jest on zatrzymywany w całości. Ucieczka pewnej części 
gazów radiogenicznych jest głównym źródłem błędów takich datowań. Z drugiej strony da
towane warstwy skalne mogą zawierać również hel dopływający ze skał starszych, zalegają
cych głębiej [1]. Ponadto, niektóre minerały, zwłaszcza w meteorytach, mogą zawierać 
(oprócz helu radiogenicznego 4He*) także izotopy kosmogeniczne 4He i 3He. W rezultacie 
datowanie helowe nie jest metodą dokładną. Spełnia ono tylko rolę pomocniczą przy dato
waniu niektórych minerałów na przykład pochodzenia pomagmowego. 
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11.4. Metoda rubidowo-strontowa 

Metoda rubidowo-strontowa nadaje się do datowania minerałów zawierających rubid. 

Została ona wprowadzona w latach 1937-1940, dzięki rozwojowi nowoczesnych metod 

analitycznych, takich jak neutronowa analiza aktywacyjna i metoda rozcieńczenia izotopo

wego. Zawarty w minerale izotop 87Rb rozpada się poprzez rozpady beta minus, w wyniku 

czego tworzą się jądra strontu 87sr*. Między wiekiem t minerału i stosunkiem zawartości 
występujących w nim izotopów 87sr* oraz 87Rb zachodzi związek 

(11.9) 

gdzie A.- stała rozpadu izotopu 87Rb (1,44375 . w- 11 rok-1) . 

Z przekształcenia wzoru ( 11.9) wynika, że 

t= -In --+l 1 [(87sr*] l 
A. 87Rb 

(11.10) 

gdzie B7sr* i 87Rb- zawartości tych izotopów wyrażone w liczbach ichjąder najednostkę 
masy minerału . 

11.5. Metoda potasowo-argonowa 

W metodzie potasowo-argonowej, wprowadzonej do praktyki w latach pięćdziesią

tych, wykorzystuje się rozpady promieniotwórcze izotopu 40K. Rozpady te przebiegają 
dwoma kanałami, a mianowicie przez 

emisję cząstek p- oraz wychwyty K 
(rys . 11.6). W wyniku tych przemian 

tworzą się trwałe izotopy radiogeniczne 
40ca* i 40Ar*. 

Datowanie może zatem polegać 

na wyznaczaniu stosunku izotopowego 

40Ar*/40K, którego wartość, w funkcji 

wieku t minerału, wyraża się wzorem 

(11.11) 

Y 
1,46 MeV 

Rys. 11.6. Schemat rozpadów izotopu 4°K 
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gdzie: 
'J..K - stała rozpadu izotopu 4°K z uwzględnieniem tylko wychwytów K, 
'A.c - całkowita stała rozpadu tego izotopu związana zarówno z wychwytami K, jak 

i rozpadami ~-. 

Z przekształcenia funkcji (11.11) można otrzymać wzór wyrażający już wprost wiek t 

datowanego minerału 

(11.12) 

Podstawiając do wzoru (11.12) wartości liczbowe stałych "Ac i 'A.K otrzymujemy 

[ 
40A * ) 

t = 1,804 · 109 In 9,540 40~ + l [lat] (11.13) 

Pewną odmianą metody potasowo-argonowej jest datowanie oparte na stosunku izoto

powym 39Arf0Ar* . Metoda ta nie wymaga analitycznego oznaczania potasu. Zamiast 

takiej analizy można korzystać ze spektrometrii mas lub aktywacji neutronowej, 

opartej na reakcji 

39K(n, p)39 Ar. 

Wskaźnik analityczny 39 Ar reprezentuje całkowitą zawartość potasu mającego trzy 

izotopy naturalne: 39K, 4°K i 41 K. Izotop 39 Ar rozpada się przez emisję cząstek beta minus 

c~-) z czasem połowicznego rozpadu 269 lat. Jego zawartość wytworzoną w próbce można 

więc łatwo oznaczać metodami instrumentalnymi. Gazowy argon 40Ar* oznacza się nato

miast stapiając dany minerał z zastosowaniem odpowiednich topników. Ilość argonu 

uwalnianego wtedy z próbki określa się w jednostkach objętości (cm3) przy zachowa

niu normalnych warunków ciśnienia i temperatury. 

Stosując taką metodę trzeba się liczyć z faktem, że datowane minerały mogą za

wierać również argon atmosferyczny (nieradiogeniczny) w postaci izotopu 36 Ar. Aby 

uniknąć związanych z tym błędów datowań, należy i w tej metodzie korzystać ze spe

ktrometrii masowej . Innym źródłem błędów może być również częściowa ucieczka 

argonu z minerałów i skał. Szybkość takiej ucieczki zależy od stopnia przeobrażenia 

minerału i defektów jego struktury. 

Pomimo tych przeszkód, metoda potasowo-argonowa jest jednym ze standardowych 

sposobów datowania minerałów i skał . Wynika to z dużego rozpowszechnienia potasu w li

tosferze, zwłaszcza w skałach magmowych i metamorficznych. Ponadto, znaczne różnice 

właściwości geochemicznych potasu i argonu wykluczają możliwość ich współwystępowa-
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nia w tych samych minerałach już w czasie ich powstawania (krystalizacji). Metodę tę wy

korzystuje się również w Polsce w Instytucie Fizyki Uniwersytetu im. Marii Curie-Skłodo
wskiej w Lublinie [10]. 

11.6. Metoda potasowo-wapniowa 

Oprócz argonu, drugim produktem przemian jądrowych izotopu 40K jest wapń 40ca * 
(rys. 11.6). Stwarza to możliwości datowań w oparciu o stosunek izotopowy 
4°Ca * /40K. Pierwsze próby wykorzystania takiej metody do datowania sylwinów (KCI) 
przeprowadzono pod koniec lat pięćdziesiątych. Porównanie wyników datowań metodą po

tasowo-argonową i potasowo-wapniową wykazało znaczne rozbieżności tych wyników 

w odniesieniu do minerałów przekrystalizowanych. Przyczyną tego jest, wspomniana już 

wyżej, ucieczka gazowego argonu towarzysząca rekrystalizacji. 

11.7. Metoda uranowo-ksenonowa 

Oprócz rozpadów alfa, jądra uranu 238u ulegają także spontanicznym rozszczepieniom 
na dwa fragmenty o porównywalnych masach. Wśród tych fragmentów rozszczepieniowych 

zdarzają się względnie często izotopy ksenonu. Ilość tego gazu, gromadzącego się w danym 

minerale, zależy więc od wieku próbki. Do jego obliczenia potrzebne są w tym przypadku 

następujące dane: 

- zawartość uranu w datowanej próbce, 

- zawartość ksenonu, 

- stała rozpadu alfa izotopu 238U: "-238 = 1,5512 · w-10 rok-1, 

- stała rozszczepienia spontanicznego tego izotopu: ~s238 = (8,57 ±0,42) · 10-17 rok-1. 

Aby oznaczyć zawartość uranu w datowanej próbce, umieszcza się ją, na określony 
czas, w strumieniu neutronów termicznych z reaktora jądrowego. Takie neutrony powodują 
rozszczepienia jąder 235u (materiał rozszczepialny). Wśród fragmentów tych rozszczepień 
występują również izotopy ksenonu, lecz o innym widmie (składzie) izotopowym, niż 

w przypadku rozszczepień spontanicznych jąder 238U. Zawartość izotopów ksenonu, wy

tworzonych przez neutrony termiczne w badanej próbce, określa jednoznacznie całkowitą 

zawartość uranu, przy założeniu stałej wartości stosunku izotopowego 238u;235u. 
W praktyce tego rodzaju datowanie przeprowadza się korzystając z tak zwanego monitora 

w postaci minerału o znanym wieku oznaczonym w inny sposób (metoda porównawcza) [5]. 

11.8. Inne metody datowania z wykorzystaniem izotopów długotrwałych 

Powyżej przedstawiono najważniejsze metody datowania, oparte na wykorzystaniu 

pięciu głównych, długotrwałych izotopów promieniotwórczych (238u, Z3Su, 232Th, 40K, 
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87Rb) i ich pochodnych. Są to metody standardowe (rutynowe). Sporadycznie przeprowadza 

się też datowania oparte na podobnych zasadach, jednakże z wykorzystaniem innych izoto

pów długotrwałych, takich jak 138La, 147Sm, 176Lu i 187Re. Metody te polegają na wyzna

czaniu stosunków izotopowych 138La!138ce*, 138LaJ138Ba*, 147Sm/143Nd*, 176Lu/176H:f* 

oraz 187Re/187os*. 

Szerszy opis różnych metod datowania jądrowego i ich zastosowań można znaleźć 

w pracach [5, 12, 17, 18]. 

11.9. Metody oparte na badaniu zaburzeń równowagi promieniotwórczej 

11.9.1. Zasada ogólna 

W wyniku rozpadów jądrowych długotrwałych izotopów macierzystych 238u, 235u 
i 232Th powstają różne radiogeniczne izotopy wtórne, tworząc odpowiednie szeregi promie

niotwórcze. W minerałach nie zwietrzałych, starszych niż około 450 tysięcy lat, między ta

kimi izotopami radiogenicznymi, wchodzącymi w skład danego szeregu, ustala się równo

waga promieniotwórcza. Stan równowagi promieniotwórczej polega na tym, że aktywności 

poszczególnych składników szeregu są takie same, natomiast liczby N; ich jąder są propo

rcjonalne do czasów połowicznego rozpadu T;. Poglądową ilustracją takiego stanu równo

wagi, w pewnym fragmencie szeregu uranowego, jest rysunek 11.7. 
W układach geologicznych, zawierających uran lub tor, taki stan równowagi pro

mieniotwórczej może zostać zaburzony wskutek różnych procesów fizycznych lub che

micznych, takich jak sedymentacja lub tworzenie się nacieków węglanowych. Od czasu 

utworzenia się tego rodzaju utworów (sedymentów, nacieków) rozpoczyna się w nich 

proces dochodzenia do stanu równowagi promieniotwórczej. Jeśli da się określić, w ja

kim stopniu stan ten został już osiągnięty, to na tej podstawie można oznaczyć wiek ta

kiego układu geologicznego. 

Ideę datowania opartego na tej zasadzie przedstawił J. Joly w 1908 roku. Zauważył on 

wówczas, że sedymenty morskie, tuż po ich strąceniu, zawierają tylko sam uran bez produ

któw jego rozpadu. Stwierdzono też, że izotop radu e66Ra), tworzący się wskutek rozpa

dów uranu, jest w całości zatrzymywany w takich sedymentach. Oznacza to, że stosunek za

wartości radu do zawartości uranu w takich utworach może stanowić wskaźnik ich wieku. 

W tego rodzaju datowaniach wykorzystuje się obecnie różne izotopy radiogeniczne, na 
przykład 234u*, 230rh*, 231Pa*, 21 0pb*, 228Th* i 226Ra* (tab. 11.3). 

Datowane próbki trzeba najpierw zatężyć (wzbogacić) w odpowiednie pierwiastki, 

korzystając z odpowiednich metod chemicznych. Dopiero w tak wzbogaconym materia

le oznacza się zawartości poszczególnych izotopów za pomocą znanych metod instru

mentalnych, takich jak spektrometria alfa i gamma, analiza aktywacyjna lub spektrome

tria mas . 
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Rys. 11.7. Poglądowa ilustracja równowagi promieniotwórczej kilku izotopów tworzących pocżątko
wą część szeregu uranowego 

11.9.2. Metoda torowo-uranowa 

Radiogeniczne izotopy 234u* i 230<rh* wchodzą w skład szeregu uranowego, po

chodzącego od długotrwałego izotopu macierzystego 238U. Wskutek różnych procesów 

geochemicznych, towarzyszących tworzeniu się niektórych utworów geologicznych, w ich 

skład mogą wchodzić początkowo tylko izotopy uranu 238U, 235u i 234u*, bez produktów 

rozpadów jądrowych tego pierwiastka. Przykładem takich utworów mogą być węgla
nowe nacieki jaskiniowe (stalaktyty, stalagmity, polewy naciekowe). Tworzą się one 
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w wyniku wytrącania węglanu wapnia (CaC03) z wodnych roztworów tego związku. Tor 

obecny w takim roztworze jest szybko usuwany wskutek hydrolizy i adsorpcji na zawieszo

nych w wodzie drobnych cząstkach ciał stałych (partykulatach). W sprzyjających warun

kach infiltracji wraz z węglanem wapnia mogą się natomiast współstrącać wszystkie trzy 

izotopy uranu [4]. W tych warunkach, między wiekiem t kryształów węglanu wapnia (kal

cytu) i stosunkami izotopowymi 238Ut234u* oraz 230Th * /234u* zachodzi związek 

(11.14) 

gdzie "-23o i "-234 - stałe rozpadu izotopów 230Th* i 234U* (symbole poszczególnych izoto

pów oznaczają ich aktywności w datowanych próbkach). 

W praktyce równanie (11.14) rozwiązuje się korzystając z metod numerycznych. 

Jeśli aktywności poszczególnych izotopów w datowanych próbkach oznacza się meto

dą klasycznej spektrometrii alfa, to zasięg wiekowy takiej metody datowania wynosi od kil

kunastu tysięcy do około 300 tysięcy lat. Zasięg ten można nieco zwiększyć przy zastoso

waniu spektrometrii mas ciężkich jonów. 

11.10. Metoda węglowa e4c) 

11.10.1. Cykl węgłowy i podstawy metody 

Prędkie neutrony spalacyjne, zderzając się wielokrotnie z jądrami składników atmosfery, 

ulegąją te1malizacji, a następnie mogą być absorbowane przez jądra azotu powodując reakcję 

Produktem takiej reakcji jądrowej jest promieniotwórczy izotop węgla ( 14C). Węgiel 
ten reaguje chemicznie z tlenem atmosferycznym, tworząc cząsteczki 14CO i 14C02. Dzięki 
pionowemu mieszaniu się powietrza atmosferycznego dwutlenek węgla ( 14co2) dociera do 

powierzchni Ziemi, gdzie wchodzi, między innymi, do biologicznej części naturalnego cy

klu węglowego. Dzięki fotosyntezie związek ten jest asymilowany przez rośliny stanowiące 

pierwsze ogniwo w cyklu pokarmowym świata zwierzęcego , w tym również człowieka. 

W wyniku spożywania pokarmów roślinnych, a równocześnie wydychania (respiracji) 

dwutlenku węgla, ustala się pewien stan równowagi dotyczący stężenia izotopu 14c w orga
nizmach żywych. 

Przechodzenie węgla do gleby, a następnie do wód podziemnych odbywa się za po

średnictwem roślin pobierających C02 z atmosfery, a następnie uwalniających ten gaz do 
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gleby poprzez zarówno respirację korzeniową, jak i rozkład materii organicznej. Gaz ten 

z kolei przedostaje się do wód podziemnych, powodując rozpuszczanie się w nich skał 

i osadów węglanowych (CaC03). W tego rodzaju utworach proces ten zachodzi w wyniku 
reakcji chemicznej 

W ten sposób w wodach podziemnych pojawia się węgiel w postaci rozpuszczonego 

kwaśnego węglanu (HC03). Niektóre cząsteczki tego związku zawierają izotop 14C dostar

czany do wody przez dwutlenek węgla z atmosfery [21]. 

Wskutek fluktuacji warunków lokalnych, zwłaszcza temperatury, rozpuszczone w wo

dzie węglany mogą się wytrącać tworząc sedymenty i osady denne (gytia węglanowa) . 

Utwory te mogą być z kolei transportowane przez rzeki i deponowane w dużych zbiorni

kach wodnych. 

Najważniejszym procesem w nieorganicznej części cyklu (obiegu) węglowego jest 

bezpośrednia (bez udziału roślin zielonych) wymiana dwutlenku węgla między powierzch

niową warstwą wód oceanicznych i atmosferą. Równocześnie w oceanach zachodzi stale 

proces wytrącania się osadów, głównie węglanowych. Wskutek tego procesu znaczna część 

węgla, wraz z izotopem 14c, zostaje usuwana z dalszego obiegu, gromadząc się w dennych 

osadach oceanicznych. Osady te stanowią więc swoistą pułapkę dla tego izotopu. 

W latach czterdziestych Williard F. Libby (chemik amerykański) wystąpił z ideą wy

korzystania izotopu 14C do oznaczania wieku szczątków organicznych i materiałów węgla
nowych. Realizacja tej idei przyniosła mu Nagrodę Nobla z chemii w 1960 roku. 

Metoda węglowa datowania stała się wkrótce podstawowym narzędziem badawczym, 

głównie w archeologii i paleontologii, zajmującej się badaniem organizmów roślinnych 

i zwierzęcych z minionych okresów geologicznych [9, 14]. 

W Polsce propagatorem tej metody był Profesor Włodzimierz Mościcki, który już z po

czątkiem lat pięćdziesiątych zorganizował odpowiednie laboratorium w Poznaniu. W nastę

pnych latach zostało ono przeniesione na Folitechnikę Śląską w Gliwicach [15]. Obecnie, poza 

Gliwicami, działają w Polsce jeszcze dwa podobne laboratoria: w Krakowie na Wydziale Fizyki 

i Techniki Jądrowej AGH oraz w Łodzi przy tamtejszym Muzeum Archeologicznym. 

Podstawą datowania metodą węglową jest założenie, że stężenie izotopu 14C w biosfe

rze nie zmieniało się w ciągu ostatnich kilkudziesięciu tysięcy lat. W rzeczywistości stęże

nie to ulegało w tym okresie różnym fluktuacjom. Wykazały to liczne badania, prowadzone 

w wielu współczesnych laboratoriach. Uśrednione wyniki tych badań przedstawiono nary

sunku 11.8. Wskutek takich zmian stężenia 14C w biosferze skale czasowe, radiowęglowa 
i kalendarzowa, wykazują pewne rozbieżności. Wynoszą one od około ±100 lat w okresie 

ostatnich dwóch tysiącleci, aż do ponad ±1000 Jat w ciągu 30+50 tysięcy lat BP [5, 7]. Skrót 

BP (before present) przyjęto powszechnie do wyrażania wieku radiowęglowego, licząc go 

wstecz umownie od 1950 roku [6]. 
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Rys. 11.8. Zmiany zawartości izotopu 14C w atmosfe
rze w ciągu ostatnich tysiącleci: 8 14C- od
chyłka aktywności właściwej od przyjętego 
standardu: 8 14C =O odpowiada aktywności 
właściwej izotopu 14C przyjętej za normalną 
dla biosfery [7] 

Wśród czynników mających 

znaczny wpływ na stężenie izotopu 
I4c w atmosferze można wyróżnić 

czynniki naturalne i antropogenicz

ne, to znaczy związane z działalno

ścią ludzką. Czynnikiem natural

nym są przede wszystkim zmiany 

natężenia promieniowania kosmicz

nego, wynikające (między innymi) 

ze zmiennej aktywności Słońca. 

Jednym z czynników antropogeni

cznych jest natomiast emisja do at

mosfery dwutlenku węgla pocho

dzącego ze spalania różnych paliw 

kopalnych, które praktycznie nie za

wierają izotopu 14C. W rezultacie 

następuje więc rozcieńczanie tego 

izotopu w węglu atmosferycznym. 

Określamy to jako efekt przemysłowy lub efekt Suessa. Z drugiej strony, wskutek doświad

czalnych eksplozji jądrowych (przeprowadzanych w atmosferze) uwalniane były duże 

strumienie neutronów. Neutrony te powodowały dodatkową produkcję 14C z azotu 

atmosferycznego (efekt bomby atomowej). 

Wszystkie organizmy żywe, w ciągu całego swego życia, pobierają z otoczenia pier

wiastek węgiel, stanowiący główny składnik tkanki organicznej. W warunkach naturalnych 

pierwiastek ten ma dwa izotopy trwałe 12c (około 99%) i 13c (około l%) oraz izotop pro

mieniotwórczy 14C występujący normalnie w stężeniu śladowym, rzędu w-10%. 

W wyniku procesu fotosyntezy rośliny żywe asymilują węgiel wprost z atmosfery 

w postaci gazowego dwutlenku węgla (C02). Organizmy zwierząt i ludzi przyswajają ten 

pierwiastek w wyniku spożywania pokarmów roślinnych. W komórkach żywych ustala się 

więc pewien stan równowagi, dotyczący stężeń poszczególnych izotopów. Osiągnięty w or

ganizmie poziom stężenia izotopu 14C zależy od środowiska, z którego dany organizm po

biera węgiel. Taki stan równowagi istnieje dopóty, dopóki organizm żyje, to znaczy zacho

dzi w nim ciągła przemiana materii (metabolizm) w kontakcie z otoczeniem. Z chwilą 

śmierci organizmu (na przykład po ścięciu drzewa) metabolizm ten zostaje przerwany. 

Ustaje więc wymiana węgla ze środowiskiem. Oznacza to, że od tej chwili zaczyna się eks

ponencjalne zmniejszanie stężenia izotopu 14C w tym organizmie zachodzące wskutek pro

mieniotwórczego rozpadu tego izotopu. 

Jeśli wiemy, jakie było stężenie 14C w atmosferze i biosferze w chwili przerwania me

tabolizmu w badanej próbce, to jej wiek t można obliczyć korzystając ze wzoru 

30 

Ze zbiorów Biblioteki Głównej AGH  http://www.bg.agh.edu.pl/



T ao 
t= -In

In 2 a 
(11.15) 

gdzie: 

ao - aktywność c14 w próbce tuż po przerwaniu jej metabolizmu (aktywność po
czątkowa), 

a - aktywność tej próbki odniesiona do roku 1950, zgodnie z przyjętą konwencją [6], 

T - czas połowicznego rozpadu izotopu 14c. 

Aktywności początkowe ao datowanych próbek określa się w oparciu o wzorzec współ

czesnej aktywności biosfery. Tego rodzaju wzorce były sporządzane początkowo przez Na

tional Bureau oj Standards (NBS) w USA, przemianowane w latach osiemdziesiątych na 

National lnstitute oj Standards and Technology (NIST). Wzorce te sporządza się przeważ

nie w postaci kwasu szczawiowego. 

W pierwszych latach stosowania węglowej metody datowania (lata pięćdziesiąte), jako 

czas połowicznego rozpadu izotopu 14C przyjmowano 55681at (tak zwany czas Libby'ego). 

W wyniku dokładniejszych pomiarów tego czasu, przeprowadzonych z początkiem lat 

sześćdziesiątych, otrzymano nową wartość 5730 lat. Zgodnie z zaleceniem międzynarodo

wej konferencji w Cambridge z 1962 roku, wartość tę uznaje się jako najdokładniejszą [6]. 

Ponieważ jednak wcześniej przeprowadzono wiele datowań w oparciu o czas Libby' ego, dlate

go postanowiono, iż będzie on obowiązywał nadal w metodzie węglowej. Wiek datowanych 

próbek, obliczony w oparciu o czas Li b by' ego, przyjęto określać jako wiek konwencjonalny. 

Do tego wieku należy obecnie wprowadzać poprawkę polegającą na mnożeniu go przez 

czynnik 1,03 [6]. 

Jednym z głównych źródeł błędów datowań metodą 14C są fluktuacje stężenia tego 

izotopu w atmosferze i biosferze w minionych okresach (rys. 11.8). Głównie z tego powodu 

wiek datowanych próbek obliczany ze wzoru (11.15) nie jest wiekiem rzeczywistym (pra

wdziwym), niezależnie od przyjętej wartości czasu połowicznego rozpadu izotopu 14C. Tak 

więc jest to tylko metoda względna (porównawcza). Oznaczanie wieku rzeczywistego pró

bekjest możliwe dopiero po odpowiedniej kalibracji. 
Kalibracja, w tym przypadku, polega na oznaczaniu aktywności właściwej izotopu 14C 

w próbkach wzorcowych o znanym wieku, oznaczonym innymi metodami bezwzględnymi. 

Dla drewna, taką bezwzględną metodą odniesienia jest datowanie dendrochronologiczne. 

Metoda ta polega na badaniu pierścieni wzrostu (liczby słojów) pni drzew. 

Szczególna użyteczność metody węglowej w datowaniu, zwłaszcza obiektów archeo

logicznych, wynika z następujących faktów: 

- czas połowicznego rozpadu izotopu 14C odpowiada dobrze zakresowi czasowemu, jaki 

interesuje archeologów, 

- związki organiczne węgla, takie jak celuloza (główny składnik drewna) są stosunkowo 

trwałe, nie wymieniając zawartego w nich węgla z otoczeniem, 
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- węgiel, w przeciwieństwie do większości innych pierwiastków, utlenia się łatwo do 

postaci trwałego gazowego dwutlenku węgla, co ułatwia oznaczanie aktywności izoto

pu 14C w tym związku. 

Z drugiej strony, zjawiskiem utmdniającym datowanie metodą 14C jest naturalne frakcjo

nowanie izotopów węgla towarzyszące różnym procesom zachodzącym w przyrodzie. Prowadzi 

to do pewnego zróżnicowania stosunków izotopowych w różnych organizmach, a tym samym 

do nieco różnych stężeń (aktywności właściwych) izotopu 14C w tych organizmach. Z tego 

względu do wyników datowań metodą węglową należy wprowadzać odpowiednie poprawki, 

w oparciu o wyniki oznaczeń stosunków izotopowych węgla w datowanych materiałach. Wy

maga to dodatkowych pomiarów za pomocą spektrometrów masowych. 

11.10.2. Techniki pomiarowe w metodzie 14C 

Aby oznaczyć małą aktywność promieniotwórczą izotopu 14C w badanej próbce trzeba 

najpierw wydzielić zawarty w niej węgiel za pomocą odpowiednich metod fizykochemicz

nych. W rezultacie węgiel z próbki przechodzi albo w określony związek gazowy na przy

kład C02, CH4 lub CzHz, albo też w ciekły benzen (C6H6). Wybrany związek gazowy 

wprowadza się następnie, jako gaz licznikowy, do licznika proporcjonalnego. Cząstki beta 

izotopu 14C jonizując ten gaz generują impulsy elektryczne w obwodzie licznika. W przy

padku ciekłego benzenu cząstki te zlicza się wykorzystując ciekłe scyntylatory organiczne 

w układzie spektrometrycznym. Próbka benzenu z izotopem 14c spełnia wtedy rolę roz

puszczalnika scyntylatora [8). 

Metody akceleratorowe 

Pod koniec lat siedemdziesiątych opracowano zupełnie inną technikę oznaczania 14C. 

Polega ona na tym, że zamiast detekcji cząstek beta rejestruje się wprost jądra 14C. Zapew

nia to nieporównywalnie lepszą statystykę pomiarową w stosunkowo krótkim czasie. Wy

jaśniają to następujące dane liczbowe: częstość rozpadów beta w jednym gramie węgla, wy

preparowanego z organizmów współcześnie żyjących, wynosi około 13 rozpadów na minu

tę, podczas gdy liczba jąder 14C zawartych w takiej próbce jest rzędu 1010. Problem polega 
jednak na tym, że wypreparowanie tego izotopu z próbki za pomocą klasycznych spektro

metrów mas nie jest możliwe z dwóch powodów: 

l. względna zawartość (abundancja) izotopu 14C w naturalnej mieszaninie izotopowej 

węgla wynosi zaledwie w-10% lub mniej, 

2. datowany materiał może zawierać atomy lub cząsteczki izobaryczne w stosunku do izo

topu 14c, takie jak 14N, 12CH2 lub 13CH. 

Takie izobary nie mogą być rozdzielone w zwykłych spektrometrach mas. Problem ten 

udało się rozwiązać wykorzystując pomysł L.W. Alvareza, który już w 1939 roku rozdzielił 

jądra izobaryczne 3H i 3He za pomocą spektrometru mas w połączeniu z cyklotronem. Był 
to pierwszy krok w rozwoju akceleratorowej spektrometrii mas (Accelerator Mass Spectra-
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metry- AMS), udoskonalonej dopiero pod koniec lat siedemdziesiątych [13] . Obecnie me

toda ta polega na stosowaniu akceleratorów liniowych typu Van de Graaffa w układzie 

dwustopniowym (tzw. tandem). Zasadę działania akceleratorowego spektrometru mas 

(ASM) można wyjaśnić na przykładzie systemu opracowanego w ISOTRACE LABORA

TGRY na Uniwersytecie w Toronto (rys. 11 .9). Próbka węgla, w postaci sproszkowanego 

grafitu na potencjale ujemnym -20 kV, jest bombardowana jonami cezu z działa jonowego. 

Jony te wybijają z próbki atomy węgla, jonizując je równocześnie ujemnie. Wyzwalane 

w ten sposób jony c- są przyspieszane polem elektrycznym między próbką i uziemioną 

elektrodą Et. Dzięki temu następuje separacja jonów węgla 14c- od jego izobaru 14N (azot 

atmosferyczny), w którym występują tylko nietrwałe jony ujemne. Dalsza separacja węgla 

od innych izobarów następuje w polu magnetycznym H 1• Po opuszczeniu tego pola ujemne 

jony węgla są przyciągane przez elektrodę Ez o potencjale dodatnim +2000 kV (pierwszy 

stopień akceleracji). Następnie jony te przelatują przez kanał wypełniony argonem, gdzie 

wskutek zderzeń z atomarni tego gazu tracą średnio po 4 elektrony, stając sięjonami dodat

nimi c+3. Takie jony są teraz odpychane przez elektrodę E2, uzyskując dodatkową energię 
kinetyczną (drugi stopień akceleracji). Po opuszczeniu akceleratora wszystkie przyspieszo

ne jony przelatują przez pole elektryczne prostopadłe do ich prędkości. Zadaniem takiego 

analizatora elektrycznego (AE) jest separacja żądanych jonów węgla c+3. W tak "oczysz

czonej" wiązce występująjuż tylko jony 12c+3, 13c+3 i 14c+3. Ich dalsze rozdzielenie nastę
puje w polu magnetycznym H2. Jony 12c+3 i 13c+3, tworzące wiązki o stosunkowo dużych 
natężeniach, wpadają do odpowiednich kolektorów jonów K 1 i K2. Natomiast jony 14c+3, 

po ich kolejnym odchyleniu w polu magnetycznym H3, są kierowane do gazowego detekto

ra jonizacyjnego, generując w nim impulsy elektryczne. 

K[Ar] 

Rys. 11.9. Ogólny schemat akceleratorowego spektrometru mas: Et, E2- elektrody, AE- analizator 
elektryczny; Ht, H2, H3- pola magnetyczne; Kt. K2- kolektory jonów 12C+3 i 13c+3

; 

K(Ar) -kanał z argonem 

Akceleratorowa spektrometria mas umożliwia ilościowe oznaczanie zawartości 14C 

w próbkach węgla o masach miligramowych. W metodzie opartej na promieniotwórczości 
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tego izotopu masy badanych próbek muszą być rzędu kilkudziesięciu lub kilkuset gramów. 

Poza tym czas analizy w metodzie ASM wynosi zwykle kilka godzin, zamiast wielu dni lub 

tygodni, koniecznych przy pomiarach małych aktywności ze względu na błędy zwi<}zane 

z tluktuacjarni statystycznymi. Z drugiej strony, z tak małymi masami próbek w metodzie 

ASM wiąże się problem ich przypadkowych kontaminacji (zanieczyszczeń) . Nawet śladowe 

zanieczyszczenie próbki o masie rzędu miligramów może już w istotnym stopniu zmienić 

jej skład. Takie przypadkowe zanieczyszczenia próbek mogą więc znacznie pogarszać gra

nice oznaczalności 14C w metodzie ASM. 

Metodę tę wykorzystuje się obecnie w różnych dziedzinach badań, takich jak hydrolo

gia, geochemia, paleontologia itp. Korzystając z akceleratorowej spektrometrii mas można 

oznaczać różne izotopy kosmogeniczne, na przykład 10Be (datowanie sedymentów), 26AJ 

(datowanie lodu), 36CJ (datowanie wód podziemnych), 41Ca (datowanie kości) itp. 

Metody laserowe 

Metody laserowe polegają, między innymi, na selektywnej fotolizie (rozkładzie) czą

steczek niektórych związków węgla pod wpływem światła laserowego o odpowiedniej czę

stotliwości (liczbie falowej). Przykładem tego może być fotoliza cząsteczek 12CF3I podda

nych działaniu promieniowania o liczbie falowej 107300 m-1 (podczerwień). Dzięki temu 

pozostała część tego związku ulega wzbogaceniu w cząsteczki 14CF3I, zawierające tylko 

izotop 14c [16]. Stosując specjalne lasery wąskopasmowe można też wzbudzać selektywnie 

atomy różnych pierwiastków i ich izotopów do pewnych stanów rezonansowych. Tak 

wzbudzone atomy jonizuje się następnie za pornocą Jaserów barwnikowych. Otrzymane 

w ten sposób jony można rejestrować korzystając ze zwykłych detektorów (liczników) czą

stek jonizujących lub spektrometrów mas. W literaturze angielskiej metoda ta określana jest 

nazwą Resanance lanisafian Spectrametry (RIS). Dzięki takiej technice można rejestrować 

pojedyncze atomy różnych izotopów [5]. 

Metody datowania oparte na wykorzystaniu izotopów promieniotwórczych stosuje się 

nie tylko w geologii, paleontologii i archeologii, lecz także w hydrogeologii do datowania 

wód podziemnych. To ostatnie zagadnienie jest jednak znacznie bardziej skomplikowane. 

Przy stosowaniu na przykład metody trytowej do datowania wód podziemnych konieczna 

jest znajomość tak zwanych funkcji wejścia trytu migrującego w głąb utworów geologicz

nych wraz z wodami opadowymi. Są to już zagadnienia ściśle hydrogeologiczne. Dlatego 

różne metody datowania wód podziemnych zostaną przedstawione dopiero w rozdziale 21 

(p . 21.8), dotyczącym badań izotopowych w hydrologii i hydrogeologii. 

11.11. Metoda śladów rozszczepieniowych (Fission Track Method) 

W trakcie badań różnych minerałów za pomocą mikroskopów elektronowych odkryto, 

że na powierzchniach minerałów zawierających uran występują zawsze pewne podłużne 
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ślady o długości 10+20 IJ.m i szerokości około 10 mn. Dalsze badania wykazały, że przyczy

ną takich śladów są fragmenty rozszczepień jąder uranu 238U. Jest to jedyny izotop natural

ny, wykazujący zjawisko spontanicznych (samorzutnych) rozszczepień jądrowych. Podob

nie jak dla rozpadów alfa i beta, których szybkość określa czas T połowicznego rozpadu lub 

stała rozpadu A., również dla rozszczepień spontanicznych można wprowadzić odpowiednie 

wielkośc i T.v i A.~r· to znaczy czas połowicznego rozszczepienia i stałą rozszczepienia. War
tości tych parametrów dlająder 238U są znane tylko w przybliżeniu: 

T.~r "' 10
16 

lat, 

A. .r "' 7 · 10- 17 rok- 1. S; 

Fragmentami rozszczepień uranu są jądra o liczbach atomowych około 35+60 i energii 

kinetycznej rzędu kilkudziesięciu megaelektronowoltów. Uszkadzają one sieć krystaliczną 

minerału, co powoduje powstawanie wspomnianych śladów. 

Z początkiem lat sześćdziesiątych opracowano metodę powiększania tego rodzaju śla

dów za pomocą chemicznego trawienia powierzchni kryształu. Dzięki temu można obecnie 

obserwować i zliczać te ślady korzystając ze zwykłych mikroskopów optycznych. 

Każdy minerał charakteryzuje się określoną temperaturą retencji, powyżej której oma

wiane ślady ulegają zanikowi . Temperatury retencji różnych minerałów mieszczą się w gra

nicach około 380+520 K. Na ogół można przyjąć, że poniżej temperatury 350 K (około 

80°C) ślady rozszczepieniowe nie zanikają, niezależnie od rodzaju minerału. 

Zjawisko śladów rozszczepieniowych wykorzystuje się obecnie w różnych dziedzinach 

badań, na przykład w geochemii. Dzięki temu zjawisku można oznaczać śladowe zawarto

ści uranu, a także jego rozkład przestrzenny w badanych próbkach. Granice oznaczalności 

wynoszą w tym przypadku około w-8% (0,1 ppb) uranu. 

Zamiast rozszczepień spontanicznych jąder 238u, w tego rodzaju analizie można też 
korzystać z rozszczepień izotopu 235U wymuszonych przez neutrony termiczne. W tym celu 

badaną próbkę umieszcza się w strumieniu takich neutronów z reaktora jądrowego, a nastę

pnie wytrawia jej powierzchnię i zlicza pod mikroskopem ślady rozszczepieniowe, przypa

dające na jednostkę powierzchni próbki (gęstość śladów) . Jeśli znamy całkowy strumień 

neutronów, przekrój czynny na rozszczepienie jąder 235U oraz stosunek izotopowy 
235u;238u, to na podstawie takich danych można obliczyć całkowitą zawartość uranu w da

nej próbce. Taka metoda bezwzględna jest jednak mało dokładna. Dlatego, podobnie jak 

w neutronowej analizie aktywacyjnej, stosuje się zwykle metodę porównawczą z próbką 

wzorcową o znanej zawartości Wo uranu. Obie próbki, badaną i wzorcową, poddaje się 

działaniu tego samego strumienia neutronów. Zawartość Wx uranu w próbce badanej można 

wtedy obliczyć korzystając z zależności 

(11.15) 

gdzie p i p0 - gęstości śladów, odpowiednio w próbce badanej i wzorcowej. 
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Opisane wyżej zjawisko śladów rozszczepieniowych znalazło zastosowanie w geo

chronologii - do datowania minerałów zawierających dostatecznie dużo uranu i mieszczą

cych się w pewnym przedziale wiekowym. W przypadku minerałów zbyt młodych, o małej 

zawartości uranu, gęstości śladów wytworzonych przez fragmenty spontanicznych roz

szczepień jąder 238U mogą być za małe dla uzyskania wystarczającej statystyki pomiarowej. 

Chodzi o to, że częstość spontanicznych rozszczepień jądrowych podlega fluktuacjom staty

stycznym, podobnie jak częstości rozpadów alfa lub beta. Z drugiej strony, dla minerałów 

starych, i dla dużych zawartości uranu, gęstości śladów rozszczepieniowych są tak znaczne, 

że ślady te stają się nierozróżnialne wskutek ograniczonej zdolności rozdzielczej mikrosko

pu. Zakres pomiarowy tego rodzaju metody, ze względu na wiek minerałów i zawartość 

uranu, przedstawiono na rysunku 11 .1 O. 
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Rys. 11.10. Zakres datowania minerałów metodą śladów rozszczepieniowych [5] 

Zauważmy, że idea śladowej metody datowania opiera się na założeniu, iż średnia czę

stość spontanicznych rozszczepień 238U, zachodzących w jednostce masy danego minerału, 
nie ulegała w przeszłości czasowym zmianom. Oznacza to, że gęstość śladów rozszczepie-
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ni owych w takim minerale powinna być liniową funkcją jego wieku t. Przy takim założeniu 
wiek ten można określić wzorem 

Pw 
t=--'-----

11. p/rok 
(11.16) 

gdzie: 

Pw 
!i p 

- współczesna gęstość śladów rozszczepieniowych w datowanym minerale, 
- średni roczny przyrost tej gęstości. 

Współczesną gęstość śladów Pw można określać, w wyniku bezpośrednich obserwacji 

próbek pod mikroskopem. Wyznaczanie wartości !!:. p opieramy z kolei na założeniu, że 

wartość ta jest proporcjonalna do całkowitej zawartości uranu w badanej próbce. Zawartość 

uranu można oznaczać korzystając na przykład z neutronowej analizy aktywacyjnej. W pra

ktyce stosuje się jednak zwykle prostszą metodę polegającą na oznaczaniu gęstości śladów 

wytwarzanych przez fragmenty rozszczepień jąder 235u po umieszczeniu próbki w strumieniu 

neutronów termicznych. Korzystając znowu z próbki wzorcowej, o znanym skądinąd wieku, 

można obliczyć wiek t badanej próbki posługując się wzorem 

Poi Ps 
t= t0 --

Pos Pi 

gdzie: 

t0 - znany wiek próbki wzorcowej, 

(11.17) 

Pos - gęstość śladów z rozszczepień spontanicznych jąder 238U w próbce wzor-

cowej, 

Poi - gęstość śladów z rozszczepień jąder 235u w strumieniu neutronów termi-

cznych w próbce wzorcowej, 

Ps i Pi - gęstości śladów z rozszczepień 238U i 235U w próbce badanej [5]. 

Warto jeszcze wspomnieć o śladach pozostawianych w minerałach przezjądra odrzutu 

przy rozpadach alfa. Częstości takich rozpadów zachodzących w minerałach są o rzędy 

wielkości większe, w porównaniu z częstością spontanicznych rozszczepień jąder 238U. 

Stwarza to większe możliwości datowania minerałów zawierających zbyt mało uranu na to, 

aby można wykorzystać ślady rozszczepieniowe. Z drugiej jednak strony, ślady wywoływa

ne przez jądra odrzutu są trudniej wykrywalne, wskutek ich mniejszej długości (około 

2j..Lm) w porównaniu ze śladami rozszczepieniowymi (10+20 j..Lm). 

11.12. Metoda pól pleochroicznych 

Oprócz fragmentów rozszczepień i jąder odrzutu przy rozpadach alfa, również same 

cząstki alfa pozostawiają w minerałach pewne mikroskopowe ślady w postaci tak zwanych 
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pól pleochroicznych. Są to koncentryczne barwne pierścienie o średnicach około 20+40 1..1.m. 

Stwierdzono, że średnice takich pierścieni zależą od energii cząstek alfa, natomiast inten

sywność zabarwieniajest funkcją całkowitej pochłoniętej dawki tej energii . 

Wspomniana zależność między intensywnością zabarwienia pól pleochroicznych i po

chłoniętą dawką energii cząstek alfa może stanowić podstawę do datowania minerałów za

wierających uran i tor. Zakres wiekowy takiej metody obejmuje przedział czasu od około 

100 milionów do około 2 miliardów lat. Minerały starsze nie mog<l być datowane tą metodą, 

ponieważ intensywność zabarwienia pól pleochroicznych osiąga nasycenie powyżej pewnej 

pochłoniętej dawki energii. W praktyce intensywność zabarwienia tych pól określa się za 

pomocą mikroskopu polaryzacyjnego. Zawartości uranu i toru w obszarach takich pierścieni 

oznacza się natomiast metodą autoradiografii , z zastosowaniem specjalnych emulsji foto

graficznych i kilkudniowych czasów ekspozycji. 

Kalibracja polega na tym, że wypolerowaną powierzchnię minerału poddaje się działa

niu znanych strumieni cząstek alfa o określonej energii. Następnie wyznacza się natężenie 

zabarwienia wytworzonych w ten sposób pól pleochroicznych. Krzywe kalibracji otrzymuje 

się w wyniku korelacji natężeń zabarwienia ze znanymi dawkami pochłoniętej energii czą

stek alfa. Wiek t datowanego minerału można wówczas obliczyć korzystając z zależności 

Dc:x t= _ _..::;~ 

ó.D/ rok 
(11.18) 

gdzie: 

Dc:x 

óD 

- całkowita dawka energii cząstek alfa pochłonięta przez datowany minerał 

w ciągu jego istnienia, wyznaczona z krzywej kalibracji, 

- roczny przyrost tej dawki (moc dawki pochłanianej) określony na podstawie 

autoradiograficznego oznaczenia zawartości uranu i toru w obszarze danego 

pola pleochroicznego. 

Metoda pól pleochroicznych nie jest obecnie stosowana w praktyce, ze względu na jej 

stosunkowo małą dokładność. Przedstawiono ją tutaj raczej jako ciekawe zjawisko fizyczne, 

nie mające pełnego wyjaśnienia teoretycznego. 

11.13. Metoda termoluminescencyjna (TL) 

11.13.1. Podstawy fizyczne metody 

Zjawisko luminescencji, określane też jako zimne świecenie lub jarzenie, polega na 

emisji promieniowania elektromagnetycznego (głównie w zakresie widzialnym), generowa

nego kosztem energii innej niż energia termiczna (kT) ciała promieniującego (luminoforu). 
W zależności od sposobu wzbudzania luminoforu wyróżnia się takie rodzaje luminescencji, 
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jak: chemiluminescencja, elektroluminescencja, fotoluminescencja, bioluminescencja lub 
termoluminescencja. 

Termoluminescencja polega na emisji światła przez niektóre dielektryki krystaliczne 

(termoluminofory) po ogrzaniu ich powyżej określonej temperatury. Zjawisko takie zaobser

wował po raz pierwszy w XVII wieku R. Boyle, podczas ogrzewania diamentu w zacie

mnionym pomieszczeniu. Termoluminoforami są na przykład kryształy LiF2, CaF2, CaC03 
oraz kwarc (Si02) i skalenie, to znaczy glinokrzemiany potasu, sodu, wapnia i baru. 

Zjawisko termoluminescencji, z uwagi najego złożoność, nie znalazło jeszcze pełnego wy

jaśnienia teoretycznego. Jednakże, w przybliżeniu można go wytłumaczyć w oparciu o pasmo

wą teorię ciała stałego. Według tej teorii energie wiązania elektronów walencyjnych, w atomach 

budujących sieć krystaliczną, tworzą pewne pasmo walencyjne. Powyżej tego pasma rozciąga 

się zakres energii wzbronionych (przerwa energetyczna). W przypadku kryształów dielektrycz

nych szerokość Eo tej przerwy wynosi około 10 e V. Z kolei nad przerwą występuje pasmo prze

wodzenia, to znaczy zakres energii, jakie mogą mieć w krysztale elektrony quasi-swobodne po 

uwolnieniu ich z poszczególnych atomów, czyli z pasma walencyjnego. 

Taki obraz rozkładu energii elektronów w krysztale dotyczy kryształu idealnego. 

W kryształach rzeczywistych występują zawsze różne defekty struktury w postaci na przy

kład pustych węzłów sieci (wakansów) lub domieszek obcych atomów. Tego rodzaju defe

kty oznaczają pojawianie się w przerwie energetycznej lokalnych poziomów energii (lokal

nych jam potencjału) możliwych do obsadzenia. Rozkład poziomów energii w krysztale 

przedstawiono na rysunku 11.11. 

Rys. 11.11. Poglądowa ilustracja zjawiska termoluminescencji: a) absorpcja energii cząstek jonizują
cych w krysztale, b) emisja promieniowania termoluminiscencyjnego (TL); C- centrum 
luminescencji, kT- energia drgań termicznych sieci (energia fononów) 

Jeśli kryształ (minerał) zawiera jakieś pierwiastki promieniotwórcze, to emitowane 

cząstki alfa, beta lub fotony gamma mogą przekazywać część swej energii elektronom 
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z pasma walencyjnego, powodując przenoszenie ich do pasma przewodnictwa. W przy

padku fotonów promieniowania gamma taki przekaz energii następuje za pośrednictwem 

fotoelektronów wyrzucanych z głębszych powłok elektronowych w atomach wskutek ab

sorpcji fotoelektrycznej tego promieniowania. Pojawiające się w paśmie przewodnictwa 

elektrony quasi-swobodne migrują w krysztale, napotykając na lokalne jamy potencjału 

związane z defektami sieci . Elektrony te mog!! wpadać w takie jamy (pułapki) stając się 

znowu elektronami związanymi. Jeśli głębokość pułapki, to znaczy różnica energii M 
między danym poziomem lokalnym a dolną krawędzią pasma przewodnictwa (rys. 11.11) 

jest większa od około 1,5 e V, to elektron uwięziony w tak głębokiej pułapce może w niej 

przebywać przez miliony lat. 

Z kolei zauważmy, że wyrwanie elektronu z pasma walencyjnego oznacza pojawienie 

się w tym paśmie "dziury" po wybitym elektronie. Tego rodzaju dżiury zachowują się jak 

cząstki o ładunku dodatnim. Migrują one w paśmie walencyjnym, podobnie jak elektrony 

w paśmie przewodnictwa. Takie migrujące dziury mogą też być pułapkowane na lokalnych 

poziomach energii w przerwie energetycznej. Takie właśnie pułapki stanowią potencjalne 

centra luminescencji. Istotny jest przy tym fakt, że liczba spułapkowanych w danym kry

sztale elektronów i dziur jest proporcjonalna {w pewnym zakresie) do zaabsorbowanej 

w tym krzysztale energii promieniowania jądrowego . 

?odgrzejmy teraz taki kryształ (minerał) do temperatury T, w której energia kT drgań 

termicznych sieci krystalicznej (energia fononów) staje się większa od głębokości M puła

pek elektronowych. Uwięzione w tych pułapkach elektrony zostają wtedy uwalniane, prze

chodząc do pasma przewodnictwa. Elektrony te migrując w krysztale mogą ulegać rekombi

nacji z napotkanymi dziurami. Wyzwalana w ten sposób energia układu (energia rekom

binacji) zostaje wypromieniowana w postaci fotonów światła. Tak więc energia promie

niowania jądrowego pierwiastków promieniotwórczych, gromadzona w minerałach w ciągu 

milionów lat, przekształca się ostatecznie w energię świetlnego promieniowania termo

luminescencyjnego (TL). 

W dalszych rozważaniach, jako te1moluminescencję (TL), będziemy rozumieć zarówno sa

mo zjawisko fizyczne, jak i energię promieniowania termoluminescencyjnego, emitowanego 

przez określony minerał w określonym przedziale temperatur. Zależność tak rozumianej termo

luminescencji od temperatury kryształu pokazano przykładowo na rysunku 11.12. 

Zjawisko termoluminescencji wykorzystuje się obecnie w różnych dziedzinach, mię

dzy innymi w dozymetrii do oznaczania dawek zarówno promieniowania jonizującego, jak 

i neutronów. Jednostką fizyczną dawki pochłoniętej, w układzie SI (Systeme International), 

jest grey (Gy). Z definicji dawka pochłonięta wynosi jeden grey wtedy, kiedy w masie l kg 

danego ciała następuje pochłonięcie energii l J Uednego dżula). 

11.13.2. Wykorzystanie termoluminescencji w geochronologii 

Jednym z ważnych zastosowań termoluminescencji jest datowanie stosunkowo młodych 

minerałów i osadów geologicznych. Jest to możliwe przy spełnieniu następujących założeń: 
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termoluminescencja (TL) datowanych minerałów tuż po ich utworzeniu (wykrystalizo
waniu) miała wartość zerową, 

wartości TL minerałów są liniowymi funkcjami pochłoniętych dawek promieniowania 
jądrowego, 

średnia dawka roczna energii (średnia moc dawki) pochłanianej przez minerały nie 
ulegała w przeszłości czasowym zmianom, 

pochłaniana przez minerały energia nie była tracona (wypromieniowana) wskutek 

wzrostu temperatury związanego na przykład z napromieniowaniem słonecznym, erup

cjami wulkanicznymi itp. 

30 
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Rys. 11.12. Termoluminescencja TL kryształu w funkcji temperatury przy stałej szybkości wzrostu 
temperatury kryształu [2] 

Jak widać na rysunku 11.13 drugie z tych założeń jest spełnione tylko w pewnym za

kresie pochłoniętych dawek. 

W oparciu o powyższe założenia, oznaczany wiek t minerału można określić wzorem 

t = Dgeol 
t:JJ/rok 

gdzie: 

(11.19) 

Dgeol - dawka geologiczna, wyrażająca ilość energii promieniowania jądrowego po

chłoniętej przez dany minerał od czasu jego wykrystalizowania, 

t:ill _ - średni roczny przyrost dawki pochłanianej przez ten minerał (dawka roczna, 

moc dawki). 

Poniżej przedstawimy w zarysie niektóre sposoby wyznaczania dawek geologicznych 

i rocznych. 
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Rys. 11.13. Tennoluminescencja (TL) kryształu w funkcji dawki energii promieniowania jądrowego 
pochłoniętej w tym krysztale [2) 

Wyznaczanie dawki geologicznej 

Jednym ze sposobów wyznaczania dawki geologicznej jest metoda addytywna. Polega 

ona na dodawaniu do dawki naturalnej, pochłoniętej w przeszłości przez daną próbkę, do

datkowych znanych dawek laboratoryjnych. W tym celu datowaną próbkę (ziarna mineralne 
wypreparowane z osadu) dzieli się na kilka porcji o takich samych masach. Mierzymy 

termoluminescencję naturalną (TLN) jednej z takich porcji, natomiast pozostałe poddajemy 

działaniu określonych strumieni (na przykład fotonów gamma) tak, aby w poszczególnych 

porcjach ziaren nastąpiło pochłonięcie określonych dawek energii tego promieniowania. 

Następnie mierzymy termoluminescencję TL każdej z tych porcji. Tego rodzaju dane wy

znaczają linię prostą, jak na rysunku 11.14. Ekstrapolując taki wykres wstecz znajdujemy 

punktjego przecięcia z osią dawek. Punkt ten wyznacza na tej osi wartość tak zwanej dawki 

ekwiwalentnej (DE). Z definicji jest to taka dawka laboratoryjna promieniowania gamma, 

jaka powoduje termoluminescencję TL identyczną z dawką geologiczną pochłoniętą przez 
taką sarną próbkę. Oznacza to, że odczytana z wykresu kalibracyjnego dawka ekwiwalentna 
jest równoznaczna z oznaczaną dawką geologiczną. 

Na rysunku 11.15 pokazano przykładowo termoluminescencję naturalną (TLN) ziaren 

mineralnych oraz ich termoluminescencję całkowitą (TLcatk) po pochłonięciu przez te ziarna 

dodatkowej określonej dawki laboratoryjnej. W praktyce ilościową miarą mierzonej termo

luminescencji są, zaznaczone na rysunku 11.15, pola powierzchni pod odpowiednimi krzy

wymi, przedstawiającymi zależność TL od T. 
Opisaną metodę addytywną wyznaczania dawek geologicznych można stosować przy 

założeniu, że tworzenie się datowanego osadu następowało równocześnie z krystalizacją 

minerałów zawartych w tym osadzie. W rzeczywistości minerały wchodzące w skład wię-
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dawka laboratoryjna [Gy] 

Rys. 11.14. Addytywna metoda wyznaczania dawki ekwiwalentnej (DE) [3] 

kszości osadów lądowych są zna-
cznie starsze, w porównaniu z sa
mym osadem. Oznacza to, że mine
rały te mogły już wcześniej pochło
nąć różne dawki energii promienio
wania jądrowego . 

Z drugiej strony stwierdzono, 
że wartości TL minerałów, pobiera
nych z różnych warstw osadów, 
zwiększają się wraz z głębokością. 
Oznacza to, że w czasie nawarstwia
nia się osadów zachodzą jakieś pro
cesy "wymazujące" częściowo termo
luminescencję ziaren mineralnych. 
Okazało się, że główną przyczyną 

tego zjawiska jest promieniowanie 
słoneczne, zwłaszcza ultrafioletowa 
część jego widma. Energia hv foto

nów takiego promieniowania jest już 
wystarczająca do wyzwalania ele
ktronów z pułapek na lokalnych 
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Rys. 11.15. Termoluminescencja ziaren mineralnych: na
turalna (TLN) i całkowita (TL)calk po po
chłonięciu dodatkowej dawki laboratoryjnej 
około 9,3 Gy [2] 

poziomach energii w krysztale i przenoszenia tych elektronów do pasma przewodnictwa. 
Doświadczenia laboratoryjne wykazały, że po kilkudniowym napromieniowaniu mine
rałów promieniowaniem UV (ultrafiolet) ich termoluminescencja może ulec zmniejsze
niu do kilku procent jej wartości pierwotnej . Zawsze jednak pozostaje pewna termo-
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Rys. 11.16. Odtworzeniowa metoda wyznaczania dawki ek
wiwalentnej DE [2] 

luminescencja resztkowa. Inny

mi czynnikami powodującymi 

podobny efekt zmniejszania ter

moluminescencji minerałów mo

gą być różne procesy chemiczne, 

termiczne, mechaniczne (krusze

nie ziaren) itp. 

Dla uniknięcia błędów da

towań związanych z termolumi

nescencją minerałów, nabytą 

w okresie poprzedzającym po

wstanie datowanych osadów, 

opracowano tak zwaną odtwo

rzeniową metodę wyznaczania 

dawek geologicznych. Metoda 

ta polega na sporządzaniu wy-

kresu kalibracyjnego, przy uży

ciu kilku porcji datowanych ziaren mineralnych, po uprzednim "wymazaniu" ich termo

luminescencji naturalnej za pomocą promieniowania ultrafioletowego. Do· tak przygotowa

nych porcji mineralnych wprowadza się znowu znane dawki laboratoryjne promieniowania 

gamma, podobnie jak w metodzie addytywnej. Następnie mierzy się termoluminescencję 

tych porcji i koreluje otrzymane wartości TL z pochłoniętymi dawkami laboratoryjnymi, jak 

na rysunku 11.16. Punkt na takim wykresie, odpowiadający zerowej dawce laboratoryjnej, 

wyznacza termoluminescencję resztkową danego minerału. 

Mierząc następnie termoluminescencję naturalną (TLN) datowanych ziaren mineral
nych można z takiego wykresu odczytać dawkę ekwiwalentną (DE), równoznaczną z dawką 

geologiczną, pochłoniętą w przeszłości przez te ziarna. 

Wyznaczanie dawki rocznej (M>) 

Przyrost dawki energii promieniowania jądrowego (z udziałem promieniowania kosmi

cznego), pochłanianej średnio w ciągu roku w danym minerale, można wyznaczać metoda

mi bezpośrednimi lub pośrednimi. 
Metoda bezpośrednia polega na długotrwałym (na przykład całorocznym) pomiarze, 

specjalnym dozymetrem, dawki promieniowania pochłanianej przez badany minerał w jego 
naturalnych warunkach geologicznych (w złożu). Natomiast w metodach pośrednich ozna

cza się zawartości pierwiastków promieniotwórczych w datowanych minerałach. Zakłada 
się, że między tymi zawartościami i pochłanianą dawką roczną promieniowania emitowane

go przez te pierwiastki występuje zależność liniowa. 

Najprostszy sposób oznaczania zawartości pierwiastków promieniotwórczych w da

nym materiale polega na zliczaniu scyntylacji (rozbłysków świetlnych) wywoływanych 
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w odpowiednim scyntylatorze przez cząstki alfa emitowane z jednostkowej powierzchni próbki. 

Przy założeniu równowagi promieniotwórczej w danym minerale, można na tej podstawie obli

czyć zawartość występujących w nim izotopów tworzących szeregi uranowy i torowy. 

Metodą dokładniejszą jest wyznaczanie widm energii cząstek alfa emitowanych przez nie

które izotopy wspomnianych szeregów promieniotwórczych. Analiza takich widm umożliwia 

oznaczania zawartości poszczególnych izotopów promieniotwórczych w danej próbce. 

Wadą wszystkich metod pomiarowych, opartych na wykorzystaniu cząstek alfa, jest 

brak jakichkolwiek informacji odnośnie do potasu 4°K występującego w różnych minera

łach. Tymczasem fotony gamma i cząstki beta emitowane przez ten izotop mogą wnosić 

znaczący wkład do pochłanianej dawki rocznej. 

Najdokładniejszą metodą oznaczania zawartości różnych pierwiastków promieniotwór

czych w próbkach geologicznych jest spektrometria promieniowania gamma z zastosowa

niem detektorów półprzewodnikowych i komputerowej analizy otrzymywanych widm. 

Metodę termoluminescencyjną stosuje się w geochronologii do datowania głównie osa

dów czwartorzędowych, w oparciu o termoluminescencję ziarenek kwarcu (Si02) zawar

tych w tych osadach. Ogólny schemat postępowania przy takim datowaniu osadów przed

stawiono na rysunku 11.17. 

W Polsce działają obecnie cztery laboratoria: w Gdyni, Gliwicach, Lublinie i Warsza

wie, w których stosuje się metodę TL do datowania, między innymi, próbek wspomnianych 

osadów czwartorzędowych. Osady takie pokrywają prawie cały obszar Polski. 

Wśród najważniejszych źródeł błędów metody termoluminescencyjnej należy wyróżnić: 

błędy pomiarów laboratoryjnych, 
błędy wynikające z różnych założeń upraszczających, dotyczących zwłaszcza historii 

geologicznej datowanych materiałów. 

Jedną z przyczyn niedokładności tej metody może też być nieznana termolumine

scencja resztkowa ziaren mineralnych. Należy także brać pod uwagę różną skuteczność 

cząstek alfa, beta i fotonów gamma w wytwarzaniu dawek energii pochłanianych w mi

nerałach. Wynika to, między innymi, z różnych zasięgów tych cząstek i fotonów w ma

terii. Najmniejszy udział w pochłanianych dawkach energii promieniowania jądrowego 

mają cząstki alfa. Przyczyną tego jest ich znikomy zasięg w ciałach stałych, rzędu kilku 

mikrometrów. Średnie zasięgi cząstek beta mogą wynosić od ułamka do kilku milime

trów, a fotonów gamma od kilku do kilkudziesięciu centymetrów. Jednakże wskutek 

różnego oddziaływania cząstek beta i fotonów gamma z materią, ich udziały w pochła

nianych dawkach energii są podobne. 

11.13.3. Wykorzystanie termoluminescencji w archeologii 

Oprócz geochronologii, metoda TL znalazła zastosowanie również w archeologii do 

datowania głównie obiektów ceramicznych i krzemiennych. W przypadku ceramiki wyko-

45 

Ze zbiorów Biblioteki Głównej AGH  http://www.bg.agh.edu.pl/



napromieniowanie 
fotonami 

r 

próbka osadu 

napromieniowanie 
fotonami 

uv 

wyznaczenie 
wieku 
osadu 

Rys.11.17. Schemat postępowania w datowaniu minerałów metodą termoluminescencyjną [2] 

rzystuje się termoluminescencję drobnych ziaren kwarcu i skaleni zawartych w tych mate
riałach . Zakłada się, że w czasie wypalania takich obiektów nastąpiło zniszczenie (wymaza
nie) ich termoluminescencji związanej z dawkami pochłoniętymi przed wypaleniem. Wiek 
takich próbek można określić korzystając z zależności 

- _D_a::.:r.:::.c/:.:.1_ 
t= 

/'J. D/ rok 
(I 1.20) 

gdzie: 

Darell - dawka archeologiczna pochłonięta przez ziarna mineralne od czasu wypale-
nia danego obiektu ceramicznego, 

/'J. D - średnia dawka roczna (moc dawki). 
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Dawkę archeologiczną wyznacza się podobnie jak dawki geologiczne, korzystając 
z dawki ekwiwalentnej, odczytywanej z odpowiedniego wykresu kalibracyjnego [2]. 

W podsumowaniu należy stwierdzić, że metody datowania oparte na zjawisku termo

luminescencji są stosunkowo mało dokładne. Wyniki takich datowań traktuje się więc zwy
kle jako półilościowe. 
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12. Znaczniki i podstawy znacznikowych metod 
badawczych 

12.1. Wprowadzenie 

Znaczniki (tracers) są to substancje chemiczne, proste lub złożone, które można łatwo 

wykrywać (śledzić) w celu badania procesów fizycznych, chemicznych lub biologicznych, 

zachodzących w różnych układach . Takimi układami są na przykład próbki rozmaitych ma
teriałów, urzadzenia przemysłowe, systemy wodne, organizmy żywe itp. Znacznikami mogą 

być w szczególności substancje znakowane (znaczone) izotopami promieniotwórczymi 
pierwiastków uczestniczących w badanych procesach. 

Podstawowym warunkiem, jaki powinien spełniać dobry znacznik jest to, aby był on 

w pełni reprezentatywny dla określonego składnika badanego układu. Inaczej mówiąc, 

wszystkie właściwości znacznika i danego składnika śledzonego powinny być identyczne. 

Równocześnie jednak znacznik musi się wyróżniać jakimiś cechami specyficznymi, dzięki 

którym można go łatwo wykrywać (obserwować), a także oznaczać ilościowo nawet przy 

jego śladowych stężeniach . Równoczesne spełnienie obu tych wymagań stanowi pewien pa
radoks . Od właściwego doboru znacznika i konkretnego celu badań zależy, czy te sprzeczne 
ze sobą wymagania są spełnione w praktyce w dostatecznym stopniu. 

Już w ubiegłym wieku, jako znaczniki wody w badaniach hydrogeologicznych, stoso
wano barwniki chemiczne, dające się śledzić wizualnie. Obecnie zastępuje się je barwnika
mi fluorescencyjnymi, na przykład uraniną lub eozyną, które można wykrywać za pomocą 

spektrafluorymetrów już przy stężeniach względnych rzędu 10 ppt. Stężenie względne jest 

to stosunek masy lub objętości składnika oznaczanego do całkowitej masy lub objętości 

analizowanej próbki. 
W analizie śladowej stężenia względne przyjęto wyrażać w jednostkach: 

- ppm (part per million) , to znaczy w-4%, 
- ppb (part per billion), to znaczy w-7%, 
- ppt (part per trillion), to znaczy w-10%. 

Oznaczenia tych jednostek oparto na terminologii amerykańskiej, w której billian oz

nacza wartość 109, a trillion 10 12. W Europie odpowiednikiem amerykańskiego billionajest 
miliard (l 09), a triliiona-bilion (lO 12). 

Korzystając z barwników fluorescencyjnych można badać, między innymi, połączenia 

hydrauliczne i drogi krążenia wód podziemnych. Jako znaczniki wód wykorzystuje się też 

trwałe izotopy wodoru i tlenu. Wskutek naturalnych procesów frakcjonowania izotopowego 

stosunki izotopowe 2H/1H i 1Bo;16o tych pierwiastków wykazują pewne zróżnicowanie 
w zależności od pochodzenia i wieku wody. Do prowadzenia takich badań izotopowych są 

jednak niezbędne specjalne laboratoria wyposażone w kosztowne spektrometry mas. 
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Znacznikami gazów, na przykład powien'Za, mogą być z kolei związki fluoroweowe z gru
py freonów lub szcściofluorek siarki (SF6) [9, lO]. Dzięki temu, że są to związki elekn·oujemne, 
można je wykrywać za pomocą detektora wychwytu elektronów (ECD) przy stężeniach 

względnych rzędu kilku ppt. Zasadę działania takiego detektora wyjaśniono w części I tej książ
ki (p. 5.7). Obecność w atmosferze sześciofluorku siarki, wytwarzanego głównie na uprzemy
słowionych obszarach północnej części naszego globu, umożliwia prowadzenie badań dotyczą
cych na przykład szybkości wymiany powietrza między półkulą północną i południową, mie
szania się warstw troposfery i stratosfery, dyfuzji powietrza w głąb lodu itp. 

Szczególnie ważną rolę w badaniach znacznikewyich różnych układów odgrywają 
znaczniki promieniotwórcze. Są to substancje zawierające w swym składzie promieniotwór
cze izotopy pierwiastków mających istotny udział w badanych procesach. W literaturze, 
zwłaszcza popularnej, tego rodzaju znaczniki określane są często jako atomy znaczone. Zna
czniki te można łatwo wykrywać (śledzić) dzięki ich promieniowaniu, w szczególności 
przenikliwemu promieniowaniu gamma. 

Wśród różnych rodzajów znaczników zarówno trwałych, jak i promieniotwórczych, 
można ogólnie wyróżnić: 

- znaczniki środowiskowe, 
- znaczniki sztuczne. 

Znacznikami środowiskowymi mogą być albo niektóre składniki naturalne badanych 
układów (środowiska), albo też różne substancje wprowadzane do środowiska w sposób 
niekontrolowany (niezamierzony), jako skutek uboczny różnych działań ludzkich (antro

pogeneza). Przykładem antropogenicznych znaczników środowiskowych mogą być wspo
mniane już wyżej freony, ulatniające się z instalacji chłodniczych wskutek ich nieszczelno
ści lub awarii. Takim znacznikiem środowiskowym jest też promieniotwórczy tryt (3H) po
zostający jeszcze w atmosferze po doświadczalnych eksplozjach termojądrowych, 

przeprowadzanych w latach pięćdziesiątych i sześćdziesiątych. Oprócz tych resztek trytu 
antropogenicznego izotop ten tworzy się stale w atmosferze w sposób naturalny, w wyniku 
reakcjijądrowych inicjowanych przez promieniowanie kosmiczne (kosmogeneza) . 

W badaniach różnych procesów zachodzi często konieczność wprowadzania (iniekcji) 
określonych znaczników w sposób kontrolowany. Wszystkie znaczniki wprowadzane w ten 
sposób (sztucznie) do układów badanych określamy jako znaczniki sztuczne. Jeśli na przy
kład do pomieszczenia mieszkalnego wprowadzimy określoną ilość gazu freon owego, w ce
lu zbadania szybkości wymiany powietrza w tym pomieszczeniu, to spełnia on wtedy rolę 
znacznika sztucznego, a nie środowiskowego . 

12.2. Znaczniki promieniotwórcze 

Prekursorem wykorzystania izotopów promieniotwórczych jako znaczników był 

G. Hevesy, który już w 1923 roku stosował takie właśnie znaczniki w badaniach procesów 
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biologicznych. Jedynymi znanymi wówczas izotopami promieniotwórczymi, nadającymi się 

do tego celu, były izotopy radiogeniczne na przykład polonu, bizmutu lub ołowiu, występu

jące w naturalnych szeregach promieniotwórczych (tab. 11.3). 

Z początkiem lat trzydziestych E. O. Lawrence zbudował pierwszy cyklotron umożliwiają

cy przyspieszanie cząstek naładowanych Gonów), takichjak protony, deuterony lub cząstki alfa. 

W 1934 roku Frederic i Irene Joliot-Curie odkryli z kolei, że w wyniku bombardowania pierwia

stków lekkich takimi cząstkami można otrzymywać nieznane wcześniej izotopy promieniotwór

cze o różnych czasach połowicznego rozpadu. To epokowe odkrycie sztucznej promieniotwór

czości stworzyło nowe możliwości badawcze w wielu dziedzinach nauki i techniki. 

Wytwarzane w ten sposób izotopy cyklotronowe charakteryzują się niedomiarem neu

tronów. W związku z tym rozpadają się one głównie przez wychwyty K łub emisję cząstek 
beta plus (~+), ponieważ wskutek takich rozpadów jeden z protonów w jądrze przemienia 

się w brakujący neutron. W ten sposób następuje powrót jądra na ścieżkę trwałości. Krótko

trwałe izotopy cyklotronowe wykorzystuje się obecnie przede wszystkim w diagnostyce 

medycznej (patrz rozdział 22). 

W tym samym roku 1934 E. Fermi wykazał, że sztuczne izotopy promieniotwórcze 

można wytwarzać także za pomocą neutronów. Jedynymi znanymi wówczas źródłami neu

tronów swobodnych były źródła berylowe, oparte na wykorzystaniu reakcji 9Be(a, n) 12C. 

Dają one jednak stosunkowo małe strumienie neutronów, w porównaniu z reaktorami jądro

wymi. Prototyp takiego reaktora został zbudowany przez E. Fetmiego w 1942 roku. Dopie

ro dzięki rozwojowi techniki reaktorowej stała się możliwa masowa produkcja wielu no

wych izotopów promieniotwórczych. Wytwarzane w ten sposób izotopy reaktorowe, w od

różnieniu od cyklotronowych, cechuje nadmiar neutronów w jądrach. W związku z tym 

rozpadają się one głównie poprzez rozpady beta minus (p-). 

Obecnie, w różnych badaniach znacznikowych, wykorzystuje się zarówno izotopy re

aktorowe, jak i cyklotronowe. 
Podstawowym parametrem znacznika promieniotwórczego jest jego czas połowiczne

go rozpadu (7). Parametr ten jest istotny z dwóch powodów. Po pierwsze, od czasu połowi

cznego rozpadu zależy aktywność właściwa aw znacznika 

def a A.N In 2 N 
a=-=-=-

w m m T m 

gdzie: 
a - aktywność całkowita danego izotopu, 

')... - jego stała rozpadu, 

N - liczbająder promieniotwórczych w danej substancji o masie m. 

( 12.1) 

Od aktywności właściwej substancji znaczonej zależy z kolei najmniejsza jej ilość 

(masa), jaką można wykryć i oznaczyć metodami radiometrycznymi. Z tego względu znacz-
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nikami nie mogą być izotopy o bardzo długich czasach połowicznego rozpadu, rzędu milio

nów lub miliardów lat, takie jak uran, tor lub potas (4°K). 

Po drugie, z czasem połowicznego rozpadu stosowanych izotopów promieniotwór

czych wiąże się problem skażeń środowiska. Chodzi o to, aby po zakończeniu określonych 

badań aktywność pozostałego znacznika zanikała możliwie szybko, nie stwarzając długo

trwałego zagrożenia radiologicznego. 

Z drugiej jednak strony, czasy połowicznego rozpadu znaczników promieniotwórczych 

muszą być na tyle długie, aby można było przeprowadzić zaplanowane badania, dotyczące 

nieraz różnych procesów długotrwałych. 

Drugą ważną cechą znaczników promieniotwórczych jest rodzaj i energia emitowane

go promieniowania. Determinuje to zarówno technikę jego detekcji, jak i całą metodykę ba

dań. Znaczniki emitujące tylko cząstki beta minus, bez promieniowania gamma, mogą być 

oznaczane (śledzone) prawie wyłącznie w pobieranych próbkach, często z wykorzystaniem 

specjalnych systemów detekcyjnych. W przypadku emiterów cząstek beta plus (pozytonów) 

badania takie mogą być prowadzone in situ (bez pobierania próbek), dzięki promieniowaniu 

anihilacyjnemu, podobnie jak przy stosowaniu znaczników emitujących fotony gamma 

o energiach od około 0,5 do kilku megaelektronowoltów. 

Wśród najważniejszych promieniotwórczych znaczników środowiskowych szczególne 

znaczenie w wielu badaniach mają wspomniany już wyżej tryt eH, T) i radiowęgiel (14C). 

Izotopy te tworzą się głównie w atmosferze, w wyniku naturalnych zjawisk jądrowych, ini

cjowanych przez promieniowanie kosmiczne. 

Znacznikami środowiskowymi mogą być również inne izotopy promieniotwórcze, za

równo kosmogeniczne, jak i radiogeniczne, to znaczy występujące w naturalnych szeregach 

promieniotwórczych uranu i toru. Domieszki obu tych pierwiastków znajdują się zwykle 

w rudach innych pierwiastków niepromieniotwórczych, na przykład miedzi. Dzięki temu 

naturalne izotopy radiogeniczne można wykorzystywać do kontroli procesów przeróbki ta

kich rud. Trzeba jednak brać wtedy pod uwagę możliwe zakłócenia równowagi promienio

twórczej tych izotopów, spowodowane zwłaszcza ucieczką gazowego radonu. 

W odróżnieniu od znaczników środowiskowych, promieniotwórcze znaczniki sztuczne 

wytwarza się, jak już wspomniano, w cyklotronach lub reaktorach jądrowych aktywując od

powiednie tarcze przyspieszonymi jonami lub neutronami. Pierwiastek promieniotwórczy 

wytworzony w takiej tarczy wydziela się z niej metodami radiochemicznymi, a następnie 

wprowadza się go do odpowiednich związków chemicznych. Tak wytworzone sztuczne 

znaczniki promieniotwórcze można z kolei wprowadzać w sposób kontrolowany do bada

nych układów, w celu przeprowadzania określonych badań . 

Elementy (obiekty) makroskopowe, takie jak ziarna mineralne, okruchy metali itp. 

można aktywować bezpośrednio wtedy, kiedy w skład tych obiektów wchodzą pietwiastki 

o dostatecznie dużych przekrojach czynnych na aktywację. Jeśli dany materiał nie spełnia 

tego warunku, to tego rodzaju obiekty można znakować powierzchniowo za pomocą takich 

procesów jak elektroliza (znakowanie elementów metalowych), adsorpcja, dyfuzja, wymia-
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na jonowa itp. W niektórych przypadkach możliwe są też prostsze sposoby znakowania róż

nych materiałów. Na przykład włókna bawełniane znakuje się mocząc je w roztworze odpo

wiedniej substancji promieniotwórczej. Podobnie można znakować ziarna piasku, stosując 

roztwór chlorku złota zawierającego izotop promieniotwórczy 198 Au. Związek ten ulega sil

nej adsorpcji na powierzchni ziaren. Do znakowania niektórych materiałów wykorzystuje 

się również metodę kryptonowania. Polega ona na dyfuzji do wnętrza ciał stałych gazowego 

kryptonu zawierającego promieniotwórczy izotop 85Kr. Proces ten przeprowadza się w pod

wyższonej temperaturze w celu jego przyspieszenia. 

Zamiast rzeczywistych (naturalnych) elementów układu można też niekiedy stoso

wać ich modele wykonane z odpowiednich materiałów, zawierających pierwiastki o du

żych przekrojach czynnych na aktywację. Przykładem takich modeli mogą być włókna 

szklane z domieszką aktywujących się silnie składników. Takie włókna imitują natural

ne włókienka celulozy w znacznikowych badaniach procesów technologicznych w prze

myśle papierniczym [1]. 

Podstawowymi zaletami wszystkich znaczników promieniotwórczych są: 

- możliwość ich oznaczania (śledzenia) radiometrycznego już przy bardzo małych stęże

niach względnych, niewykrywalnych za pomocą metod chemicznych, przy czym trze

ba pamiętać, że granice wykrywalności i oznaczniności substancji promieniotwórczych 

zależą od ich aktywności właściwych, związanych z czasami połowicznego rozpadu 

(patrz wzór (12.1)); 

- duża przenikliwość promieniowania gamma umożliwiającajego zdalną detekcję; 

- identyczne właściwości chemiczne izotopów promieniotwórczych i trwałych danego 

pierwiastka, pomijając pewne efekty izotopowe, wynikające z różnych mas atomo

wych tych izotopów. 

Z drugiej strony wadą znaczników promieniotwórczych jest związane z nimi niebez

pieczeństwo radioaktywnych skażeń środowiska. Stwarza to pewne bariery psychologiczne, 

mimo że każdy eksperyment znacznikawy musi być prowadzony zgodnie z obowiązujący

mi przepisami, zapewniającymi ochronę radiologiczną. Aby uniknąć długotrwałych skażeń 

środowiska stosuje się zwykle izotopy o możliwie krótkich czasach połowicznego rozpadu. 

We wszelkich badaniach ilościowych, opartych na wykorzystaniu znaczników promie

niotwórczych, trzeba brać pod uwagę fluktuacje statystyczne, dotyczące zarówno rozpadów 

jądrowych, jak i różnych zjawisk zachodzących w systemach detekcyjnych. Fluktuacje te 

mogą mieć znaczny wpływ na precyzję takich pomiarów. 

12.3. Zasada badań znacznikowych i czynniki zakłócające 

Metody znacznikowe umożliwiają badanie różnych procesów fizycznych, chemicz

nych lub biochemicznych. W ten sposób można też kontrolować przebieg procesów 
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technologicznych w różnych układach przemysłowych, a także wykrywać stany awaryjne 

takich układów . 

Aby wyjaśnić ogólną zasadę metod znacznikowych potraktujmy badany układ jako 

zbiór (populację) określonych elementów. Takimi elementami mogą być zarówno pojedyn

cze atomy lub cząsteczki chemiczne, jak i elementy (obiekty) makroskopowe, takie jak ziar

na mineralne, okruchy skał, elementy metalowe itp. Do pierwotnego zbioru głównego ta

kich elementów wprowadzamy znacznie mniejszy (mniej liczny) zbiór podobnych ele

mentów znaczonych. Następnie śledzimy elementy znaczone w danym układzie. Jeśli 

właściwości fizyczne i chemiczne elementów pierwotnych i znaczonych są identyczne, to 

można przyjąć, że zbiór znaczony reprezentuje w pełni cały układ i wszystkie procesy 

w nim zachodzące [7]. 

W tego rodzaju badaniach występują jednak zwykle różne czynniki zakłócające. Jed

nym z podstawowych źródeł takich zakłóceń jest adsorpcja pasoiytnicza znacznika na po

wierzchni różnych ciał. Proces ten zachodzi już na ściankach naczy11 laboratoryjnych pod

czas przygotowywania roztworów znaczonych przed ich wprowadzeniem (iniekcją) do ba

danego układu . Taka adsorpcja pasożytnicza może też następować na różnych elementach 

układu nie biorących udziału w badanym procesie. Oprócz adsorpcji, innymi przyczynami 

strat znacznika, wymykających się spod kontroli, mogą być takie procesy jak: parowanie, 

rozkład znaczonych związków przez drobnoustroje, reakcje utleniania i redukcji prowadzą

ce do zmian postaci chemicznej znacznika itp. 

W pracach ze znacznikami promieniotwórczymi trzeba też brać pod uwagę efekty 
radiacyjne. Folegają one na pewnych przemianach chemicznych, zachodzących w mate

rii pod wpływem promieniowania jonizującego, zwłaszcza silnie jonizujących cząstek 

alfa. Cząstki jonizujące, oddziałując z cząsteczkami chemicznymi, mogą powodować 

ich radiolizę, to znaczy rozpad na mniejsze fragmenty. W ten sposób mogą się tworzyć 

wolne rodniki o niewysyconych wiązaniach chemicznych, co powoduje ich dużą re

aktywność chemiczną . W przypadku znaczników promieniotwórczych, zwłaszcila o du

żych aktywnościach właściwych, może zachodzić proces ich autoradiolizy, wywoływany 
przez promieniowanie własne znacznika. 

W znacznikowych badaniach układów przepływowych (patrz rozdział 19) ważnym 

czynnikiem zakłócającym mogą być zatrzymania znaczonej substancji w pewnych prze
strzeniach martwych układu. 

Ważną rolę w różnych badaniach znacznikowych mogą też odgrywać efekty izotopo
we. Wynikają one z różnych mas atomowych poszczególnych izotopów danego pierwiastka. 

Skutkiem tego może być na przykład różna szybkość przebiegu reakcji chemicznych lub 

niektórych procesów fizycznych, takich jak dyfuzja lub różne przemiany fazowe. Efekty 

izotopowe mogą odgrywać znaczącą rolę w układach złożonych z pierwiastków lekkich, dla 

których względna różnica mas atomowych ich izotopów jest stosunkowo duża. Dotyczy to 

zwłaszcza izotopów wodoru, wyróżniającego się największą względną różnicą mas jego 

trzech izotopów: 1H, 2H(D) i 3H(T). Dla porównania, w tabeli 12.1 podano wartości stosun-
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ków mas atomowych izotopów wodoru, węgla, fosforu i uranu. W tabeli 12.2 przedstawio

no z kolei stosunki gęstości odmian izotopowych wodoru i przykładowo dwóch jego związ
ków chemicznych. 

Tabela 12.1. Stosunki mas atomowych izotopów wodoru, węgla, fosforu i uranu 

Stosunek izotopowy Wartość liczbowa 

2H (D)/1H 2 
3H (T)I1H 3 

13c/12c 1,083 
'4cl'2c 1,166 

32p/31p 1,032 
33pP'P 1,064 

238U/235U 1,013 

Tabela 12.2. Stosunki gęstości odmian izotopowych wodoru i dwóch jego związków chemicznych 

A B PAIPa 

D2 H2 2,242 

T2 H2 3,560 

D20 H20 1,107 

ND3 NH3 1,349 

12.4. Kryteria doboru znaczników promieniotwórczych 

Przy wyborze znacznika promieniotwórczego do określonych badań należy brać pod 

uwagę takie jego cechy jak: 

- czas połowicznego rozpadu, 

- rodzaj i energię emitowanego promieniowania, 

- postać chemiczną i toksyczność danego związku, 

- dostępność handlową i cenę. 

Ponadto, znaczniki mogą być stosowane z ich nośnikami lub bez nośników . 

Nośnikiem znacznika promieniotwórczego nazywamy ogólnie substancję o identycz

nym lub podobnym składzie chemicznym jak dany znacznik, która jednak nie zawiera żad

nych izotopów promieniotwórczych (substancja nieaktywna). Wśród takich nośników moż

na z kolei wyróżnić: 
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- nośniki izotopowe, to znaczy substancje zawierające trwałe izotopy tego pierwiastka, któ

rego izotop promieniotwórczy został wykorzystany do sporządzenia danego znacznika, 

- nośniki nieizotopowe w postaci substancji, które wprawdzie nie zawierają żadnych 

izotopów danego pierwiastka promieniotwórczego, wykorzystanego jako znacznik, ale 

które mają podobne właściwości chemiczne i fizyczne, jak ten właśnie znacznik. 

Przykładem nośnika nieizotopowego znaczników zawierających promieniotwórcze 

izotopy skandu lub itru może być odpowiedni związek lantanu (niepromieniotwórczego), 

należącego do tej samej grupy ziem rzadkich o podobnych właściwościach chemicznych. 

Stosowanie nośników (izotopowych lub nieizotopowych) jest konieczne zwłaszcza 

w dwóch przypadkach. Po pierwsze wtedy, kiedy trzeba zapobiec stratom znacznika lub 

zmianom jego postaci chemicznej, zachodzącym wskutek różnych procesów fizycznych 

i chemicznych, takich jak adsorpcja lub reakcje chemiczne. Dodanie nośnika w dużym nad

miarze powoduje rozcieńczenie znacznika, dzięki czemu tylko znikoma jego część uczestni

czy we wspomnianych procesach zakłócających. Po drugie, przy zbyt małej ilości (masie) 

znacznika beznośnikowego staje się niemożliwe przeprowadzanie niektórych operacji che

micznych, istotnych dla całego eksperymentu znacznikowego. Przykładem tego może być 

strącanie substancji z roztworu. Strącanie takie może następować dopiero po przekroczeniu 

odpowiedniej wartości iloczynu rozpuszczalności . Iloczyn rozpuszczalności jest to najmniej

sze stężenie trudno rozpuszczalnej substancji jonowej w roztworze nasyconym, pozostają

cym w równowadze z osadem tej substancji. Stężenie to określa iloczyn stężeń poszczegól

nych jonów danego związku. Jeśli na przykład takim związkiem jest chlorek srebra (AgCI), 

to jego iloczynem rozpuszczalności jest iloczyn stężeń jonów [Ag+) · [Cn. 

W badaniach układów chemicznych i biologicznych najważniejszym kryterium doboru 

znacznikajestjego tożsamość chemiczna z substancją, którą chcemy śledzić w danym ukła

dzie. Jeśli ten warunek nie jest w pełni spełniony, to dany znacznik i substancja śledzona 

mogą się zachowywać nieco inaczej pod względem chemicznym. Oznacza to, że śledzony 

zbiór elementów (cząsteczek) znaczonych nie reprezentuje w dostatecznym stopniu zbioru 

głównego tych elementów. 

W innych układach problem ten nie występuje tak ostro, jak w układach chemicz

nych i biologicznych. Dzięki temu niektóre substancje znakowane, na przykład izoto

pem 14C lub trytem, można zastępować odpowiednimi związkami germano-organiczny

mi, aktywowanymi w reaktorze. W wyniku neutronowej aktywacji germanu tworzy się 

jego izotop 77Ge o znacznie korzystniejszym czasie połowicznego rozpadu (około 
12 godzin), emitujący łatwo wykrywalne fotony gamma. Na przykład dla każdej frakcji 

ropy naftowej można dobrać odpowiedni analog o właściwościach fizykochemicznych 

podobnych do danej frakcji. 

W tabelach 12.3+ 12.7 zestawiono najważniejsze izotopy promieniotwórcze najczęściej 

stosowane do znakowania różnych materiałów. 
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Tabela 12.3. Izotopy promieniotwórcze (emitery gamma) stosowane do znakowania roztworów 
wodnych [l] 

Izotop 
Czas połowicznego Energia fotonów [Me V] i ich Postać chemiczna 

rozpadu względny wydatek[%] najczęściej stosowana 

24Na 14,659 h 
1,37 100 Na2C03 
2,75 100 NaHC03 

38Cl 37,24 min 
1,6 31 

HC1 
2,15 47 

46sc 83,83 dni 
0,89 100 

ScCl3 
1,48 100 

51 er 27,70 dni 0,32 9 Kompleks w EDTA 

0,85 100 
56Mn 2,58 h 1,8 30 MnS04 

2,1 20 

82Br l ,47 dni 
0,55 70 

NH4Br 
1,32 27 

131 I 8,04 dni 
0,36 80 

Na!, KI 
0,64 9 

134Cs 0,61 100 
CsCl 2,06lat 

0,80 72 

140La 1,678 dni 0,33+2,54 Kompleks w EDT A 

198Au 2,693 dni 0,41 99 chlorki 

Tabela 12.4. Izotopy promieniotwórcze (emitery gamma) stosowane do znakowania materiałów 

organicznych [l) 

Czas połowicznego Energia fotonów [Me V] Postać 
Izotop 

rozpadu i ich względny wydatek [%] chemiczna 

24Na 1,37 100 naftenian, 
14,659 h 

2,75 100 salicylan 

59 Fe 1,10 57 
ferrocen 44,496 dni 

1,29 43 

6oco 1,17 100 
naftenian 5,271 lat 

1,33 100 

64cu 12,701 h 
1,34 0,53 

naftenian 
0,51 z anihilacji 38 

57 

Ze zbiorów Biblioteki Głównej AGH  http://www.bg.agh.edu.pl/



Tabela 12.4 cd. 

Czas połowicznego Energia fotonów [Me V] Postać 
Izotop 

rozpadu i ich względny wydatek[%) chemiczna 

0,37 3,8 stearynian, 
65Ni 2,520 h l,! l 16 szczawian 

1,49 26 

77Ge 11,30 h 0,21+2,02 różne związki organiczne 

82Br 0,55 70 bramo benzen, 
1,47 dni 

1,32 27 paradwubromobenzen 

124Sb 60,20 dni 0,61 99 trójfenyloantymon 

1311 8,04 dni 
0,36 80 

jadabenzen 
0,64 9 

140La 1,678 dni 0,33+2,54 naftenian 

198Au 2,693 dni 0,41 99 
związki aminowe lub 

roztwór koloidalny złota 

Tabela 12.5. Izotopy promieniotwórcze (emitery gamma) stosowane do znakowania substancji stałych 

Izotop 
Czas połowicznego Energia fotonów [Me V] i ich Postać chemiczna 

rozpadu względny wydatek[%] najczęściej stosowana 

24Na 14,659 h 
1,37 100 granulki polietylenowe, 
2,75 100 Na2C03, Na2Si03 

46Sc 83,83 dni 
0,89 100 

Sc203, ScCl3 
1,48 100 

51Cr 27,704dni 0,32 9 zaadsorbowany na kwarcu 

64cu 12,701 h 1,34 54 CuO 

65zn 244,1 dni l,! l 49 ZnO 

72Ga 14,10 h 0,63+2,5 galokrzemiany 

82Br 1,471 dni 0,55 70 CaBr2 w polietylenie 

110mAg 249,76 dni 
0,66 100 roztwór Ag zaadsorbowany 
1,50 13 na ziarnach 

I40La 1,678 dni 0,33+2,54 La203, 
granulki polietylenowe 

182-ra l 15,0 dni 0,07+1,18 Ta203 

J98Au 2,69 dni 0,41 99 AuCl3 zaadsorbowany 
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Tabela 12.6. Izotopy promieniotwórcze (emitery gamma) stosowana do znakowania gazów [l] 

Izotop 
Czas połowicznego Energia fotonów Postać 

rozpadu [Me V] chemiczna 
41Ar 1,827 h 1,37 gaz 
76As 1,097 dni 0,55+2,02 AsH3 
82Br l ,47 dni 0,55+1,32 CH3Br 

85Kr 10,72 lat 
0,15 
0,54 

gaz 

0,082 
t33Xe 5,245 dni 0,095 gaz 

0,236 

Tabela 12.7. Izotopy promieniotwórcze emitujące cząstki beta 

Izotop Czas połowicznego rozpadu Maksymalna energia cząstek~ [Me V] 
3H(T) 12,43 lat 0,018 

t4c 5730,0 lat 0,158 
32p 14,282 dni 1,70 
3ss 87,51 dni 0,167 

36Cl 3,01 · 105 lat 0,714 

45ca 163,8 dni 0,254 

85Kr 10,721at 0,695 

89Sr 50,55 dni 1,463 

90Sr 28,5lat 0,61 
90y 2,671 dni 2,18 
91y 58,51 dni 1,54 

143Pr 13,58 dni 0,932 

t47Pm 2,623 lat 0,223 

20~1 3,78 lat 0,765 

Zauważmy jeszcze, że niektóre pierwiastki mają po kilka izotopów promieniotwór
czych, które mogą się tworzyć w wyniku różnych reakcji jądrowych. Jednakże tylko niektó
re z tych izotopów nadają się zwykle do wykorzystania w praktyce. Ich praktyczna użytecz

ność zależy przede wszystkim od czasów połowicznego rozpadu i energii emitowanych fo

tonów gamma. Zestawienie . izotopów o różnych czasach połowicznego rozpadu, dla kilku 

wybranych pierwiastków, przedstawiono w tabeli 12.8. Zauważmy, że na przykład do bada

nia długotrwałych procesów technologicznych w przemyśle szklarskim może się nadawać 

tylko bardziej długotrwały izotop sodu e2Na). 
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Tabela 12.8. Izotopy promieniotwórcze o różnych czasach połowicznego rozpadu niektórych pier
wiastków 

l Pierwiastek Izotopy 
Czas połowicznego Energia fotonów 

rozpadu [Me V] 

Sód 
22Na 2,66021at l ,27; 0,51 (z anihilacji) 
24Na 14,659 h 1,37; 2,75 

54Mn 312,2 dni 0,83 
Mangan 56Mn 2,578 h 0,84; 1,81; 2,13 

Kobalt 
s s co 70,916 dni 0,80 
6Dco 5,271 lat 1,17; 1,33 

Cynk 
65zn 244,1 dni 1,12 

69mzn 13,76 h 0,47 
85mKr 4,48 h 0,30 

Krypton 85Kr 10,721at 0,15; 0,54 

Srebro 
110m Ag 249,76 dni O, 12+ l ,5 (kilkanaście linii) 
III Ag 7,45 dni 0,24; 0,34 

Cyna 
l Dmsn 21,4 min 0,39 
121Sn 1,127 dni tylko p-

Antymon 
122Sb 2,70 dni 0,57; 0,68; l ,25 
124Sb 60,20 dni O, 12+2,07 kilka linii 

Jod 
1251 60,14 dni 0,035 
131 I 8,04 dni 0,28; 0,36; 0,63 

Rtęć 
~7Hg 2,672 dni 0,08; 0,19 
203Hg 46,6 dni i 0,28 

W tabeli 12.9 podano najważniejsze reakcje jądrowe, wykorzystywane do wytwarzania 
niektórych izotopów promieniotwórczych stosowanych jako znaczniki. 

Tabela 12.9. Reakcje jądrowe wykorzystywane najczęściej do wytwarzania znaczników promie
niotwórczych [6] 

Znacznik 
Reakcja Cząstki Mikroskopowy przekrój 
jądrowa bombardujące czynny [10-28 m2] 

3H(T) 6Li(n, a)3H Neutrony termiczne z reaktora 950 
14c J4N(n, p)l4c Neutrony termiczne z reaktora 1,8 
3ss 35Cl(n, p )3ss Neutrony termiczne z reaktora 0,5 
32p 32S(n, p)32p Neutrony prędkie z reaktora 0,06 
32p 32S(n, p )32p Neutrony 14 Me V z geńeratara 0,22 
ssco 58Ni(n, p)58Co Neutrony prędkie z reaktora 0,1 
s s co 58Ni(n, p)58Co Neutrony 14 Me V z generatora 0,4 
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12.5. Dobór aktywności znacznika 

Przy szacowaniu optymalnej aktywności promieniotwórczej znaczników emitujących 

promieniowanie gamma należy brać pod uwagę: 

- liczbę fotonów przypadających na pojedynczy rozpadjądrowy danego izotopu, 

- wydajność geometryczną detekcji w planowanym eksperymencie, określoną jako sto-

sunek liczby fotonów padających na detektor do całkowitej liczby fotonów emitowa

nych w tym czasie przez źródło w pełny kąt bryłowy, 

- wydajność wewnętrzną (właściwą) przewidywanego detektora, zdefiniowaną jako sto

sunek liczby impulsów rejestrowanych w danym przedziale czasu do liczby fotonów 

wpadających w tym czasie do objętości czynnej licznika, 

- właściwości absorpcyjne ośrodka , jaki będzie wypełniał przestrzeń między źródłem 
promieniowania i detektorem w planowanych badaniach. 

Ograniczenia dopuszczalnych aktywności znaczników promieniotwórczych wynikają 

z obowiązujących przepisów ochrony radiologicznej. Równocześnie jednak aktywności te 

muszą być na tyle duże, aby można było uzyskać wymaganą precyzję pomiarów w plano

wanym czasie całego eksperymentu znacznikowego. Pogodzenie obu tych wymagań jest 

obecnie możliwe dzięki postępom dokonanym zarówno w technice detekcyjnej, jak i meto

dach przetwarzania danych radiometrycznych. W miejsce stosowanych dawniej liczników 

Geigera-MUHera wykorzystuje się teraz liczniki scyntylacyjne lub półprzewodnikowe o zna

cznie większej wydajności detekcji fotonów gamma. Opracowano też wyrafinowane meto

dy wydzielania z tła słabych sygnałów radiometrycznych. Na uwagę zasługują tutaj metody 

autokorelacyjne [ 13] oraz systemy cyfrowej filtracji adaptacyjnej [5]. W oparciu o symula

cję komputerową opracowano również kryteria doboru optymalnego czasu próbkowania 

w różnych badaniach znacznikowych z zastosowaniem sond scyntylacyjnych [18]. 

Dzięki tym innowacjom technicznym i metodycznym możliwe jest obecnie rady

kalne zmniejszenie aktywności stosowanych znaczników promieniotwórczych. Przy 

prawidłowo zaplanowanych badaniach, na typowych układach przemysłowych, aktyw

ności znaczników mogą wynosić zaledwie kilkadziesiąt megabekereli (kilka milicurie) 

[15] . Znaczniki promieniotwórcze o takich aktywnościach, i zwykle krótkich czasach 

połowicznego rozpadu, nie stwarzają praktycznie zagrożeń radiologicznych w warun

kach przemysłowych. Niektóre z takich eksperymentów znacznikowych przeprowadza 

się na odpowiednich instalacjach (układach) doświadczalnych lub modelach laboratoryj

nych, imitujących rzeczywiste układy przemysłowe. 

12.6. Sposoby iniekcji i śledzenia znaczników promieniotwórczych 

Jeśli badanym układem jest na przykład żywy organizm ludzki, to znaczniki w postaci 

farmaceutyków promieniotwórczych można wprowadzać doustnie lub dożylnie. Szybkość 
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migracji znacznika i jego gromadzenia się w różnych organach wewnętrznych można nastę

pnie śledzić przez oznaczanie aktywności promieniotwórczej pobieranych próbek (na przy

kład krwi) lub też poprzez badanie przestrzennego rozkładu natężenia promieniowania gam

ma na zewnątrz ciała pacjenta (patrz rozdział 22). 

Wprowadzanie (iniekcję) znaczników do układów przemysłowych, takich jak re

aktory chemiczne, wanny szklarskie, piece metalurgiczne itp . przeprowadza się albo 

w sposób ciągły, albo impulsowo, w zależności od warunków i celu badań. Najprostsza 

metoda takiej iniekcji polega na wlaniu roztworu znacznika lub wsypaniu znaczonego 

proszku wprost do badanego układu. Można też umieszczać znacznik w określonych 

punktach układu w specjalnych pojemnikach, które następnie ulegają zniszczeniu. Mogą 

to być na przykład pojemniki z żelatyny rozpuszczalnej w danym środowisku chemicz

nym lub z tworzyw sztucznych, spalających się w układach o wysokiej temperaturze. 

Najczęściej jednak iniekcję znaczników do badanych układów przeprowadza się za po

mocą specjalnych iniektorów. 

Jeśli w danym układzie panuje podwyższone ciśnienie, to wtłaczanie znacznika 

musi się odbywać również pod odpowiednim ciśnieniem wytwarzanym mechanicznie, 

hydraulicznie lub pneumatycznie. Takie urządzenia iniekcyjne wyposażone są zwykle 

w szybko działające zawory jednokierunkowe, separujące układ badany od układu wtła

czającego. Schematy najprostszych urządzeń iniekcyjnych przedstawiono na rysunkach 

12.1+12.5. 

Opracowano też różne iniektory specjalne, takie jak impulsowy iniektor samospłukują

cy lub iniektor wrzutowy z mechanizmem spustowym, przeznaczone do badań hydrotran

sportu mieszanin podsadzkowych [8]. 

Do detekcji promieniowania gamma znaczników stosuje się najczęściej liczniki scyn

tylacyjne, ze względu na ich dużą wydajność detekcji i możliwość rozróżniania energii reje

strowanych fotonów (detektory spektrometryczne). Dzięki dużej przenikliwości fotonów 

gamma o energiach w zakresie 1+2 Me V, takie sondy scyntylacyjne mogą być instalowane 

nie tylko wewnątrz, lecz również na zewnątrz badanych układów. 

znacznik 

Rys. 12.1. Niskociśnieniowy laboratoryjny iniektor Rys. 12.2. Ciśnieniowy iniektor znacznika 
znacznika 
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znacznik butla 
z azotem 

Rys. 12.3. Niskociśnieniowy iniektor pneumatyczny 

Inny sposób takich badań polega, jak już wspo
mniano, na oznaczaniu względnych aktywności pró
bek pobieranych z układu z określonych miejsc (punk

tów próbkowania) w określonych czasach. Taka meto
da próbkowania jest jedynym możliwym sposobem 
przeprowadzania badań znacznikowych wtedy, kiedy 
do znakowania wykorzystuje się izotopy emitujące 

wyłącznie cząstki beta. Takimi izotopami są na przy
kład tryt, 14C, 32P i inne. Sposób pobierania próbek 
zależy przede wszystkim od stanu skupienia danego 
materiału. Próbki cieczy można pobierać za pomocą 
odpowiednich pipet lub kranów. W przypadku par 
i gazów dających się łatwo skraplać doprowadza się je 
najpierw do skroplenia. Można też wykorzystać ab
sorpcję gazów w absorbentach ciekłych lub węglu 
aktywnym. Próbki materiałów sypkich pobiera się 

z kolei za pomocą zaworów śluzowych [l]. 

Do badania małych aktywności próbek, znaczo
nych emiterami cząstek beta, konieczne są specjalne 
systemy detekcyjne z gazowymi licznikami wewnętrz
nego napełniania lub z ciekłymi scyntylatorami. 

Rys. 12.4. Wysokociśnieniowy sy
stem do iniekcji znacz
nika i roztworu niepro
mieniotwórczego 

Rys. 12.5. System ciągłej iniekcji 
znaczników gazowych: 
l - butla ze znacznikiem, 
2 - regulator ciśnienia, 

3 - zawory iglicowe, 4 -
manometr, 5 - manometr 
różnicowy 

Przed rozpoczęciem jakichkolwiek doświadczeń z zastosowaniem znaczników promie
niotwórczych należy opracować szczegółowy plan (projekt) całego eksperymentu. Oprócz 
celu badań projekt taki powinien określać: 

- rodzaj i aktywność znacznika, 
- sposób jego wprowadzania (iniekcji) do badanego układu, 
- technikę detekcji, to znaczy rodzaj detektora i stowarzyszonej z nim aparatury, 
- liczbę i rozmieszczenie punktów pomiarowych lub miejsce i czasokres pobierania próbek, 
- spełnienie wymagań ochrony radiologicznej. 
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12.7. Metody znakowania izotopami promieniotwórczymi 

12.7.1. Znalmwanie bezpośrednie i pośrednie (dwuetapowe) 

Jeśli w skład danego materiału (substancji, medium) wchodzą pierwiastki o dużych 
przekrojach czynnych na aktywację neutronową lub jonową, to taki materiał można aktywo
wać (znakować) bezpośrednio w reaktorze jądrowym lub cyklotronie. Przykładem takiego 
materiału może być mączka surowcowa do produkcji cementu, zawierająca sód i potas. 
W wyniku wychwytów radiacyjnych neutronów termicznych przez jądra tych pierwiastków 
tworzą się ich izotopy promieniotwórcze 24Na i 42K o czasach połowicznego rozpadu około 
15 i 12 godzin, dogodnych do planowanych badań. 

Do takiego znakowania bezpośredniego niektórych materiałów wystarczają ich akty
wujące się silnie zanieczyszczenia. Na przykład węgiel kamienny i brunatny można znaczyć 
wykorzystując zawarte w nim zawsze zanieczyszczenia mineralne, zwłaszcza żelazo. 

Aktywując jakikolwiek materiał należy zawsze pamiętać, że równocześnie z izotopem 
żądanym mogą się tworzyć inne izotopy promieniotwórcze o różnych, niekiedy długich, 
czasach połowicznego rozpadu. Ma to miejsce zwłaszcza wtedy, kiedy aktywowana sub
stancja wyjściowa zawiera szereg pierwiastków o dużych przekrojach czynnych na aktywa
cję , lub kiedy ten sam pierwiastek aktywowany może się przekształcać w różne izotopy pro
mieniotwórcze, w wyniku różnych reakcji jądrowych . 

Niektóre substancje chemiczne, nie zawierające aktywujących się składników, można 
czasami zastępować ich aktywującymi się odmianami o nieco innym składzie pierwiastko
wym, lecz podobnych właściwościach fizycznych i chemicznych. Na ogół jednak takie nie
aktywujące się substancje znakuje się w sposób pośredni (dwuetapowo). Pierwszy etap pole
ga na aktywacyjnym wytworzeniu żądanego izotopu promieniotwórczego w substancji wyj
ściowej (tarczowej). Dopiero w drugim etapie izotop ten przenosi się z zaaktywowanej tarczy 
do właściwej substancji znacznikowej, wymaganej dla przeprowadzenia planowanych badań. 

Przenoszenie określonego izotopu promieniotwórczego z jednej substancji do innej jest 
możliwe dzięki różnym procesom fizycznym, chemicznym lub biochemicznym. Najpierw 
jednak trzeba dysponować wspomnianą substancją wyjściową, zaaktywowaną w reaktorze 
jądrowym lub cyklotronie. 

Najważniejszymi reakcjami jądrowymi , wykorzystywanymi do otrzymywania różnych 
izotopów promieniotwórczych w reaktorachjądrowych są: 

- wychwyt radiacyjny (n, y) neutronów termicznych, 
- reakcje typu (n, p) i (n, a), 

- rozszczepienia jąder uranu (n, f> . 

Bezpośrednimi produktami reakcji (n, y) są w zasadzie izotopy o takich samych licz
bach atomowych, jak pierwiastek wyjściowy (aktywowany). Reakcji tej może jednak towarzy
szyć tworzenie się promieniotwórczych izotopów wtórnych, w wyniku rozpadów beta bezpo
średnich produktów wychwytów radiacyjnych (n, y) . Ilustrują to następujące przykłady: 
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94 95 p- (64,02 dni) 
Zr(n, y) Zr ----> 95Nb (34,97 dni), 

98Mo(n, y)99Mo 
p- (2,75 dni) 

99mTc (6,00 h), > 

124Sn(n, y) 125 S n 
p- (9,64 dni) 125Sb (2,73 lat), > 

130Te(n, y)I31Te 
p- (1,2 dni) 131 1 (8 ,04dni). > 

Inne izotopy promieniotwórcze, takie jak: 14c, 32P, 35s, 45ca, 58co otrzymuje się prze

ważnie przez reakcje typu (n, p). 

Różne izotopy promieniotwórcze mogą być wytwarzane także w wyniku reakcji wy

woływanych przez protony, deuterony lub trytony Uądra trytu- 3H), uwalniane jako produ

kty reakcji pierwotnych (n, p), (n, d) i (n, 3H). Za pomocą takich naładowanych cząstek mo

gą się aktywować niektóre pierwiastki lekkie o stosunkowo małych przekrojach czynnych 

na aktywację neutronową. W ten sposób wytwarza się w reaktorze na przykład promienio

twórczy izotop berylu CBe) o czasie połowicznego rozpadu około 53 dni. Izotop ten może 
powstawać w wyniku reakcji: 

10B(p, a)7Be, 
7Li(p, n)7Be, 
6Li(d, n)7Be. 

Kolejnym źródłem licznych izotopów promieniotwórczych są fragmenty rozszczepień 

jąder uranu. Niektóre z tych fragmentów dają początek krótkim szeregom (rodzinom) pro

mieniotwórczym, w których zachodzą kolejne rozpady beta minus. Wśród izotopów pro

mieniotwórczych, otrzymywanych w wyniku rozszczepień jąder uranu, można wyróżnić 

dwie grupy: 

l. izotopy o stosunkowo długich czasach połowicznego rozpadu w granicach od kilku do 

kilkudziesięciu łat, takie jak 90Sr, 137 Cs, 147Pm, 155Eu i inne, 

2. izotopy krótkotrwałe, o czasach połowicznego rozpadu od kilku do około 60 dni, na 
89 91 95 131 140 147 . 

przykład Sr, Y, Zr, l, Ba, Nd Itp. 

Spośród tych różnych izotopów rozszczepieniowych najczęściej stosowanym znaczni

kiem promieniotwórczymjest izotop 1311 o czasie połowicznego rozpadu około 8 dni. 

Jak już wyżej wspomniano, wytworzenie określonego izotopu promieniotwórczego 

w reaktorze, to znaczy w jego paliwie łub aktywowanej tarczy, jest tylko pierwszym etapem 

całej procedury uzyskiwania znaczników promieniotwórczych. Kolejne etapy polegają na 

wydzielaniu danego izotopu z pałiwa lub substancji aktywowanej, a następnie przeprowa

dzaniu go w żądany związek chemiczny. Przykładem takiej operacji może być wytwarzanie 
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węglanu baru znaczonego izotopem 14c. Najlepszą do aktywacji substancją wyjściową (tar
czą) jest w \ ym przypadku związek azotu z berylem (Be3N2). Beryl ma znikomy przekrój 
czynny na aktywację neutronową, dzięki czemu w takiej tarczy tworzy się wyłącznie izotop 
14C, w wyniku reakcji neutronów z jądrami azotu 

Czas przebiegu takiej aktywacji, niezbędny do uzyskania izotopu 14C o wymaganej 
aktywności, może wynosić od sześciu miesięcy do pięciu lat, w zależności od gęstości 
strumienia neutronów w danym reaktorze. Zaaktywowaną tarczę poddaje się następnie 
odpowiednim zabiegom chemicznym, w wyniku czego tworzy się znaczony węglan ba
ru (Ba 14C03) lub węglan sodu (Na2

14C03 · lOH20). Takie związki znaczone można na
bywać u producenta, na przykład w angielskiej firmie AMERSHAM . Poddając je nastę
pnie dalszej procedurze chemicznej można z nich otrzymywać również inne związki 
znaczone na przykład 14C02, które nadają się już bezpośrednio do wykorzystania w róż
nych badaniach znacznikowych. 

Szczegółowy opis metod chemicznych, stosowanych do otrzymywania związków zna
czonych różnymi izotopami promieniotwórczymi wytwarzanymi w aktywowanych tarczach 
lub paliwie jądrowym, można znaleźć na przykład w pracach [ 11, 16]. 

12.7.2. Metoda wymiany izotopowej 

Znakowanie licznych substancji chemicznych izotopami promieniotwórczymi jest mo
żliwe dzięki reakcjom wymiany izotopowej. Tego rodzaju proces polega na wymianie róż
nych izotopów tego samego pierwiastka między reagującymi substancjami. W ten sposób 
izotop promieniotwórczy określonego pierwiastka może wchodzić na miejsce jego izotopów 
trwałych, występujących w cząsteczkach danego związku chemicznego. Oprócz wymiany 
izotopowej mogą też zachodzić reakcje wymiany chemicznej (pierwiastkowej), polegające 
na wymianie atomów, jonów lub izotopów różnych pierwiastków. 

Reakcję wymiany izotopowej wykorzystuje się na przykład do znakowania różnych 
substancji promieniotwórczymi izotopami fluorowców. Przykładem tego może być reakcja 
wymiany promieniotwórczego izotopu bromu (82Br), zachodząca między bromkiem etylu 
(C2HsBr) i bromkiem srebra (Ag82Br) 

Najczęściej jednak do znakowania związków organicznych wykorzystuje się promie
niotwórczy tryt cJH, T) lub izotop 14c. 

Aby przeprowadzić wymianę izotopową trytu ze zwykłym wodorem zawartym w sub
stancji organicznej trzeba doprowadzić do jej kontaktu z trytem gazowym lub wodą trytową 
(HTO). Wymiana trytu z wodorem związanym z atomami węgla w związkach organicznych 
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nie przebiega jednak łatwo. Reakcja taka zachodzi dopiero w specjalnych warunkach, 

w środowisku silnego kwasu lub zasady i w podwyższonej temperaturze. Czasami koniecz
najest ponadto obecność odpowiednich katalizatorów [11]. 

Szczegółowe wyjaśnienie mechanizmów reakcji wymiany izotopowej można znaleźć 
na przykład w pracy [2] . 

Związki znaczone, otrzymywane przez wymianę izotopową, cechuje duża czystość ra

diochemiczna, w porównaniu ze związkami znakowanymi w wyniku ich bezpośredniej 

aktywacji. Czystość radiochemiczną określa stosunek aktywności promieniotwórczej żąda

nego izotopu w próbce substancji znaczonej tym izotopem, do całkowitej aktywności tej 

próbki. Przyczynek do aktywności próbki mogą wnosić różne zanieczyszczenia promienio

twórcze, naturalne lub wytworzone w czasie aktywacji wraz z izotopem żądanym. 

W niektórych badaniach znacznikowych ważną rolę może odgrywać rozmieszczenie 

atomów znacznika w poszczególnych grupach funkcyjnych znakowanego związku. Przy

kładem takiego znacznika może być kwas octowy (CH3COOH) znakowany izotopem 14C. 

Atomy tego izotopu mogą występować w grupie metylowej (14CH3COOH), karboksylowej 

(CH3
14COOH) lub równocześnie w obu tych grupach (14CH3

14COOH) Aby dany izotop 

promieniotwórczy występował tylko w jednej, określonej grupie funkcyjnej, konieczne jest 
stosowanie specjalnych metod radiochemicznych. 

Jeśli cząsteczki znaczonego związku zawierają po kilka atomów tego samego pierwia

stka w różnych położeniach wewnątrzcząsteczkowych, to możliwa jest również wymiana 

izotopowa zachodząca wewnątrz takich cząsteczek. 

Najważniejszymi zaletami reakcji wymiany izotopowej, w porównaniu z tradycyjnymi 

metodami syntezy chemicznej, są: 

- stosunkowo duża szybkość reakcji, co może być ważne przy izotopach o krótkich cza

sach połowicznego rozpadu, 

- możliwość uniknięcia strat znacznika, występujących zwykle w innych metodach syn

tezy chemicznej. 

Z drugiej strony wadą tej metody jest stochastyczne (przypadkowe) rozmieszczanie się 

atomów znacznika wewnątrz cząsteczek zawierających po kilka atomów danego pierwiastka. 

12.7.3. Wykorzystanie biosyntezy 

Znakowanie niektórych (nielicznych) związków organicznych izotopami promienio

twórczymi może następować w wyniku procesów biosyntezy. Procesy te polegają na prze

mianie prostych substancji chemicznych w bardziej złożone związki ·organiczne. Biosynteza 

zachodzi w niższych organizmach żywych, zwłaszcza roślinnych, z udziałem enzymów, to 

znaczy białek spełniających w komórkach i płynach ustrojowych rolę biokatalizatorów. 

Jeśli na przykład buraki cukrowe rosną w atmosferze promieniotwórczego dwutlenku 

węgla, to w ten sposób można otrzymać aminokwasy i węglowodany znaczone izotopem 
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14C. Hodując odpowiedni szczep bakterii na pożywce zawierajacej izotop promieniotwór

czy 58Co można z kolei wytworzyć witaminę B l2 znaczoną tym izotopem [!l). 

Metoda biosyntezy umożliwia uzyskiwanie substancji znaczonych o stosunkowo du

żych aktywnościach właściwych . Jest to metoda prosta, lecz czasochłonna. 

12.7.4. Wykorzystanie zjawiska Szilarda- Chalmersa 

Najpowszechniejszą reakcją jądrową, wykorzystywaną do otrzymywania licznych izo

topów promieniotwórczych, jest wychwyt radiacyjny (n, y) neutronów termicznych. 

W 1934 roku L. Szilard i T. Chalmers odkryli, że reakcji tej mogą towarzyszyć wtórne 

efekty chemiczne, w wyniku których tworzący się izotop promieniotwórczy przechodzi do 

innego związku chemicznego. Dzięki temu można go łatwo wydzielać z aktywowanej sub

stancji wyjściowej (tarczy). Taką aktywowaną substancją wyjściową był jodek etylu 

(C2H5I) . Po umieszczeniu tego związku w strumieniu neutronów termicznych następował 

ich wychwyt radiacyjny przez jądra jodu. W wyniku takiej reakcji 127I(n, y) 128I tworzy się 
izotop promieniotwórczy l28r o czasie połowicznego rozpadu około 25 minut. Jednakże 
wskutek emisji natychmiastowych fotonów gamma z reakcji (n., y), przez tworzące się jądra 

l28I, doznają one odrzutu. Energia tego odrzutu jest za mała na to, aby mogło nastąpić zer

wanie wiązania między jądrem i elektronami danego atomu. Może natomiast następować 

zrywanie wiązań chemicznych między atomem jodu i pozostałą częścią cząsteczki aktywo

wanej substancji wyjściowej (C2Hs-I). W rezultacie z cząsteczek tych wyrzucane są całe 

atomy jodu, z pewną energią kinetyczną, a nie same jądra tego pierwiastka. Takie atomy od

rzutu przyjęto określać jako atomy gorące, ponieważ ich kinetyczna energia odrzutu, rzędu 

kilku elektronowoltów oo-19 dżula), odpowiada temperaturze rzędu 104 kelwinów, zgodnie 

z klasyczną zależnością 

E= kT (12.2) 

gdzie: 

E - średnia energia kinetyczna chaotycznych ruchów atomów (cząsteczek) ośrodka 
(energia termiczna), 

k - stała Boltzmanna (1,38 · w-23 J/K), 

T - temperatura ośrodka [K]. 

Energie odrzutu atomów gorących zależą od ich mas oraz widma energii, rozkładu ką

towego i liczby fotonów gamma emitowanych natychmiast po wychwycie (n, y) neutronu. 

Liczba takich fotonów natychmiastowych wynosi przeciętnie od 1 do 6, w zależności od 

struktury poziomów energii danego jądra [ 16]. Każdy z takich fotonów emitowanych w róż

nych kierunkach unosi pęd o wartości Eylc (gdzie: Ey- energia fotonu, c - prędkość świat

ła) . Stąd pęd i energia odrzutu jądra zależą od pędu wypadkowego (sumy geometrycznej pę

dów), unoszonego przez wszystkie fotony gamma emitowane przez dane jądro w tej samej 
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chwili. W zależności od rozkładu kątowego tych fotonów ich pędy mogą się częściowo 
kompensować. W rezultacie energie odrzutu jąder po wychwycie (n, y) mieszczą się zwykle 
w granicach od około 10 e V do około 100 e V. Dla porównania przypomnijmy, że energie 

wiązań chemicznych nie przekraczają na ogół kilku elektronowoltów na jedno wiązanie, 

podczas gdy energie wiązania elektronów orbitalnych w atomach o średnich i dużych licz

bach atomowych są większe o kilka rzędów wielkości. Wyjaśnia to dlaczego w wyniku re

akcji (n, y) mogą być wyrzucane z cząsteczek chemicznych atomy gorące, a nie jądra odrzu
tu odarte całkowicie z elektronów orbitalnych. 

Równocześnie z uwalnianiem się atomów gorących powstają wolne rodniki, to znaczy 
grupy atomów o dużej reaktywności chemicznej, wynikającej z niewysyconych wiązań che

micznych. Atomy gorące zderzają się wielokrotnie z innymi atomami i cząsteczkami chemi

cznymi, wskutek czego wytracają swoją energię kinetyczną. Tak spowolnione atomy mogą 

wchodzić w reakcje chemiczne z innymi substancjami, w szczególności ze wspomnianymi 

wyżej wolnymi rodnikami. W ten sposób tworzą się nowe związki chemiczne, zawierające 

w swych cząsteczkach dany izotop promieniotwórczy wytworzony pierwotnie w innej sub
stancji wyjściowej. Takie związki, dzięki ich odrębności chemicznej, możnajuż łatwo wy

dzielać z substancji wyjściowej metodami ekstrakcji lub strącania. 
Obecnie zjawisko Szilarda-Chalmersa interpretuje się ogólniej jako zmianę postaci 

chemicznej izotopów wytwarzanych w wyniku reakcji jądrowych, które nie powodują 
zmian liczby atomowej aktywowanego pierwiastka. 

Znaczny wpływ na efektywność wydzielania tworzących się w ten sposób znaczonych 
związków chemicznych może mieć konkurencyjne zjawisko zatrzymywania (retencji) izo

topu promieniotwórczego w aktywowanej substancji wyjściowej. Przyczyną takiej retencji 

jest najczęściej zbyt mała energia odrzutu jądra po reakcji (n, y), niewystarczająca do zerwa

nia wiązań chemicznych, to znaczy uwolnienia atomu z cząsteczki (retencja pierwotna). 

Może też następować retencja wtórna, polegająca na powtórnym przyłączaniu uwolnionych 

atomów gorących (po ich spowolnieniu) do uszkodzonych wcześniej cząsteczek związku 

wyjściowego [16, 17]. 
Pewien wpływ przeszkadzający na zatężanie izotopu promieniotwórczego w określo

nej substancji chemicznej może też mieć proces wymiany izotopowej. 

12.7.5. Wykorzystanie zjawiska konwersji wewnętrznej- rozdzielanie izomerów 

Oprócz zjawiska Szilarda-Chalmersa, ważną rolę w efektach chemicznych towarzyszą

cych przemianom jądrowym odgrywa także konwersja wewnętrzna (Internat Transition -

IT). Zjawisko to polega na bezpośrednim przekazywaniu energii wzbudzenia jądra elektro

nom orbitalnym atomu, zwłaszcza z poziomu K. Jest to zjawisko konkurencyjne w stosunku 
do emisji fotonów gamma, jaka może towarzyszyć promieniotwórczym rozpadom jądro

wym alfa lub beta. 
W wyniku konwersji wewnętrznej, w powłokach elektronowych atomów powstają 

wolne miejsca po wyrzuconych elektronach. Na te wolne miejsca przechodzą elektrony 
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z poziomów wyższych. Towarzyszy temu emisja charakterystycznego promieniowania X 
lub elektronów Augera wyzwalanych z kolejnych, wyższych poziomów elektronowych ato

mu. Wskutek takiej wielokrotnej jonizacji atomu wchodzącego w skład określonej cząstecz

ki chemicznej, następuje w niej zaburzenie stanu równowagi. Może to prowadzić do zerwa

nia wiązań chemicznych. Atom w cząsteczce pozbawiony kilku elektronów przyłącza bo

wiem niektóre elektrony od atomów sąsiednich. W ten sposób tworzą się nowe jony 

dodatnie, odpychające się kulombowsko, co właśnie może prowadzić do zerwania wiązań 

między tymi atomami. W wyniku takiej dysocjacji (rozpadu) cząsteczek danego związku 

chemicznego tworzą się wolne rodniki, charakteryzujące się dużą reaktywnością chemicz

ną . Takie rodniki mogą wchodzie w reakcje chemiczne z innymi atomami lub grupami ato

mów, tworząc nowe związki chemiczne. Można je więc wydzielać z substancji wyjściowej 

za pomocą zwykłych metod chemicznych. 

Dzięki takim kolejnym zjawiskom fizycznym i chemicznym możliwe jest również roz

dzielanie niektórych izomerów, to znaczy jąder pozostających w metatrwałych stanach 

wzbudzenia, od takich samych jąder w stanie podstawowym. 

Izomerię jadrową odkryto w latach trzydziestych najpierw w naturalnych jądrach ura

nu, a następnie w wytwarzanych sztucznie izotopach bromu [19]. Pierwiastek ten ma dwa 

trwałe izotopy naturalne: 79Br i 81 Br. Bombardując te izotopy neutronami termicznymi spo

dziewano się otrzymać dwa odpowiednie izotopy promieniotwórcze: 80Br i 82Br. Powinny 

się one tworzyć w wyniku wychwytów radiacyjnych (n, y) neutronów przez wspomniane 

dwa izotopy naturalne. Okazało się jednak, że w otrzymanej mieszaninie izotopowej dało 

się wyróżnić trzy różne czasy połowicznego rozpadu: 35,28 godzin, 4,42 godzin i 17,68 

---..-------8~'5Br (4,42 h) 

49 keV 
(k. w.) 

37 keV 
Y 

Rys. 12.6. Uproszczony schemat rozpadów izotopu ~~Br 
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tacie wspomniane przejścia jądrowe są opóźnione. Dla niektórych jąder izomerycznych 

w stanach metatrwałych opóźnienia te mogą być rzędu godzin, a nawet wielu lat. Obecnie 

znanychjestjuż około 120 par jąder izomerycznych różnych pierwiastków (16] . 

Niektóre izomery okazały się użyteczne jako znaczniki promieniotwórcze ze względu 

na ich dogodne czasy połowicznego rozpadu oraz rodzaj i energię emitowanego promie

niowania. Zachodzi wtedy potrzeba wydzielania takich izomerów z aktywowanych sub
stancji wyjściowych. 

Okazało się jednak, że energie odrzutu jąder izomerycznych związane z emisją elektro

nów konwersji i niskoenergetycznych fotonów gamma są przeważnie mniejsze od energii 

wiązań chemicznych. Na przykład energia odrzutu jąder 80mBr przy emisji elektronów kon

wersji wynosi 0,34 e V, a przy emisji fotonów gamma zaledwie 0,015 e V. Przypomnijmy, że 

energie wiązań chemicznych mieszczą się zwykle w granicach od 0,4 e V do około 5 e V na 

jedno wiązanie. W tej sytuacji rozdzielanie izomerów jest możliwe wyłącznie wtedy, kiedy 

tylko w jednym z nich następuje konwersja wewnętrzna. Jak już wyjaśniono, w wyniku ta

kiej konwersji i towarzyszącego jej zjawiska Augera, atomy tracą część swoich elektronów 

orbitalnych stając się jonami dodatnimi, co z kolei powoduje ich uwalnianie z cząsteczek 

danego związku chemicznego. Uwalniane z cząsteczek jony dodatnie przyłączają napotkane 

elektrony, po czym wchodzą w skład innych związków chemicznych, dających się już wy

dzielać z aktywowanej substancji wyjściowej. 

Jako przykład weźmy pod uwagę rozdzielanie wspomnianej pary izomerycznej bromu: 
80mBr i 80Br. Izomery te można wytwarzać przez aktywację neutronową, na przykład bra

mobenzenu (C6HsBr). Jak widać z rysunku 12.6, konwersja wewnętrzna zachodzi tylko 

w atomach BOrnEr znajdujących się w wyższym (metatrwałym) stanie wzbudzenia jądrowe
go. Dzięki tej konwersji atomy BOrnEr w cząsteczkach bramobenzenu przekształcają się 
w dodatnie jony 80Br+ (zjonizowane wielokrotnie), co powoduje rozpad tych cząsteczek. 

Uwalniane w ten sposób jony bramkowe mogą wchodzić w różne związld chemiczne. 

W tym celu do bremobenzenu (ciecz organiczna) dodajemy wodny roztwór siarczynu sodu 

(Na2S03) i przeprowadzamy ekstrakcję. W rezultacie atomy izomeru BOmBr, w których nie 

nastąpiła jeszcze konwersja wewnętrzna, pozostają nadal w fazie organicznej, podczas gdy 

uwalniane po konwersji atomy Uony) 80Br przechodzą do fazy wodnej. Można je następnie 
wydzielać poprzez strącanie bromku srebra (AgBr) z nośnikiem. 

12.7.6. Wykorzystanie efektów chemicznych towarzyszących rozpadom beta 

Rozpady beta zachodzące w jądrach pierwiastków promieniotwórczych powodują nag

łe zmiany ładunku jądra, co oddziałuje na elektrony orbitalne. Jeśli dany atom, w którego 

jądrze nastąpił rozpad beta, wchodzi w skład cząsteczki jakiegoś związku chemicznego, to 

wskutek tego rozpadu mogą się tworzyć jony cząsteczkowe w stanie wzbudzenia elektrono

wego. Talde jony mogą się rozpadać, tworząc nowe cząsteczki chemiczne. Cząsteczki te za

wierają izotop pochodny, będący produktem rozpadu pierwotnego izotopu promieniotwór-
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czego. Jeśli ten izotop pochodny jest również promieniotwórczy, to w ten sposób otrzymu

jemy nowy związek znaczony (znacznik promieniotwórczy). W taki sposób można otrzy

mywać na przykład metaloorganiczne związki promieniotwórczego polonu eś2Po) o czasie 

połowicznego rozpadu 138 dni . Izotop ten tworzy się w wyniku rozpadów beta(~-) krótko

trwałego izotopu 2~~Bi o czasie połowicznego rozpadu około 5 dni . Tego rodzaju przemiany 

poszczególnych izotopów promieniotwórczych w ich pochodne zachodzą w szeregach (ro

dzinach) promieniotwórczych. Dobierając odpowiedni związek pierwotny, zawierający izo

top promieniotwórczy określonego pierwiastka X, można otrzymać żądany związek wtórny, 

znaczony izotopem promieniotwórczym pochodnego pierwiastka Y. Związek taki można 

wydzielać metodami chemicznymi z substancji pierwotnej. Na przykład w wyniku rozpa

dów beta jodu związanego w jonach cząsteczkowych 131104 można otrzymywać tlenki pro

mieniotwórczego ksenonu, który jako gaz szlachetny nie wchodzi w zasadzie w żadne 

związki chemiczne. Wspomniana przemiana przebiega według schematu 

Jeśli w danej cząsteczce występują dwa atomy promieniotwórcze różnych pierwia

stków na przykład 3H i 14c, to w wyniku rozpadu beta jednego z nich powstaje nowy zwią
zek chemiczny znaczony drugim z tych izotopów. Na przykład 

W wyniku rozpadów beta izotopów wchodzących w skład związków organicznych 

znaczonych wielokrotnie mogą powstawać jony cząsteczkowe o dużej reaktywności chemi

cznej zawierające inne izotopy promieniotwórcze. Takie jony można wykorzystywać do 

syntezy różnych związków znaczonych. Przykładami takich syntez mogą być reakcje 

C3Ht + N02 ~ C3H3N02, 

C3Ht + CI- ~ C3H3CI. 

12.7.7. Fizykochemiczne metody syntezy związków znaczonych 

Niektóre związki chemiczne, znaczone izotopami promieniotwórczymi, można otrzy-

mywać w wyniku różnych procesów fizykochemicznych, takich jak: 

- radioliza, 

- wyładowania elektryczne, 

- elektroliza, 

- synteza w strumieniu jonów. 

Radioliza polega na dysocjacji (rozpadzie) cząsteczek chemicznych pod wpływem 

promieniowania, na przykład gamma lub X, o dostatecznie dużej energii fotonów. Produ-
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ktami radiolizy związków chemicznych, zwłaszcza organicznych, są wolne rodniki. Oddzia

łują one z innymi substancjami, w wyniku czego tworzą się różne związki pochodne. Je

śli radioliza zachodzi w mieszaninie substancji, z których jedna zawiera w swym skła

dzie określony izotop promieniotwórczy, to w ten sposób otrzymujemy mieszaninę róż

nych związków znaczonych tym izotopem. Tego rodzaju synteza radiacyjna może 

następować pod wpływem promieniowania gamma lub X zarówno ze źródeł zewnętrz

nych, jak i promieniowania izotopu promieniotwórczego występującego w danym ukła
dzie (związku) chemicznym. 

Przykładem takiej syntezy radiacyjnej może być tworzenie się tlenowych związków 

organicznych znaczonych izotopem 14C. Synteza ta zachodzi na przykład w roztworze 

dwutlenku węgla (14C02) w heptanie (C7H 16) pod wpływem fotonów gamma lub X. Oko

ło 50% 14C02 przechodzi wtedy w kwasy karboksylowe znaczone izotopem 14c. Aby za

pobiec dalszym przemianom radiacyjnym (rozpadowi) wytworzonych już w ten sposób 

substancji znaczonych, wyprowadza się te substancje ze strefy reakcji przez ich adsorpcję 

na krzemionce [11] . 

Synteza chemiczna różnych związków może następować również w wyniku wyłado

wań elektrycznych w parach substancji organicznych. W czasie takich wyładowań tworzą 

się jony i wolne rodniki, podobnie jak w przypadku radiolizy. Jeśli wyładowania elektrycz

ne zachodzą w parach mieszaniny substancji, z których jedna zawiera izotop promienio

twórczy, to powstaje tu znowu mieszanina różnych związków znaczonych tym izotopem. 

Związki te należy rozdzielić. W taki sposób z mieszaniny znaczonego dwutlenku węgla 

( 14C02) i metanu (CH4) lub acetylenu (C2H2) można otrzymać na przykład znaczone kwasy 

karboksylowe lub aldehydy. 

Związki organiczne można znaczyć izotopami promieniotwórczymi również przez 

syntezę elektrochemiczną. Przykładem takiej syntezy może być otrzymywanie soli sodowej 

cztcrojodofenoloftaleiny znaczonej izotopem 131!. Jest to jeden z preparatów promienio

twórczych stosowanych w medycynie. 

Do znakowania związków organicznych izotopami 14c i 3H (trytem) wykorzystuje 

się też przyspieszone polem elektrycznym wiązki jonów, takich jak: 14c+, 14co+, 14CO!, 
3H+ lub 3H!. W ten sposób można syntetyzować na przykład znaczony benzen [ 11]. 

12.7.8. Znakowanie wielokrotne 

W badaniach mechanizmów różnych złożonych reakcji chemicznych niezbędne są 

znaczniki w postaci odpowiednich związków chemicznych, zawierających w cząsteczkach 

po dwa lub więcej izotopów promieniotwórczych tego samego pierwiastka lub też różnych 

pierwiastków. Synteza tak znaczonych związków jest już skomplikowanym procesem wie

loetapowym. Wymaga to kolejnego wprowadzania atomów poszczególnych izotopów 

w różne położenia wewnątrz cząsteczek danego związku. Potrzebne są też stosunkowo duże 

aktywności wykorzystywanych izotopów promieniotwórczych. 
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Więcej informacji dotyczących różnych metod wytwarzania znaczników promienio

twórczych można znaleźć w opracowaniach specjalistycznych z zakresu radiochemii [3, 4, 

11, 14, 16, 17, 20]. 
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13. Znaczniki promieniotwórcze w chemii 

13.1. Uwagi wstępne 

Znaczniki promieniotwórcze wykorzystuje się zarówno w chemii analitycznej, jak i w che

mii ogólnej. 
Najważniejszymi znacznikowymi metodami analitycznymi są: 

- rozcieńczenie izotopowe proste lub substechiornetryczne, 

- miareczkowanie radiometryczne. 

W chemii ogólnej metody znacznikowe stosuje się do kontroli procesów rozdzielania 

i zatężania chemicznego, a także do badania mechanizmów i kinetyki (szybkości) różnych 

reakcji chemicznych i procesów fizykochemicznych. 

Podstawowyrn założeniem, przy stosowaniu metod znacznikowych w badaniach chemicz

nych, jest tożsarność chemiczna znaczników i substancji uczestniczących w badanych procesach. 

13.2. Ogólna zasada rozcieńczenia znacznika 

Oznaczenie ilościowe określonego składnika w badanym układzie, to znaczy w zbiorze 

głównym (pierwotnym) jego elementów, sprowadza się do wyznaczenia nieznanej liczby Nx 
tych elementów zawartych w danym zbiorze (układzie). Zasada metody rozcieńczenia zna

cznika polega na tym, że do takiego układu dodajemy stosunkowo mało liczny zbiór ele

mentów znaczonych o znanej liczbie No i wymuszamy dobre wymieszanie obu tych zbio

rów. Następnie z takiej mieszaniny wydzielamy dowolną próbkę , w której skład wchodzą 

zarówno elementy pierwotne w liczbie nx, jak i znaczone elementy dodane w liczbie no. 
Jeśli przed wydzieleniem próbki nastąpiło równomierne wymieszanie elementów pier

wotnych i znaczonych w całym układzie, to można przyjąć , że stosunek liczby elementów 

pierwotnych do znaczonych w wydzielonej próbce (nJno) i w całym układzie (N;,/No) powi

nien być taki sam. Oznacza to równość 

(13.1) 

a stąd 

(13.2) 

Ogólną zasadę tej metody zilustrowano na rysunku 13.1. Można ją też wyjaśnić na pro

stym przykładzie jakiegoś układu zawierającego liczny zbiór jednakowych białych kulek 
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o nieznanej liczbie Nx. Aby wyznaczyć tę liczbę wprowadzamy do układu identyczne kulki 
znakowane o znanej liczbie No. Znakowanie kulek może polegać na ich zabarwieniu. Następnie 
wymuszamy dokładne wymieszanie całego układu. Z takiego układu pobieramy pewną prób
kę i zliczamy zawarte w niej kulki białe (pierwotne) i zabarwione (dodane) otrzymując odpo
wiednie liczby nx i no. Podstawiąjąc stosunek tych liczb nJno do wzoru (13.2) można obli
czyć szukaną liczbę Nx pierwotnych kulek białych w całym układzie. 

e elementy znaczone 
o znanej liczbie N0 

® elementy składnika 
oznaczanego 

Rys. 13.1. Ilustracja zasady rozcieńczenia znacznika 

13.3. Rozcieńczenie izotopowe proste 

o nieznanej liczbie Nx 

~ 
~ 

W analizie układów chemicznych, których elementami są niepoliczalne bezpośrednio 
atomy lub cząsteczki chemiczne, metoda rozcieńczenia znacznika jest z natury rzeczy bar
dziej skomplikowana. Celem takiej analizy jest ilościowe oznaczenie masy lub stężenia da
nej substancji w roztworze. W przypadku znaczników promieniotwórczych, wielkościami 
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bezpośrednio mierzonymi (sygnałami pomiarowymi) są, jak wiadomo, częstości zliczeń. 

Chodzi więc o to, w jaki sposób na podstawie takich pomiarów można oznaczyć nieznaną 

masę lub stężenie określonej substancji w analizowanym roztworze. 

Między mierzoną częstością zliczeń (J), całkowitą aktywnością promieniotwórczą (a) 

próbki i liczbą (N) zawartych w niej atomów (jąder) promieniotwórczych, zachodzi prosty 

związek 

J = ka = k'AN (13.3) 

gdzie: 
k - współczynnik proporcjonalności zależny głównie od wydajności detekcji liczni-

ka i warunków geometrycznych układu pomiarowego, 

'A - stała rozpadu danego izotopu promieniotwórczego. 

Ponadto istnieje oczywista proporcjonalność między masą mx oznaczanej substancji 

i liczbą Nx jej cząsteczek (atomów) w danym układzie. Stąd w dalszych rozważaniach za

miast liczb cząsteczek (atomów) znacznika i substancji oznaczanej będziemy brać pod uwa

gę ich odpowiednie masy. 

Rozcieńczenie izotopowe proste polega na tym, że do roztworu analizowanego, zawierają

cego nieznaną (oznaczaną) masę mx określonej substancji, dodajemy roztwór znacznika promie

niotwórczego o znanej aktywności całkowitej a0, tożsamego chemicznie z substancją oznacza

ną. Po dokładnym wymieszaniu obu roztworów wydzielamy z tej mieszaniny (metodami che

micznymi) próbkę o masie ml> mniejszej od spodziewanej masy mx. W tym celu można 

wykorzystać jakąkolwiek metodę rozdzielania chemicznego, na przykład strącanie osadu (za 

pomocą odpowiedniego odczynnika strącającego), ekstrakcję lub wymianę jonową. Następnie 

oznaczamy aktywność całkowitą al tak wydzielonej próbki poprzez pomiar częstości zliczeń 11. 

Całkowitą masę substancji oznaczanej w mieszaninie roztworów (analizowanego 

i znacznikowego) stanowi suma mas mx + m0 (gdzie: m0 - masa znacznika dodana do roz

tworu analizowanego). Po wymieszaniu obu roztworów aktywność właściwa (stosunek 

aktywności do masy) substancji oznaczanej w tej mieszaninie i w wydzielonej z niej próbce 

powinna być taka sama, to znaczy 

(13.4) 

gdzie: 
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ao - całkowita aktywność znacznika o masie mo wprowadzonego do analizowanego 

roztworu, 

al - całkowita aktywność próbki (na przykład osadu) o masie m1 wydzielonej z mie

szaniny wspomnianych roztworów. 

Z przekształcenia równania (13.4) otrzymujemy 
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(13.5) 

Jeśli masa mo wprowadzonego znacznikajest znacznie mniejsza od spodziewanej ma
sy mx substancji oznaczanej (znacznik bez nośnika spełnia zwykle to założenie), to wzór 
(13.5) można uprościć do postaci 

(13.6) 

Stosunek aktywności aofał zastępujemy w praktyce stosunkiem odpowiednich często
ści zliczeń, skąd 

(13.7) 

Najważniejszą zaletą takiej metody analizy ilościowej jest fakt, że nie wymaga ona 

wydzielania całkowitej masy substancji oznaczanej, a tylko pewnej jej części m 1. 
Jeśli jednak zawartość (całkowita masa) tej substancji w roztworze jest zbyt mała (śla

dowa), to wydzielenie jakiejkolwiek części tej masy w ilościach oznaczalnych może być 

trudne lub wręcz niemożliwe. W takich przypadkach konieczne jest stosowanie metody roz

cieńczenia substechiometrycznego, to znaczy niedomiarowego. 

13.4. Rozcieńczenie izotopowe substechiometryczne 

Aby wyjaśnić zasadę tej metody podkreślmy, że całkowita aktywność ao znacznika 

w jego roztworze pierwotnym i po zmieszaniu go z roztworem analizowanym nie ulega 

zmianie. Aktywność całkowitą można zawsze przedstawić jako iloczyn masy i aktywności 

właściwej danej substancji promieniotwórczej. A zatem w rozpatrywanym przypadku 

(13.8) 

gdzie: 
awo - aktywność właściwa znacznika o masie mo i całkowitej aktywności ao. 
aw - aktywność właściwa mieszaniny substancji oznaczanej i znacznika o sumary

cznej masie mx + mo. 

Z przekształcenia równania (13.8) otrzymujemy 

(13.9) 
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W oparciu o definicję aktywności właściwej , wzór (13.9) można też przedstawić w postaci 

(13.10) 

gdzie: 

a 1 - aktywność próbki znacznika o masie m1, którą należałoby wydzielić z jego roz-

tworu przed zmieszaniem go z roztworem analizowanym, 

a2 - aktywnosć próbki o masie m2, którą należałoby wydzielić z mieszaniny roztwo

rów analizowanego i znacznikowego. 

W analizie śladowej wydzielenie takich próbek, o dających się oznaczyć masach m1 

i m2, jest praktycznie niewykonalne. 

Załóżmy jednak teoretycznie, że obie (nieoznaczalne wagowo) masy m1 i 1112 wydzie

lonych próbek są dokładnie takie same. 

Wzór (13.10) upraszcza się wtedy do postaci 

(13.11) 

gdzie 11 i h- częstości zliczeń mierzone dla obu wydzielonych próbek. 

Jak widać, w takim przypadku do oznaczenia masy mx nie trzeba znać wartości masy 

111 1 = 1112. Wystarcza tylko zmierzyć stosunek odpowiednich częstości zliczeń ltllz. 
Aby jednak zapewnić równość mas próbek wydzielonych na przykład metodą strącania, 

odczynnik strącający musi być dodawany w takich samych ilościach substechiometrycznych 

(w niedomiarze), zarówno do roztworu znacznika, jak i do jego mieszaniny z roztworem anali

zowanym. Taka ilość odczynnika może przereagować tylko ze ściśle określoną ilością (masą) 

substancji oznaczanej, równoważną stechiometrycznie wprowadzonej ilości danego odczynnika 

strącającego. Zasadę takiej metody przedstawiono poglądowo na rysunku 13.2. 

Gdyby odczynnik strącający został dodany w nadmiarze, a nie w ilości substechiome

trycznej, to mógłby on przereagować z całą nieznaną masą mx oznaczanej substancji two

rząc z nią osad o masie m2, zależnej każdorazowo od zawartości tej substancji w analizowa

nym roztworze. 

Metodę rozcieńczenia izotopowego wykorzystuje się na przykład do ilościowych ozna

czeń niektórych pierwiastków śladowych w materiałach biologicznych. 

Innym wariantem metody rozcieńczenia izotopowego, stosowanym często w laboratoriach 

radiochemicznych do oznaczania substancji promieniotwórczych, jest tak zwane rozcieńczenie 

odwrotne. Metoda ta polega na tym, że do roztwom oznaczanej substancji promieniotwórczej 

dodaje się znaną ilość (w postaci roztworu) tej substancji nie zawierającej izotopu promienio

twórczego. Taki roztwór spełnia więc rolę nośnika izotopowego oznaczanej substancji promie

niotwórczej. Szczegóły dotyczącej tej metody można znaleźć w pracy [14]. 
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A* B 

+ -.. 
• • • • • • •• o o o 
• • • • o o 

A*+ B ----+ A*B t (osad) 

mieszanina 
roztworów 
analizowanego 
i znacznikowego 

A+A* 

odczynnik 
strącający 

+b;j~ 

A*B 

00 00 eJ 
00 CK) 

osad 

AB+A*B 

osad 

A+A* +B--+ AS t +A*B t 

m1 

Rys. 13.2. Ilustracja zasady substechiometrycznego rozcieńczenia izotopowego: A • (e) - cząsteczki 

znacznika promieniotwórczego, A (®)-cząsteczki substancji oznaczanej, B (0)- cząste

czki odczynnika strącającego 

13.5. Miareczkowanie radiometryczne 

Ogólna zasada analizy miareczkowej (objętościowej) polega na tym, że zawartość sub
stancji oznaczanej w roztworze określa się na podstawie objętości równoważnikowej odpo
wiedniego odczynnika miareczkującego (titranta), który wprowadza się małymi porcjami 
(kroplami) do tego roztworu. Odczynnik miareczkujący o dokładnie znanym stężeniu (roz
twór mianowany) reaguje z substancją oznaczaną. Powprowadzeniu określonej objętości takie
go odczynnika zostaje osiągnięty punkt równoważnikowy, to znaczy stan, w którym ilość od
czynnika miareczkującego staje się równoważna stechiometrycznie substancji oznaczanej. Oz
nacza to, że następuje wtedy przereagowanie całej ilości tej substancji z odczynnikiem 
miareczkującym. Sygnałem o osiągnięciu takiego stanu może być na przykład zabarwienie roz
tworu, jeśli zawiera on dodatkowo odpowiedni wskaźnik chemiczny. W punkcie rowuoważ
nikowym może też następować skokowa zmiana niektórych wielkości fizycznych, na przykład 
potencjału elektrody zanurzonej w tym roztworze (miareczkowanie potencjometryczne) lub 
przewodnictwa elektrycznego (miareczkowanie konduktometryczne). 
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6 

Rys. 13.3. Schemat aparatury do miareczkowania 
radiometrycznego ze strąceniem osadu: 
l - naczynie do miareczkowania, 2 -
strzykawka, 3 - zbiorniczek pomiaro
wy, 4 - licznik, 5 - osłona ołowiana, 

6 - filtr, 7 - biureta z odczynnikiem 
miareczkującym 

W przypadku miareczkowania ra

diometrycznego sygnał wskazujący na 

osiągnięcie punktu równoważnikowego 

otrzymujemy w wyniku kolejnych po

miarów częstości zliczeń, określających 

względne stężenia znacznika promienio

twórczego w analizowanym roztworze. 

Takie miareczkowanie jest możliwe tyl

ko wtedy, kiedy produkt reakcji między 

substancją oznaczaną i odczynnikiem 

miareczkującym może być wydzielony 

z roztworu albo w postaci osadu trudno 

rozpuszczalnego (metoda strącania), albo 

przez przeniesienie go do innej cieczy, 

nie mieszającej się z roztworem analizo

wanym (metoda ekstrakcji). 

Schemat aparatury do miareczkowa
nia radiometrycznego ze strącaniem osa

du przedstawiono na rysunku 13 .3. Ana

lizowany roztwór w naczyniu (l) jest za

sysany przykładowo strzykawką (2) do 

pojemnika (3) znajdującego się na wprost 

okienka licznika (4). Licznik ten służy do 

mierzenia częstości zliczeń zależnych od 

aktualnego stężenia znacznika w roztwo
rze. Po każdym takim pomiarze roztwór 
z pojemnika (3) spływa z powrotem do 

naczynia (l), do którego wprowadza się 

kolejną, znaną objętość roztworu odczyn-

nika miareczkującego. Procedurę tę po

wtarza się wielokrotnie, aż do osiągnięcia punktu równowatnikowego, sygnalizowanego za

łamaniem odpowiedniego wykresu miareczkowania. Tego rodzaju wykresy przedstawiono 
przykładowo na rysunkach 13.4 i 13.5. 

Przykładem opisanej procedury analitycznej może być oznaczanie ilościowe magne
zu, występującego w postaci siarczanu (MgS04) w amoniakalnym roztworze wodnym. 

Odczynnikiem miareczkującym jest w tym przypadku orlofosforan dwusodowy 

(Na2H32P04) znaczony izotopem 32P. Po dodaniu roztworu takiego związku do roztworu 

analizowanego zachodzi reakcja chemiczna 
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Trudno rozpuszczalny osad 
MgNH432P04, tworzący się w wyni
ku tej reakcji, zawiera prawie całą 
ilość promieniotwórczego izotopu 
32P. Dlatego dodawanie kolejnych po
rcji znacznika do analizowanego roz
tworu nie powoduje już zmian jego 
aktywności, ponieważ cały znacznik 
ulega strąceniu. Tak jest jednak dopó
ty, dopóki objętość dodawanego roz
tworu odczynnika miareczkującego 

Na2H32P04 nie osiągnie wartości rów

noważnikowej Vo. przy której całkowi
ta ilość oznaczanego magnezu znajdzie 
się już w strąconym osadzie. Po osiąg
nięciu takiego stanu każda następna 

porcja odczynnika, wprowadzona do 
roztworu analizowanego, będzie po
wodować wzrost jego aktywności 

promieniotwórczej, proporcjonalnie 

do objętości dodawanego odczynnika 
miareczkującego (rys. 13.4). 

Inny wariant miareczkowania ra

diometrycznego może polegać na tym, 
że zamiast znakowania odczynnika 
miareczkującego, znakuje się substan
cję oznaczaną. Przykladem tego może 
być oznaczanie srebra znakowanego 
izotopem promieniotwórczym l!OmAg. 

Do analizowanego roztworu, zawie
rającego nieznaną ilość jonów srebra 
Ag+, dodaje się najpierw znaną ilość 
jego znacznika llOmAg. Następnie do 

takiego roztworu wprowadza się zno
wu małymi porcjami roztwór odczyn
nika strącającego w postaci chlorku 

sodu (NaCI). Między jonami srebra 

i chloru zar.hodzi wtedy reakcja 
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Rys. 13.4. Wykres miareczkowania radiometrycznego 
jonów magnezu (niepromieniotwórczych) strą
canych za pomocą wadarofosforanu sodu 

· znaczonego izotopem 32P: V- objętość roz
tworu odczynnika miareczkującego, Vo- ob
jętość równoważnikowa 
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Rys. 13.5. Wykres miareczkowania radiometrycznego 
jonów srebra (znaczonych izotopem !!Om Ag), 
za pomocą chlorku sodu: V- objętość roz
tworu odczynnika miareczkującego, V o- ob
jętość równoważnikowa 
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W wyniku takiej reakcji następuje wytrącanie się trudno rozpuszczalnego chlorku sre

bra (AgCI). W osadzie tym zawarte jest zarówno oznaczane srebro niepromieniotwórcze, 

jak i dodany do roztworu znacznik IIOmAg. Po osiągnięciu punktu równoważnikowego cała 
ilość tego znacznika przechodzi do osadu AgCI. Dalsze dodawanie niepromieniotwórczego 

odczynnika strącającego nie powoduje więc dalszych zmian aktywności analizowanego roz

tworu (rys. 13.5). 

Występujący w powyższym przykładzie izotop promieniotwórczy tłOmAg nie nadaje 

się jednak do szerszego stosowania w praktyce ze względu na stosunkowo długi czas poło

wicznego rozpadu (około 270 dni) i silne promieniowanie gamma (liczne linie spektralne), 

o energii fotonów dochodzącej do około l ,5 Me V. Obie wspomniane cechy tego izotopu 

powodują, iż może on stwarzać zagrożenie radiologiczne. 

Inne przykłady różnych wariantów miareczkowania radiometrycznego można znaleźć 

w pracy [13]. 

13.6. Badania reakcji wymiany w układach homogenicznych 

W układach homogenicznych (jednorodnych) mogą zachodzić różne reakcje wymiany, 

polegające na wymianie izotopów tego samego pierwiastka, atomów lub jonów różnych 

pierwiastków, a także elektronów, przy czym zarówno substraty, jak i produkty takich re

akcji pozostają w tej samej fazie (stanie skupienia) . 

Znacznikowe badania tego rodzaju reakcji wymiany są możliwe tylko wtedy, kiedy 

jedna z reagujących części układu daje się wydzielić po ustaleniu równowagi wymiany. 

Rozpatrzmy ogólnie odwracalną reakcję wymiany izotopowej między substancjami 

AX i BX* o różnym składzie izotopowym. Reakcja taka przebiega według schematu 

AX + BX* f! AX* + BX, 

gdzie X i x* - różne izotopy tego samego pierwiastka X. 

Jeśli w chwili początkowej (t= O) stężenie molowe substancji AX* (produktu reakcji) 

jest równe zeru, to stopień wymiany p można zdefiniować wzorem 

def [AX*l 
p = 

(AX*Joo 
(13.12) 

gdzie [AX*]oo- stężenie molowe substancji AX* po ustaleniu się stanu równowagi takiego 

procesu odwracalnego. 

Przypomnijmy, że stężenie molowe jest to z definicji liczba moli (gramocząsteczek) 

danego związku chemicznego rozpuszczonych w l litrze roztworu. 
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Szybkość wzrostu stężenia molowego tworzących się cząsteczek AX* zależy od szyb
kości R przechodzenia izotopu x* z cząsteczek BX* do AX. Ponieważjednakjest to proces 
odwracalny' stąd równocześnie następuje przechodzenie atomów x* w kierunku przeciw
nym, to znaczy od cząsteczek AX* do BX. Po osiągnięciu stanu równowagi atomy izotopu 
x* rozdzielają się równomiernie między oba składniki takiego układu. 

Można wykazać, że między stopniem wymiany p, szybkością takiej reakcji R, oraz 
czasem jej przebiegu t zachodzi związek 

a+b -Jn(J-p) =--Rt 
a b 

gdzie: 
a -sumaryczne stężenie molowe [AX) + [AX*J, 

b -sumaryczne stężenie molowe [BX] + [BX*]. 

(13 .13) 

Związek (13.13) znany jest w literaturze jako równanie McKay'a [8, 13]. W oparciu 
o to równanie można wyznaczać szybkość R danej reakcji wymiany. W tym celu po róż
nych czasach t reakcji wydziela się z układu próbki substancji AX* i mierzy dla nich czę
stości zliczeń 11. Podobny pomiar przeprowadza się następnie po ustaleniu się równowagi 
wymiany. Takie dane pomiarowe umożliwiają obliczanie wartości stopnia wymiany p1 po 
różnych czasach t reakcji, korzystając z zależności 

(13.14) 

gdzie: 
11 -częstość zliczeń po określonym czasie t reakcji, 

loo -częstość zliczeń po ustaleniu się stanu równowagi wymiany. 

Wyznaczony w ten sposób szereg wartości p1 umożliwia sporządzenie wykresu przed
stawiającego liniową zależność między wartością In (l -p) i czasem t wymiany, zgodnie 
z równaniem McKay'a (13.13). 

Wspołczynnik nachylenia takiego wykresu (prostej) określa szybkość R badanej re

akcji wymiany izotopowej. 
Dzięki wykorzystaniu znaczników promieniotwórczych można też badać inne reakcje, 

polegające na przykład na wymianie elektronów. Przykładem takiej wymiany elektronowej 
może być reakcja 
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Rys. 13.6. Wykres doświadczalny umożliwiający 

wyznaczanie szybkości wymiany elek
tronowej między jonami talu T!+ i Tl3+ 
w roztworze: xlxoo - stosunek stężeń 

określonych jonów po czasie t wymia
ny i po ustaleniu się jej równowagi [ 12] 

Aby prześledzić przebieg tej reakcji, 
roztwór jonów talu TJ3+, znaczonych izoto
pem 20<71, zakwaszamy i mieszamy z roz
tworem jonów TJ+. Oba rodząje jonów, 
w pobieranych następnie próbkach, można 
rozdzielać metodą strącania selektywnego, 
stosując odpowiednie odczynniki strącające. 

Jony Tl+ dają się strącać w postaci chromia
nu, podczas gdy jony 113+ pozostają wtedy 
w roztworze. Można również strącać jony 
113+ w postaci wodorotlenku. W roztworze 
pozostają wówczas jony n+. 

Aby wyznaczyć szybkość reakcji wy
miany elektronowej postępuje się podob
nie, jak w przedstawionym wyżej przy
padku wymiany izotopowej . Odpowiedni 
wykres dla wymiany elektronowej między 
jonami talu pokazano na rysunku 13.6. 

13.7. Badania reakcji wymiany w układach heterogenicznych 

Układy heterogeniczne (niejednorodne) są to najczęściej układy dwufazowe, złożone 
z ciała stałego i gazu (pary), albo też ciała stałego i cieczy. 

Szybkość reakcji wymiany (na przykład izotopowej) zachodzącej na granicy faz w takich 
układach zależy także od szybkości dyfuzji substratów lub produktów reakcji w głąb danej fazy. 
Mechanizm i szybkość wymiany zależy ponadto od takich czynników, jak temperatura, struktu
ra wewnętrzna ciał stałych, kwasowość (pH) roztworów, ciśnienie gazów itp. 

Szybkość reakcji wymiany między ciałem stałym i gazem można badać oznaczając ko
lejno aktywność promieniotwórczą gazu znaczonego odpowiednim izotopem promienio
twórczym. Stopień wymiany p1 po czasie t reakcji określony jest wtedy wzorem 

ao-at lo-lt 
Pt= --- = ---

ao-aoo lo-loo 
(13.15) 

gdzie: 
ao, a1, aoo - aktywności gazu na początku wymiany (t= 0), po czasie t oraz po ustale

niu się stanu równowagi wymiany, 
lo, 11, l"" - odpowiednie częstości zliczell. 

Badania procesów wymiany w układach heterogenicznych są stosunkowo łatwe, ze 
względu na możliwość prostego rozdzielania faz, między którymi zachodzi dana wymiana. 
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13.8. Badania procesów zatężania 

Przy oznaczaniu pierwiastków śladowych konieczne jest zwykle ich wstępne zatężenie 

w analizowanym układzie chemicznym (próbce). Dopiero tak zatężone (wzbogacone) prób

ki można dalej analizować metodami instrumentalnymi, na przykład metodą rentgenowskiej 

analizy fluorescencyjnej . Do kontroli różnych procesów zatężania próbek w oznaczane 

składniki śladowe można wykorzystywać znaczniki promieniotwórcze. 

Najczęściej stosowanymi metodami zatężenia próbek do analizy są: 

Metodafiltracji-wykorzystywana w analizie zawiesin wodnych lub pyłowych zanie

czyszczeń powietrza. Polega ona na osadzaniu analizowanego materiału na odpowiednich 

filtrach (sączkach) w wyniku przefiltrowywania przez nie określonej masy lub objętości fa

zy wodnej lub powietrza. 

Metoda odparowywania- będąca najprostszym sposobem zatężania próbek otrzymywa

nych z roztworów. Główną wadą tej metody jest stosunkowo długi czas potrzebny na odparowa

nie rozpuszczalnika. Trudno też jest uzyskać cienkie warstwy osadów o równomiernej masie 

powierzchniowej, co może być źródłem błędów w dalszej analizie. 

Metody strącania lub współstrącania - polegające na strącaniu z roztworu osadów 

trudno rozpuszczalnych przy użyciu odpowiednich odczynników strącających. Aby strącić 

składnik śladowy trzeba najpierw wprowadzić do roztworu odpowiedni nośnik, wraz z któ

rym będzie się współstrącał dany składnik śladowy . 

Metoda ekstrakcyjna -polegająca na przeprowadzaniu substancji rozpuszczonej w jednej 

fazie ciekłej do innej fazy ciekłej, nie mieszającej się z tą pierwszą. Jedną z takich faz jest zwy

kle roztwór wodny, a drugą rozpuszczalnik organiczny nie mieszający się z wodą. 

Metody wymiany jonowej- oparte na wykorzystaniu właściwości niektórych substan

cji Uonitów) polegającej na wymianie jonów własnych na jony znajdujące się w roztworze. 

Szczególnie użyteczne są tu jonity selektywne, umożliwiające wybiórczą wymianę tylko 

niektórych jonów. 

Metoda adsorpcji na węglu aktywnym - stosowana do zatężania różnych substancji, 

zwłaszcza organicznych. 

Metoda liofilizacji- umożliwiająca odwadnianie niektórych materiałów biologicznych 

poprzez ich zamrażanie. Woda ulatnia się z tych materiałów dzięki sublimacji kryształków 

lodu w wysokiej próżni. Zapobiega to stratom innych składników, zachodzącym zwykle 

przy odparowywaniu próbki w podwyższonej temperaturze. 

Metody chromatograficzne- oparte na wykorzystaniu różnej dynamiki wymiany masy 

poszczególnych składników między fazą nieruchomą (stacjonarną) i ruchomą, poruszającą 

się wzdłuż kolumny chromatograficznej. Substancje o większym powinowactwie do fazy 

stacjonarnej poruszają się wolniej wzdłuż kolumny, pozostając w tyle za składnikami o wię

kszym powinowactwie do fazy ruchomej . Wśród różnych technik chromatograficznych 

można ogólnie wyróżnić chromatografię gazową, cieczową, bibułową i cienkowarstwową. 

87 

Ze zbiorów Biblioteki Głównej AGH  http://www.bg.agh.edu.pl/



Szczegóły dotyczące różnych metod zatężania chemicznego można znaleźć na przy

kład w pracach [9, 10]. 

We wszystkich tych metodach znajdują zastosowanie znaczniki promieniotwórcze, 

które mogą spełniać dwojaką rolę. Po pierwsze, wykorzystanie tych znaczników zwiększa 

możliwości wykrywania i oznaczania składników śladowych. Szczególnie dobre wyniki da

je tu połączenie metody atomów znaczonych z metodami chromatograficznymi. Po drugie, 

znaczniki promieniotwórcze umożliwiają wyznaczanie szybkości i efektywności różnych 

procesów chemicznych i fizycznych zatężania i wydzielania analizowanych substancji. 

Jako przykład weźmy pod uwagę proces wymiany jonowej, wykorzystywany zwykle 

do zatężania pierwiastków metalicznych. Proces ten może polegać na wymianie jonowej 

między roztworem i odpowiednią żywicą jenowymienną (jonitem) w czasie przesączania 

roztworu przez sączek bibułowy nasycony takim jonitem. Jony z roztworu gromadzą się na 

sączku, który po wysuszeniu można analizować metodami instrumentalnymi. 

Zamiast sączków bibułowych stosuje się też jonity w postaci cienkich folii lub granu

lek umieszczanych w analizowanym roztworze. Szczególnie użyteczne są żywice chelatują

ce, wykazujące dużą selektywność wymiany jonów niektórych metali. Przykładem takiego 

jonitu selektywnego może być żywica o nazwie firmowej "Chelex-100". Znaną masę takiej 

żywicy granulowanej wprowadza się do znanej masy analizowanego roztworu mieszając 

cały układ aż do czasu ustalenia się równowagi wymiany. Następnie roztwór wraz z żywicą 

przesącza się przez filtr membranowy, otrzymując na nim cienką warstwę żywicy zawiera

jącej jony danego metalu. 

Wielkościami określającymi efektywność takiego procesu wymiany jonowej są: 

- pojemność sorpcyjna, zdefiniowana jako ilość jonów wyrażona w molach, jaka może 

ulec sorpcji przez jednostkową masę danego jonitu, 

- stopie1i wymiany p, określający stosunek liczby jonów danego metalu w danej masie 

jonitu, po ustaleniu się równowagi wymiany, do liczby tych jonów w określonej ilości 

roztworu przed rozpoczęciem procesu wymiany, 

- współczynnik podziału Kp, wyrażający stosunek stężenia jonów metalu w jonicie do 

stężenia tych jonów w roztworze po ustaleniu się równowagi wymiany w określonej 

temperaturze. 

Między współczynnikiem podziału Kpi stopniem wymiany p zachodzi związek 

p m,. 
K =---

p 1-p 111j 
(13.16) 

gdzie m,. i mi- odpowiednio masa roztworu i masa jonitu. 

Ważnym parametrem jest również szybkość wymiany jonów wyrażająca kinetykę ca

łego procesu. 
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Znacznikowe badania kinetyki i efektywności procesów zatężania próbek prowadzono, 

miedzy innymi, w Instytucie Fizyki i Techniki Jądrowej AGH. Badania te były związane 
z opracowywaniem instrumentalnych metod oznaczania śladowych zawartości różnych me
tali w wodach, solankach i materiałach biologicznych [4, 5, 6] . 

13.9. Badania mechanizmów reakcji chemicznych 

Dzięki znacznikom promieniotwórczym możliwe jest badanie nie tylko reakcji wymia

ny, lecz także różnych innych reakcji chemicznych. Za pomocą tej metody można śledzić na 
przykład szybkość tworzenia się i zanikania przejściowych produktów reakcji . 

Aby wyjaśnić ogólnie zasadę takich badań weźmy pod uwagę reakcję przebiegającą 
według schematu 

R1 R2 R3 
A+B -> X-> Y-> C, 

gdzie: 

AiB 
X i Y 
c 

- substancje wyjściowe (substraty) reagujące ze sobą, 

- substancje przejściowe, tworzące się w trakcie całej reakcji, 
- produkt końcowy reakcji, 

R 1, R2, R3 - szybkości reakcji cząstkowych wyrażone w molach na sekundę. 

Załóżmy, że do badanego układu został wprowadzony znacznik promieniotwórczy 
substancji X o molowej aktywności właściwej aw0, zdefiniowanej jako stosunek aktywności 
promieniotwórczej danej substancji do jej ilości wyrażonej w molach. 

W wyniku drugiego etapu przedstawionej wyżej reakcji, to znaczy przemiany X -t Y, 
część znacznika przechodzi od substancji X do substancji Y. A zatem następuje zmiana w czasie 

ich aktywności molowych ax i ay· Zmiany tych aktywności można opisać równaniami 

(13 .17) 

oraz 

(13.18) 

gdzie [X] i [Y]- stężenia molowe substancji X i Y. 

Przed rozpoczęciem takiej reakcji aktywność ay równa się zeru, natomiast w miarę 
przebiegu reakcji aktywność ta zwiększa się, osiągając po pewnym czasie maksimum. Oz-
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nacza to, że pochodna dajdt, określona równaniem (13.18), przyjmuje wtedy wartość zero, 

podczas gdy aktywności ax i ay stają się takie same. A zatem wyznaczając doświadczalnie 

zależności czasowe ax(t) i ay(t) uzyskujemy informacje o mechaniźmie danej reakcji, to 

znaczy o szybkości tworzenia się i zanikania substancji przejściowych. 

Przykładem wykorzystania takiej metody do tego rodzaju badań może być sprawdze

nie mechanizmu utleniania metanu (CH4). Załóżmy, że reakcja ta przebiega zgodnie ze 

schematem 

Aby stwierdzić czy tlenek węgla 

(CO) tworzy się rzeczywiście z aldehydu 

mrówkowego (CH20) znaczymy ten zwią

zek izotopem 14C i następnie oznaczamy 

aktywności (poprzez pomiary częstości zli

czeń) obu produktów przejściowych, to 

znaczy CH20 i CO. Takie pomiary powta

rzamy kolejno po różnych czasach przebie

gu reakcji. Otrzymane wyniki przedstawio

no na rysunku 13.7. Z rysunku tego widać, 

że aktywność właściwa (molowa) związku 
14CH20 zmniejsza się monotonicznie. Przy

czyną tego jest zarówno rozcieńczanie tego 

związku przez jego część niepromienio

twórczą, tworzącą się z metanu, jak i po

wstawanie promieniotwórczego tlenku wę

gla (14CO). Równocześnie aktywność wła
ściwa tego tlenku zwiększa się początkowo, 

a następnie maleje wskutek tworzenia się 

aktywnego dwutlenku węgla (14C02). 

Przedstawione wyniki doświadczalne 

wskazują więc, że tlenek węgla (CO) 

tworzy się ze związku CH20. 

o 0,1 

czas [s) 

Rys. 13.7. Aktywno~ci właściwe formaldehydu 
(
14CH20) i tlenku węgla (14CO) w fun

kcji czasu reakcji utleniania metanu 
(CH4) [12] 

13.10. Badania rozpuszczalności ciał trudno rozpuszczalnych 

Rozpuszczalność różnych substancji w różnych rozpuszczalnikach odgrywa ważną ro

lę na przykład w chemii analitycznej, przy stosowaniu strąceniowych metod wydzielania 

oznaczanych składników. Dla niektórych ciał ich rozpuszczalność można określać metoda-
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mi elektrochemicznymi, jednakże tylko wtedy, kiedy w danym rozpuszczalniku następuje 
dysocjacja cząsteczek ciała rozpuszczanego. 

Dzięki wykorzystaniu znaczników promieniotwórczych możliwe jest badanie rozpuszczal

ności ciał trudno rozpuszczalnych w dowolnych rozpuszczalnikach w obecności innych substan

cji, na przykład soli lub związków kompleksujących. Pierwsze badania rozpuszczalności przy 

użyciu radiogenicznego izotopu promieniotwórczego 212Pb przeprowadzili G. Hevesy i F. Pa
neth już w 1913 roku. Badano rozpuszczalność siarczanu i chromianu ołowiu [13]. 

Aby stwierdzić, czy dana substancja rozpuszczona w roztworze pozostaje w równowa
dze z jej fazą stałą, można stosować dwie metody. 

Pierwsza z tych metod polega na tym, że substancję rozpuszczoną, znakowaną odpo

wiednim izotopem promieniotwórczym, miesza się cały czas z rozpuszczalnikiem. Co pie

wien czas pobiera się takie same próbki roztworu i oznacza ich względną aktywność (przez 

pomiar częstości zliczeń). Aktywność ta zwiększa się z biegiem czasu, aż do osiągnięcia 

stanu nasycenia roztworu w danej temperaturze. Rozpuszczalność S, wyrażoną w g/cm3, 

można wtedy obliczyć korzystając ze wzoru 

a,. m l,. m 
S=--=--

as V ls V 
(13.19) 

gdzie: 

as -aktywność substancji stałej o masie m przed jej rozpuszczeniem, 

ar - aktywność próbki roztworu o objętości V po ustaleniu się stanu nasycenia 

(stanu równowagi) w określonej temperaturze, 

ls i 1,. - odpowiednie częstości zliczeń. 

Zauważmy, że wzór (13.19) wyraża po prostu stosunek aktywności właściwych roz

tworu (a,.IV) i danego ciała stałego (a/m) przed jego rozpuszczeniem. Te aktywności wła

ściwe wyrażone tu są jednak w różnych jednostkach, a mianowicie: dla roztworu w Bq/cm3, 

a dla ciała stałego w B q/g. Dlatego rozpuszczalność S ma wymiar g/cm3. 

Druga metoda polega na sporządzaniu nasyconego raztworu substancji znaczonej 

w temperaturze wyższej o 20+30 Kod temperatury To, dla której chcemy określić rozpusz

czalność tej substancji. Następnie taki roztwór wraz z mieszadłem umieszcza się w termo

stacie o wspomnianej temperaturze To. Z biegiem czasu stężenie substancji w roztworze 

zmniejsza się, ponieważ w miarę obniżania temperatury część jej ulega krystalizacji (strące
niu). A zatem zmniejsza się również aktywność promieniotwórcza roztworu, aż do ustalenia 

się stanu jego nasycenia w danej temperaturze To. Rozpuszczalność S można wtedy określić 

korzystając znowu ze wzoru ( 13.19). 

Oznaczanie aktywności właściwych ciał stałych, przed ich rozpuszczeniem, jest zwy

kle mało dokładne. Dlatego w takich badaniach stosuje się przeważnie metodę porównaw

czą, z wykorzystaniem odpowiedniego roztworu wzorcowego. Stosunek stężeń danej sub-
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stancji w roztworze badanym (C,.) i wzorcowym (Cw) jest określony stosunkiem aktywności 

próbek tych roztworów o takich samych objętościach. Dzięki temu stężenie w roztworze ba

danym, a tym samym rozpuszczalność S danej substancji, można obliczyć stosując wzór 

(13 .20) 

gdzie: 

a,. - aktywność próbki roztworu badanego, 

aw -aktywność próbki roztworu wzorcowego o takiej samej objętości, 

J,. i l w -odpowiednie częstości zliczeń . 

13.11. Badania wzajemnej rozpuszczalności cieczy 

Znaczniki promieniotwórcze wykorzystuje się także do badań wzajemnej rozpuszczalności 

cieczy trudno mieszających się ze sobą. Przykładem tego może być oznaczanie rozpuszczalno

ści w wodzie fosforanu tributylu (TBP) stosowanego często do ekstrakcji w chemii jądrowej. 

Związek ten znakuje się izotopem 32P. Oznaczając aktywność promieniotwórczą tego znacznika 

w próbkach wody można określić jaka część związku TBP przeszła do tej fazy . 

Innym przykładem podobnego wykorzystania metody atomów znaczonych może być 

badanie rozpuszczalności rtęci w wodzie. W ten sposób można wyznaczać współczynnik 

podziału tego pierwiastka między fazą wodną i organiczną. Znacznikiem jest w tym przy

padku izotop 203Hg. 

Do badania rozpuszczalności wody w benzenie i innych węglowodorach stosuje się, ja

ko znacznik, wodę trytową (HTO). 

Więcej informacji dotyczacych tego rodzaju badań, wraz z literaturą źródłową, można 

znaleźć w pracy [ 13]. 

13.12. Oznaczanie bardzo małych prężności par 

Kolejnym przykładem wykorzystania znaczników promieniotwórczych jest oznaczanie 

bardzo małych ciśnień (prężności) par nasyconych niektórych ciał stałych, na przykład me

tali. Są to zwykle ciśnienia tak małe, że ich pomiar metodami tradycyjnymi jest bardzo trud

ny, lub wręcz niemożliwy. Wśród znacznikowych metod oznaczania takich prężności par 

nasyconych można wyróżnić metody statyczne i dynamiczne. 

Metoda statyczna -polega na oznaczaniu aktywności znacznika w badanej parze nasy

conej w warunkach jej równowagi termodynamicznej z fazą skondensowaną. Przykładem 

wykorzystania takiej metody może być oznaczanie prężności pary fosforu białego (alotro-
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powa odmiana tego pierwiastka), znaczonego izotopem 32P. Schemat odpowiedniej aparatu

ry pomiarowej pokazano na rysunku 13.8. Obserwując zmiany mierzonych częstości zli

czeń, można w ten sposób śledzić zmiany prężności pary zachodzące wskutek zmian jej 

temperatury. Jest to więc tylko metoda porównawcza, a nie bezwzględna. 

do pompy 
próżniowej 

biały fosfor 

osłona 

okienko 

pary fosforu 

Rys. 13.8. Schemat aparatury do oznaczania prężności par fosforu białego [13] 

Metody dynamiczne -polegają na tym, że nad powierzchnią parującego ciała prze

pływa strumień gazu nośnego unoszący cząsteczki pary. Tak unoszona para ulega nastę

pnie adsorpcji lub kondensacji (skropleniu) w odpowiednim kondensorze chłodzonym 

ciekłym azotem. Jeśli znamy aktywność właściwą znakowanego ciała parującego, to na 

podstawie oznaczanej aktywności promieniotwórczej kondensatu można określić masę 

unoszonej pary w danym przedziale czasu. Ponieważ jednak szybkość parowania zależy 

od natężenia przepływu (strumienia) gazu nośnego, dlatego takie pomiary przeprowadza 

się przy różnych prędkościach przepływu (różnych strumieniach) tego gazu. Uzyskane 

dane pomiarowe ekstrapoluje się następnie do prędkości zerowej. Szczegółowy opis tej 

metody znajduje się w pracy [13]. 

Prostszym sposobem dynamicznym wyznaczania prężności par jest metoda efuzyjna 
(metoda Knudsena). Proces efuzji polega na powolnym wypływie gazu (pary) przez mały 

otwór. Jeśli średnica otworu jest znacznie mniejsza od średniej drogi swobodnej cząsteczek 

gazu (małe ciśnienie), to cząsteczki te przepływają swobodnie przez dany otwór nie ulega

jąc rozproszeniom na jego ściankach. Po swobodnym przepływie pary w obszar wysokiej 

próżni, para ta ulega skropleniu na odpowiednim kondesorze, jak w metodzie poprzedniej. 

Masę tego kondensatu oznacza się na podstawie jego aktywności promieniotwórczej. Jeśli 
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znamy aktywność właściwą ciała parującego, to prężność p pary można obliczyć korzysta

jąc z przybliżonego wzoru 

p=.!!!_~ 
At M 

(13.21) 

gdzie: 

m - masa skroplonej pary (kondensatu), 

A - powierzchnia otworu efuzyjnego, 

- czas efuzji, 
R - stała gazowa (8,31 J mol-1 K-1 ), 

T - temperatura bezwzględna, 

M - masa cząsteczkowa pary. 

Dzięki metodzie efuzyjnej można wyznaczać prężności par już na poziomie 10-7 Pa. 

W ten sposób oznaczano na przykład prężności par cynku znakując go izotopem 65Zn [ 13]. 

Na podobnej zasadzie opartajest również metoda Langmuira. Odparowywanie znako

wanej substancji do obszaru wysokiej próżni następuje w tym przypadku z całej powierzch

ni danego ciała. Para kondensuje się na wewnętrznych ściankach komory próżniowej. Po 

wymyciu tego kondensatu oznacza się jego aktywność promieniotwórczą, określającą masę 

kondensatu. Korzystając z odpowiedniego wzoru można obliczać prężności par niektórych 

met~li nawet na poziomie rzędu w-10 paskala. 

Jeszcze innym sposobem oznaczania prężności par jest metoda oparta na wymianie 

znakowanych cząsteczek między dwoma płytkami z tego samego metalu i o takich samych 

powierzchniach. Jedną z takich płytek znakujemy odpowiednim izotopem promieniotwór

czym. Następnie obie płytki umieszczamy w komorze o kontrolowanej temperaturze. 

Szybkość wymiany cząsteczek znacznika między płytkami zależy liniowo od szybkości 

parowania danego metalu. Szybkość tę można oznaczać obserwując zmiany aktywności 

promieniotwórczej płytek. Umożliwia to z kolei obliczanie prężności pary tego metalu 

w określonej temperaturze. 

Jeśli znamy prężności par, to na tej podstawie można określać stałe równowagi reakcji che

micznych, zachodzących między fazą gazową i ciałami stałymi. Przykładem tego może być re

akcja wodoru (Hz) z siarczkami metali (M), przebiegająca zgodnie z ogólnym schematem 

Stałą równowagi takiej reakcji określa stosunek ciśnienia siarkowodoru (H2S) do ciś

nienia wodoru (Hz). 

Badania takie przeprowadza się wykorzystując siarczki metali znakowane izotopem 
35S. Próbkę siarczku metalu M (M35S) umieszcza się w komorze o kontrolowanej tempera

turze. Po wypełnieniu komory wodorem wymusza się obieg gazu za pomocą pompy cyrku

lacyjnej. Gaz ten przepływa nad okienkiem licznika rejestrującego cząstki beta izotopu 35s. 
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Po ustaleniu się równowagi reakcji oznaczamy aktywność promieniotwórczą siarkowodoru 

i obliczamy jego ciśnienie . Równocześnie należy też mierzyć bezpośrednio ciśnienie mie

szaniny gazowej wodoru z siarkowodorem. Na podstawie takich danych można obliczać 

ciśnienie wodoru i stalą równowagi. Tego rodzaju badania ilościowe muszą być poprzedzo

ne kalibracją układu pomiarowego. Do takiej kalibracji trzeba stosować siarkowodór zna

czony izotopem 35S o znanej aktywności i znanych ciśnieniach. 
Szerszy przegląd różnych zastosowań znaczników promieniotwórczych w badaniach 

chemicznych zawarty jest w podręcznikach [1, 2, 3, 7, 8, 11, 12, 13], a także w pozycjach li

teratury [2, 11, 13,15, 16] z rozdziału 12. 
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14. Znacznikowe badania dyfuzji, korozji i zjawisk 
powierzchniowych 

14.1. Dyfuzja 

Dyfuzjajest to proces polegający na migracji (przemieszczaniu się) cząsteczek ośrodka 
wskutek ich chaotycznego ruchu termicznego. Jęśli jest to ośrodek chemicznie jednorodny 
(homogeniczny) w warunkacł1 równowagi termodynamicznej, to wspomniany proces nazy
wamy dyfulją własną. 

W układach wieloskładnikowych (heterogenicznych), takich jak roztwory lub miesza
niny różnych gazów, zachodzi dyfulja wzajemna. Połega ona na wzajemnym przenikaniu 
się poszczególnych składników układu, czyli ich samorzutnym mieszaniu. 

Jeśli w układzie występują jakiekolwiek przestrzenne zróżnicowania (gradienty) stężeń 
składników lub temperatury, to oprócz chaotycznego ruchu cząsteczek wykazują one rów
nocześnie pewien ruch uporządkowany (dryf) w kierunku danego gradientu. Wskutek takie
go ruchu uporządkowanego następuje stopniowy zanik wszelkich zróżnicowań, dotyczący 
zarówno stężeń, jak i temperatury, to znaczy przywracanie stanu równowagi termodynami
cznej, zgodnie z drugą zasadą termodynamiki. Procesy te określamy odpowiednio jako dy

furję stężeniową i dyfulję termiczną (termodyfu<Ję). Każdy ruch dyfuzyjny zachowuje jed
nak zawsze cechy chaosu przejawiające się ciągłym bezładnym ruchem cząsteczek, na który 
nakłada się wspomniany ruch uporządkowany, wymuszony istniejącym gradientem. Taki 
uporządkowany ruch cząsteczek oznacza przepływ ich masy określany jako strumie1i dyfu

<Ji. Z definicji gęstość 10 takiego strumienia jest to ilość masy przepływającej w jednostko
wym przedziale czasu przez jednostkową powierzchnię prostopadłą do kierunku przepływu. 
Przy pominięciu wszelkich sil zewnętrznych (na przykład grawitacji) gęstość strumienia dy
fuzji można określić wzorem 

a c 
10 =-Dax 

gdzie: 
D - współczynnik dyfuzji o wymiarze m2/s, 
C - stężenie dyfundującej substancji, 
x - współrzędna przestrzenna w kierunku strumienia dyfuzji . 

(14.1) 

Wartość współczynnika dyfuzji D można traktować jako stałą dla danego układu 
i określonej temperatury w szerokim zakresie stężeń substancji dyfundującej. 

Wzór (14.1) znany jest jako pierwsze prawo Ficka. Prawo to obowiązuje przy założe
niu, że strumień dyfuzji nie zależy od czasu, to znaczy, że jest to strumień stacjonarny. 
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Jeśli strumień dyfuzji zmienia się w czasie, to do opisu tego procesu stosuje się drugie 
prawo Ficka, wyrażone równaniem 

(14.2) 

Zauważmy, że oba prawa Ficka (14.1) i (14.2) dotyczą dyfuzji stężeniowej jednowy
miarowej, to znaczy zachodzącej w określonym kierunku x. 

W ogólniejszym przypadku stężeniowej dyfuzji trójwymiarowej odpowiednie równa
nie opisujące ten proces przyjmuje postać 

~~ = D div (grad C) (14.3) 

Ilościowe badania procesów dyfuzyjnych polegają na wyznaczaniu wartości współ
czynnika dyfuzji D występującego w równaniach Ficka. Bezkonkurencyjnym sposobem ta

kich badań jest metoda znaczników promieniotwórczych. Dotyczy to zwłaszcza dyfuzji róż
nych domieszek i zanieczyszczeń śladowych. Jest to również jedyna metoda umożliwiająca 
śledzenie procesów dyfuzji własnej. 

14.2. Znacznikowe badania dyfuzji w cieczach 

Przykładem dyfuzji wzajemnej w cieczach może być samorzutne mieszanie się wody 
i atramentu po doprowadzeniu do styku powierzchni tych cieczy. Po pewnym czasie nastę

puje równomierne zabarwienie takiej mieszaniny w całej jej objętości. 

Najprostszym sposobem wyznaczania współczynników dyfuzji cieczy jest metoda kapilary. 
Schemat odpowiedniego układu do przeprowadzania takich badań pokazano na rysunku 14.1. 

Cienką kapilarę, napełnioną cieczą znaczoną sub-
stancją promieniotwórczą, umieszczamy w na-
czyniu zawierającym tę ciecz bez znacznika. 

Wskutek dyfuzji atomów znaczonych do cie
czy w naczyniu, ich liczba w kapilarze, a tym 

samym aktywność zawartej w niej cieczy, 

zmniejsza się z czasem. Rozwiązując dla ta

kich warunków geometrycznych równanie dy
fuzji otrzymuje się wzór wyrażający współ

czynnik dyfuzji 

"....._ 
,....__ ,......_, 

,-.".. 

kapilara 
r-- z cieczą 

aktywną 
......... 

r- .......... 

"" 

Rys. 14.1. Układ do wyznaczania współczyn
nika dyfuzji cieczy metodą kapila-

(14.4) ry; długość kapilary 10+20 mm, 
średnica około l mm 
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gdzie: 
l - długość kapilary, 

a0 - aktywność początkowa cieczy w kapilarze, 

a1 - aktywność tej cieczy po czasie t dyfuzji. 

Wzór (14.4) obowiązuje przy spełnieniu warunku (D t)! l > 0,2 [16, 19]. W praktyce stosu

nek aktywności arJa1 zastępuje się odpowiednim stosunkiem mierzonych częstości zliczeń lrJJ1• 

Inna, prosta metoda wyznaczania współczynników dyfuzji własnej cieczy polega 

na tym, że jedną część naczynia napełnia się cieczą znaczoną. Do drugiej części, od

dzielonej cienką błoną ze spieku szklanego, wlewa się tę samą ciecz bez znacznika. Na

stępnie co pewien czas oznacza się aktywności cieczy po jednej lub po obu stronach 

błony. Metoda ta wymaga kalibracji z użyciem cieczy wzorcowych o znanych współ

czynnikach dyfuzji własnej [ 16, 19]. 

Bardziej skomplikowany sposób wyznaczania współczynników dyfuzji różnych cieczy 

został przedstawiony w pracy [5]. 

14.3. Znacznikowe badania dyfuzji w ciałach stałych 

Procesy dyfuzyjne w ciałach stałych, zwłaszcza metalach i stopach, odgrywają ważną 

rolę w różnych zagadnieniach naukowych i technicznych [11, 12, 13, 20]. 

Wśród mechanizmów dyfuzji w ciałach krystalicznych można wyróżnić: 

- dyfuzję sieciową, zachodzącą dzięki występowaniu w krysztale defektów punktowych, 

- dyfuzję poprzez dyslokacje, 

- dyfuzję wzdłuż granic ziaren, 

- dyfuzję przez mikropęknięcia, itp. 

Szczegółowe opisy różnych mechanizmów dyfuzji w ciałach stałych można znaleźć na 

przykład w opracowaniach [11, 12, 13]. 

Badania dyfuzji w metalach i stopach przeprowadza się zwykle na próbkach 

w kształcie płytek o grubości rzędu kilku milimetrów. Na jedną powierzchnię takiej 

płytki nanosi się cienką warstewkę znacznika o grubości kilku mikrometrów. Jest to tak 

zwane źródło dyfu'Zji. Powierzchnię styku źródła dyfuzji z powierzchnią próbki nazywa

my powierzchnią podziału. 

Do nanoszeniajednorodnych źródeł dyfuzji na powierzchnie ciał stałych wykorzystuje 

się różne techniki, takie jak: 

- naparowywanie w wysokiej próżni, 

- napylanie katodowe, 

- osadzanie elektrolityczne, 

- strącanie chemiczne, 

- wymiana izotopowa. 
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Szczegółowy opis tych technik można znaleźć w pracy (20]. 

Szybkość dyfuzji w ciałach stałych, podobnie jak szybkość reakcji chemicznych, zale

ży od temperatury zgodnie z wykładniczym prawem Arrheniusa. Aby więc przyspieszyć ba

dany proces, próbki z naniesionym źródłem dyfuzji wygrzewa się w podwyższonej tempera

turze, niższej od temperatury topnienia danego metalu. Takie wygrzewanie metalu może 

jednak powodować jego utlenianie. Aby tego uniknąć, proces ten przeprowadza się zwykle 

w wysokiej próżni lub w atmosferze gazów obojętnych, takichjak azot lub argon. 

Znacznik ze źródła dyfuzji dyfun

duje z biegiem czasu coraz głębiej do 

wnętrza próbki. Po różnych czasach 

występują więc różne chwilowe roz- C(x) 

kłady (profile) przestrzenne stężenia 

C(x) znacznika, jak na rysunku 14.2. 

Wyznaczanie kształtu profilów dy

fuzji można w zasadzie przeprowadzać 

korzystając z różnych metod fizycznych, 

chemicznych lub metalograficznych. Ża
den z tych sposobów nie może jednak 

konkurować z metodą znaczników pro

mieniotwórczych. Tylko ta metoda stwa

rza możliwości różnych rozwiązań tech

nicznych i metodycznych. 

Najważniejszymi sposobami wy

znaczania profilów dyfuzji, z wykorzy

staniem znaczników promieniotwór

czych, są: 

- metoda zdejmowania warstw, 

- metoda odbitki, 

- metoda absorpcyjna, 

- metoda przekrojów. 

o X 

Rys. 14.2. Chwilowe rozkłady przestrzenne stężenia 

C(x) znacznika (profile dyfuzji) po różnych 
czasach t dyfuzji (wyrażonych w jedno
stkach względnych) 

14.3.1. Metoda zdejmowania warstw (analiza warstwowa) 

Analiza warstwowa polega na zdejmowaniu kolejnych warstw z powierzchni próbki 

i oznaczaniu ich aktywności promieniotwórczej. Takie warstwy można zdejmować w spo

sób mechaniczny, chemiczny lub elektrolityczny. Sposób mechaniczny polega na zdzieraniu 

warstwy materiału za pomocą mikrostrugarki lub drobnoziarnistego papieru ściernego. Me

tody chemiczne i elektrolityczne sprowadzają się do tego, że powierzchniowa warstwa 

próbki ulega rozpuszczeniu bądź to w roztworze kwasu lub zasady, bądź też w elektrolicie 

w czasie przepływu prądu w układzie, którego jedną z elektrod stanowi badana próbka. 
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Skład tych roztworów należy dobierać tak, aby następowało równomierne rozpuszczanie się 

wszystkich składników próbki. 

Przy założeniu bardzo cienkiego źródła dyfuzji i grubej próbki (układu półnieskoń

czonego) można rozwiązać drugie równanie Ficka (14.2), otrzymując w rezultacie funkcję 

M0 
( x

2
) C(x, t) = 2=1/rtDt exp - 4Dt (14.5) 

gdzie: 

C(x, t) - stężenie znacznika wyrażone w jednostkach masy na jednostkę objętości, 

x - odległość warstwy od pierwotnej powierzchni podziału, 

Mo - początkowa masa powierzchniowa znacznika w źródle dyfuzji przed rozpo-

częciem wygrzewania próbki, 

- czas wygrzewania [11]. 

Przy założeniu proporcjonalności między stężeniem C(x, t) znacznika i mierzonymi 

częstościami zliczeń J(x, t), oraz po zlogarytmowaniu funkcji (14.5) otrzymuje się równanie 

(14.6) 

gdzie A- stała. 

Związek (14.6) przedstawia równanie linii prostej w układzie współrzędnych (ln J, x2). 

Przekształcając to równanie dochodzi się do wzoru określającego współczynnik dyfuzji D 

D = l 
4t ~(In J) 
~ 

(14.7) 

gdzie ~(In J)/ ~ x2- współczynnik nachylenia prostej określonej równaniem (14.6) . 

Głównym źródłem błędów takiej metody, opartej na oznaczaniu aktywności promie

niotwórczej poszczególnych warstw, mogą być niekontrolowane straty materiału zdejmo

wanego z próbki . Dotyczy to zwłaszcza materiałów kruchych. W takich przypadkach 

aktywności zdejmowanych warstw trzeba wyznaczać w sposób pośredni, na podstawie po

miarów częstości zliczeń pochodzących od promieniowania próbki przed i po zdjęciu z niej 

kolejnej warstwy. 

Po określonym czasie t wygrzewania próbki, stężenie C(x) znacznika w jej warstwie na 

głębokości x (patrz rys . 14.3) można wyznaczyć korzystając z zależności 

C(x) = ~(~-~) (14.8) 
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gdzie: 

l - częstość zliczeń mierzona po zdjęciu każdej kolejnej warstwy, 

M - różnica częstości zliczeń mierzonych przed i po zdjęciu kolejnej warstwy 
o grubości Ll.x, 

J..l - liniowy współczynnik absorpcji promieniowania znacznika, 

K - współczynnik stały [18]. 

W powyższym wzorze (14.8) można 

pominąć pierwszy lub drugi wyraz, w za-
leżności od tego, czy znacznikiem jest emi- C(x) 

ter przenikliwego promieniowania gamma 

(zaniedbywalnie mała wartość !l). czy też 

korzystamy tylko z cząstek beta (duża war

tość J..L). W wyniku takich uproszczeń wzór 

(14.8) przyjmuje postać 

X 

lub 

lM 
C(x) = --

KAx 
(14.9) 

Rys. 14.3. Przykład rozkładu stężenia C(x) zna
cznika (profilu dyjuzj1) w wygrzanej 
próbce: XJ, x2, x3- grubości warstw 

lub 

l 
C(x) = - f..ll 

K 

Podstawiając za C(x) funkcję (14.5) otrzymuje się odpowiednie równania 

M Mo ( x
2

) 
Ax = -K 2 ..frtDt exp - 4Dt 

K Mo ( x
2

) 1 = J..l 2 ~1tDt exp - 4Dt 

gdzie t;;;;; const. 

Po zlogarytmowaniu na przykład równania (14.11) otrzymujemy 

In~~~ 

(14.10) 

(14.11) 

(14.12) 

(14.13) 
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Równanie (14.13) przedstawia prostą w układzie współrzędnych [x2, In (LV/ Ax)]. 

Współczynnik nachylenia tej prostej określa wartość współczynnika dyfuzji D, podobnie 

jak w metodzie poprzedniej. 

Logarytmując z kolei równanie ( 14.12) otrzymuje się podobną prostą, tym razem 

w układzie współrzędnych (x2, In J). 

W przypadku ogólnym, bez żadnych uproszczeń z połączenia wzorów (14.5) i (14.8) 

otrzymujemy także równanie prostej w układzie współrzędnych [2, In (1-lf- !:!.l/ Ax)]. 

W każdym z tych przypadków współczynnik nachylenia odpowiedniej prostej określa war

tość współczynnika dyfuzji D. 

14.3.2. Metoda odbitki 

Metoda odbitki polega na wyznaczaniu stężenia powierzchniowego znacznika, jako 

funkcji czasu. Z ogólnej zależności (14.5) widać, że stężenie powierzchniowe C(O, t), dla 

x = O, jest określone wzorem 

Mo 
C(O, t) = 2 ~1tDt (14.14) 

Wzór (14.14) można traktować jako równanie linii prostej w układzie współrzędnych 

(C, t-112). Współczynnik nachylenia takiej prostej względem osi t- 112 określa wyznaczaną 
wartość współczynnika dyfuzji D. 

W praktyce badania takie przeprowadza się w ten sposób, że na powierzchnię próbki, 

z naniesioną cienką warstwą znacznika, przykłada się bibułę filtracyjną, nasyconą elektroli

tem. Bibuła ta jest dociskana do próbki płytką stalową, jak na rysunku 14.4. Następnie, 

w ciągu kilku minut, przepuszcza się przez takie złącze prąd elektryczny o natężeniu około 

l o-s A. W skutek tego część znacznika osadza się na bibule, której aktywność oznaczamy 

poprzez pomiar częstości zliczeń J. Oprócz tego, mierzy się jeszcze częstości zliczeń JP i l w 

odpowiednio dla całej próbki badanej i dla odbitki bibułowej zdjętej z próbki wzorcowej, 

stal 

Rys. 14.4. Układ do zdejmowania warstw po
wierzchniowych próbki w metodzie 
odbitki 
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zawierającej dany znacznik rozłożony rów

nomiernie w całej jej objętości. Można wy

kazać, że między takimi danymi pomiaro

wymi J, Jp i lw oraz współczynnikiem dyfu

zji D zachodzi związek 

(14.15) 

gdzie dw- grubość próbki wzorcowej [18, 

20]. 
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Zależność (14.15) można przedstawić w postaci linii prostej w układzie współrzędnych 
(J/Jp, t-112). Podobnie jak w metodach poprzednich, współczynnik nachylenia takiej prostej 
określa wartość współczynnika dyfuzji. Na rysunku 14.5 przedstawiono przykładowo rodzi
nę takich prostych, dotyczących dyfuzji własnej żelaza w różnych temperaturach. 

Rys. 14.5. Zależność stosunku częstości zliczeń 1/Jp od czasu t wygrzewania próbki żelaza w różnych 
temperaturach [ 18, 20] 

14.3.3. Metody absorpcyjne 

Opracowano kilka różnych metod badania dy
fuzji, opartych na wykorzystaniu zjawiska absor
pcji promieniowania gamma lub beta emitowane
go z wnętrza próbki, a nie ze zdejmowanych 
warstw. Dzięki temu próbka nie ulega zniszczeniu. 

Jedna z metod absorpcyjnych (metoda cienkiej 
próbki) polega na tym, iż wykonuje się po dwa po
miary częstości zliczeń licznikiem umieszczanym 
kolejno po przeciwnych stronach próbki o grubości 
około 10-4m (0, l mm) z naniesionym z jednej stro
ny cienkim (rzędu mikrometrów) źródłem dyfuzji. 
Schemat takich pomiarów zilustrowano na rysunku 
14.6. W miarę przebiegu procesu dyfuzji częstość 
zliczeń 11 (mierzona od strony źródła dyfuzji) 
zmniejsza się, podczas gdy częstość zliczeń h (mie-

licznik J1 

l: ~próbka 

~ tródlo dyfuzji 

licznik J2 

Rys. 14.6. Ilustracja zasady wyznacza
nia współczynnika dyfuzji 
metodą cienkiej próbki 
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rzona od strony przeciwnej) ulega zwiększaniu. Można wykazać, że między takimi danymi 

pomiarowymi i współczynnikiem dyfuzji D zachodzi związek 

gdzie: 
d - grubość próbki, 

- czas dyfuzji (wygrzewania), 
B - stała. 

(14.16) 

Szczegółowy opis różnych metod absorpcyjnych wyznaczania współczynników dyfu
zji w ciałach stałych znajduje się w pracy [20]. 

Zauważmy, że w metodzie cienkiej próbki nie trzeba znać współczynnika absorpcji IJ., 
co jest konieczne w niektórych innych metodach takich badań. Niedokładna znajomość 
wartości tych współczynników jest jedną z głównych przyczyn błędów tych metod. 

14.3.4. Metoda przekroju podłużnego 

Metoda przekroju podłużnego polega na pomiarach strumieni cząstek beta znacznika, 
emitowanych z nieprzesłoniętej części próbki (patrz rys. 14.7). Pomiar taki przeprowadza 
się dwukrotnie, przy różnych pozycjach przesłony absorbującej emitowane promieniowanie 
(cząstki beta) znacznika. Pozycje przesłony , określone współrzędnymi x 1 i x2, dobiera się 
tak, aby mierzone częstości zliczeń były takie same w granicach błędu wynikającego z flu
ktuacji statystycznych. Przy spełnieniu tych warunków współczynnik dyfuzji D można obli
czyć korzystając ze wzoru 

a) 

iród/o 
dyfuzji 

b) 

Rys.14.7. Wyznaczanie współczynnika dyfuzji metodą przekroju podłużnego 
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W tej metodzie czas wygrzewania próbki musi być na tyle długi, aby znacznik mógł do 

niej wdyfundować na dostatecznie dużą głębokość [18, 20] . 

14.3.5. Metoda przekroju z wykorzystaniem autoradiografii 

Autoradiograficzna metoda przekroju polega na tym, że po wygrzaniu próbki wykonu

je się jej przekrój równolegle do kierunku dyfuzji. Następnie do powierzchni takiego prze

kroju przykłada się kliszę fotograficzną. Po odpowiednim czasie ekspozycji kliszę wywołu

je się, oraz wyznacza gradient jej zaczernienia metodą fotometryczną. Można przyjąć, że 

zaczernienie kliszy w danym miejscu jest proporcjonalne do logarytmu natężenia promie

niowania padającego na to miejsce w określonym czasie ekspozycji. Dzięki temu, na pod

stawie rozkładu zaczernienia kliszy, można wyznaczyć profil dyfuzji znacznika w danej 

próbce, a tym samym wartość współczynnika dyfuzji D [ 4, 17]. 

14.3.6. Metody aktywacyjne 

Metody aktywacyjne badania dyfuzji polegają na tym, że źródłem dyfuzji jest izotop 

trwały, a nie promieniotwórczy. Taki izotop trwały aktywuje się dopiero po wygrzaniu 

próbki, to znaczy po jego wdyfundowaniu do jej wnętrza. 

Przykładem takiej metody aktywacyjnej , w połączeniu z analizą warstwową, może być 

badanie dyfuzji cyny w krzemie [18]. Aby przeprowadzić takie badania, na płytkę krzemo

wą nanosi się warstewkę zwykłej cyny niepromieniotwórczej, zawierającej izotop 116Sn, 

o stosunkowo dużym przekroju czynnym na aktywację neutronową. Po wygrzaniu próbki 

umieszcza się ją w strumieniu neutronów termicznych, wskutek czego w próbce tej zacho

dzi reakcja jądrowa 

Wytwarzany w ten sposób izotop promieniotwórczy 117Sn, o czasie połowicznego roz

padu 14 dni, emituje fotony gamma o energii około 160 keV. Dzięki temu promieniowaniu 

można śledzić profil dyfuzji, a tym samym wyznaczać wartość współczynnika dyfuzji cyny 

w danej próbce. 
Pewnym czynnikiem przeszkadzającym w przeprowadzaniu takich badań może być 

aktywowanie się również samego krzemu, w wyniku reakcji 

Tworzący się izotop promieniotwórczy 31 Si ma jednak krótki czas połowicznego roz

padu 2,6 godziny. Dzięki temu jego aktywność wygasa w dostatecznym stopniu po około 

trzech dobach schładzania próbki po aktywacji. 
W badaniach dyfuzji niektórych innych pierwiastków trzebaje aktywować za pomocą 

przyspieszanych cząstek naładowanych. Przykładem takiego pierwiastka może być tlen 

(patrz p. 14.4.2). 
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14.4. Korozja 

14.4.1. Uwagi ogólne 

Korozją nazywamy procesy niszczenia (degradacji) materiałów , zwłaszcza niektórych 

metali, wynikające z różnych zjawisk chemicznych i fizycznych zachodzących na granicy 

faz metal-środowisko . W zależności od rodzaju tego środowiska wyróżnia się korozję gazo

wą, cieczową, elektrolityczną, ziemną lub biologiczną. Szczególnym przypadkiem podo

bnego procesu jest korozja jądrowa, polegająca na stopniowym niszczeniu materiałów pod

dawanych długotrwałemu działaniu promieniowaniajądrowego w reaktorach jądrowych . 

Badania korozji wchodzą w zakres różnych dyscyplin naukowych i technicznych, ta

kich jak fizyka, chemia, inżynieria materiałowa itp. Badania tych procesów doprowadziły 

do wynalezienia stali nierdzewnej, stopów żaroodpornych , powłok antykorozyjnych, inhibi

torów (spowalniaczy) korozji itp. Okazało się jednak, że wszystkie te wynalazki nie nadąża

ją za rozwojem nowych dziedzin techniki i wprowadzaniem do praktyki nowoczesnych 

urządzeń, takich jak turbiny gazowe, kotły wysokoprężne, a także silniki turbinowe, odrzu

towe i rakietowe. Wytwarzane w takich silnikach gazy spalinowe charakteryzują się wyjąt

kowo dużym ciśnieniem i temperaturą. Wskutek tego stanowią one ośrodek szczególnie 

agresywny, co przyspiesza procesy korozji i zmienia ich charakter. W związku z tym istnie

je potrzeba prowadzenia dalszych badań procesów korozji zachodzącej w tak agresywnych 

środowiskach. Jednym z zespołów badawczych, zaliczanych obecnie do światowej czołów

ki w dziedzinie badań korozji wysokotemperaturowej jest Wydział Inżynierii Materiałowej 

i Ceramiki Akademii Górniczo-Hutniczej w Krakowie [14, 15]. 

Szczególnie interesującym zagadnieniem jest korozja metali i stopów zachodząca pod 
wpływem wieloskładnikowych gazów spalinowych, spotykanych w przemyśle energetycz

nym i chemicznym oraz we wspomnianych już silnikach turbinowych, odrzutowych i rakie

towych. Korozja metali w tego rodzaju gazach przebiega nierównomiernie. Zwiększa to de

gradację korodowanych materiałów. Jest to tak zwana korozja gorąca, określana tak w celu 

odróżnieniajej od wspomnianej wyżej korozji wysokotemperaturowej. 
Proces wysokotemperaturowej korozji gazowej metali i stopów polega na tworzeniu 

się powierzchniowej warstwy tlenkowej lub siarczkowej, czyli tak zwanej zgorzeliny. 
W przypadku korozji gorącej budowa morfologiczna takich zgorzelin jest szczególnie 

skomplikowana, a mechanizmy ich powstawania nie są jeszcze w pełni poznane. 

W badaniach różnych rodzajów korozji ważną rolę odgrywają znaczniki promienio

twórcze. W Polsce badania takie rozpoczęto w latach sześćdziesiątych w Instytucie Techni
ki Jądrowej AGH [l, 2]. 

Z dotychczasowych badań wynika, ze istotnym procesem odpowiedzialnym za korozję 

metali jest dyfuzja zarówno metalu (dyfuzja odrdzeniowa), jak i utleniacza (dyfuzja dordze

niowa) przez utworzoną wcześniej warstwę zgorzeliny. Stwierdzono też, że dla licznych 

metali reagentem bardziej agresywnym od tlenu jest siarka [8]. W miarę narastania warstwy 

zgorzeliny izoluje ona metal od środowiska zawierającego gazy agresywne. Dalszy przebieg 
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korozji zależy wtedy od dyfuzji reagentów przez tę warstwę. Jeśli procesem dominującym 

jest dyfuzja odrdzeniowa metalu, to reakcja tego metalu z reagentem zachodzi głównie na 
granicy faz gaz/zgorzelina, to znaczy na zewnętrznej powierzchni zgorzeliny. Jeśli przewa

ża dyfuzja dordzeniowa reagenta, na przykład tlenu, siarki lub chloru, to reakcja tych gazów 

z metalem przebiega głównie na styku tego metalu i zgorzeliny . 

14.4.2. Utlenianie lub siarkowanie wieloetapowe 

Technika badania transportu gazów przez zgorzelinę (w czasie jej powstawania) za po

mocą znaczników promieniotwórczych polega na utlenianiu lub siarkowaniu wieloetapo

wym. W pierwszym etapie doprowadza się do reakcji metalu z reagentem trwałym (niepro

mieniotwórczym), w wyniku czego tworzy się pierwsza warstwa zgorzeliny. Następnie 

wprowadza się znacznik promieniotwórczy danego reagenta, bez przerywania ciągłości re
akcji. Tego rodzaju utlenianie próbki na przemian w utleniaczu naturalnym i znakowanym 

można powtarzać wielokrotnie . Dzięki temu możliwe jest śledzenie procesów transportu re

agenta w poszczególnych warstwach zgorzeliny. W praktyce stosuje się najczęściej utlenia

nie (siarkowanie) dwu- lub trójetapowe. Po zakończeniu takiej operacji wyznacza się profil 

dyfuzji danego reagenta w badanej próbce. Badania takie przeprowadza się albo metodą 

analizy warstwowej (patrz p. 14.3.1), albo metodą autoradiografii (p. 14.3.5). Użytecznym 

w takich badaniach znacznikiem promieniotwórczym siarki jest jej izotop 35S (T"' 87 dni), 

natomiast problem stanowi znakowanie tlenu, nie mającego izotopów promieniotwórczych 

nadających się do wykorzystania jako znaczniki. Śledzenie dyfuzji tego pierwiastka jest 

więc możliwe tylko za pośrednictwem znacznika 18F, tworzącego się z tlenu w wyniku re

akcji jądrowej 

18 O(p, n)ISF. 

Izotop fluoru 18F o czasie połowicznego rozpadu około l ,9 godzin emituje cząstki beta 

(~+)oraz fotony gamma o energii około 1,4 Me V. 
Po utlenieniu badanej próbki metalu, w ustalonych warunkach i określonym czasie, 

zeszlifowuje się jej powierzchnię boczną równolegle do kierunku strumienia dyfuzji. Po

wierzchnię tę bombarduje się następnie protonami przyspieszonymi w cyklotronie. Profil 

dyfuzji tlenu można wtedy otrzymać na podstawie profilu stężenia znacznika 18F. Profil ten 

wyznacza się najczęściej techniką autoradiograficzną. Nowoczesne metody otrzymywania 

i analizy autoradiogramów będą przedstawione w rozdziale 15, poświęconym opisowi ba

dań metaloznawczych. 
Najczęściej stosowanymi gazami w badaniach korozji są tlen, pary siarki, dwutlenek 

siarki (S02) lub siarkowodór (H2S) znakowane izotopem 35S . Przykładem badań dotyczą
cych korozji wysokotemperaturowej różnych metali mogą być prace, jakie prowadzono 

w Instytucie Fizyki i Techniki Jądrowej AGH. Obecnie są one kontynuowane na Wydziale 

Fizyki i Techniki Jądrowej tej Uczelni [3, 6, 7, 8, 9]. 
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14.4.3. Badania inhibitorów korozji 

Inhibitory (spowalniacze) korozji są to cienkie, często monomolekularne, warstwy róż

nych związków chemicznych adsorbowanych na powierzchni metali. Taka warstwa odpo

wiedniej substancji może znacznie spowalniać proces korozji danego metalu. Przykładem 

inhibitora adsorbowanego na powierzchni żelaza może być chromian potasu (K2Cr04) . 

Znacznikowe badania szybkości tworzenia się takich warstw polegają zwykle na: 

- wyznaczaniu powierzchniowej aktywności promieniotwórczej tworzącej się warstwy 

metodą skanowania licznikowego lub autoradiograficznie, 

oznaczaniu aktywności roztworu, 

- ciągłej obserwacji zmian aktywności próbki . 

Pierwsza z tych technik polega na tym, że próbkę metalu zanurzamy w roztworze zna

kowanego inhibitora. Po pewnym czasie wyjmujemy ją z roztworu, przemywamy i suszy

my, a następnie wyznaczamy aktywność jej powierzchni. Jak już wspomniano, w tym celu 

można stosować albo autoradiografię, albo skanowanie próbki licznikiem z kolimatorem. 

Do takich badań potrzebnajest stosunkowo duża aktywność właściwa roztworu inhibitora. 

Drugi sposób polega na oznaczaniu aktywności roztworu inhibitora przed i po jego 

częściowej adsorpcji na powierzchni próbki. W ten sposób można śledzić, jaka część tego 

roztworu została zaadsorbowana na danej powierzchni w określonym przedziale czasu. 
Można też kontrolować w sposób ciągły zmiany aktywności próbki w miarę tworzenia 

się na jej powierzchni warstwy inhibitora. 

Bardziej szczegółowy opis takich badm'i znacznikowych znajduje się w pracy [10]. 

14.5. Zjawiska powierzchniowe 

14.5.1. Adsorpcja 

Zjawisko adsorpcji polega na osadzaniu się różnych substancji (adsorbatów) na powie

rzchni ciał stałych lub cieczy (adsorbentów) . Główną przyczyną tego zjawiska są siły 

van der Waalsa występujące między cząsteczkami adsorbentu i adsorbatu. Jeśli oprócz tych 

sił wchodzą w grę także wiązania chemiczne, to takie zjawisko powierzchniowe określa się 

jako chemisorpcję. 

Adsorbatami mogą być gazy, ciecze lub też składniki roztworów. Ilościowym 

wskaźnikiem adsorpcji jest stopień adsorpcji, to znaczy powierzchniowe stężenie adsorbatu. 

Wielkość tę wyraża się zwykle w jednostkach masy lub liczbie moli danej substancji zaad

sorbowanej na jednostkę powierzchni. Stopień adsorpcji zależy od rodzaju zarówno adsor

batu jak i adsorbentu, a także od ciśnienia zewnętrznego i temperatury. Ogólną zależność 

stopnia adsorpcji gazu od jego ciśnienia, przy stałej temperaturze (izotermę adsorpcji), 

przedstawiono na rysunku 14.8. Adsorpcja osiąga stan nasycenia po utworzeniu się mono

cząsteczkowej (monomolekularnej) warstwy adsorbatu pokrywającej całą dostępną powie

rzchnię ciała w określonej temperaturze. 
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Adsorpcja powoduje zawsze zmiany 

powierzchniowych właściwości adsorbentu, na Sa 

przykład jego napięcia powierzchniowego. 

W praktyce zjawiska adsorpcyjne można wy

korzystywać, między innymi, do: 

- oczyszczania i rozdzielania mieszanin ga

zowych i ciekłych, 

- wytwarzania wysokiej próżni (pompy sorp
cyjne), 

- wiązania gazów i cieczy w celach leczni

czych (węgiel leczniczy), w maskach prze

ciwgazowych itp. 

~------T=const 

p 

Rys. 14.8. Ogólna zależność stopnia adsor
pcji Sa adsorbatu gazowego od je
go ciśnienia p przy stałej tempera
turze (izoterma adsorpcji) 

Zjawiska adsorpcyjne mają też duże znaczenie w rolnictwie. Zapobiegają one wypłuki
waniu nawozów sztucznych z gleby. 

W organizmach żywych, oprócz adsorpcji fizycznej i chemicznej (chemisorpcji), może 

zachodzić także adsorpcja biologiczna, związana z działaniem różnych drobnoustrojów. 

Zjawiska adsorpcyjne w niektórych przypadkach mogą być szkodliwe. Dotyczy to na 

przykład analizy chemicznej roztworów o bardzo małych stężeniach składników oznacza

nych. Adsorpcja jonów tych składników na ściankach naczyń laboratoryjnych może zakłó
cać lub wręcz uniemożliwiać analizę ilościową. 

Znaczny wpływ na stopiel'i adsorpcji jonów metali mogą mieć jony wodorowe obecne 

w roztworze. Od stężenia jonów wodorowych zależy zarówno stopień hydrolizy cząsteczek, 

jak i potencjał powierzchniowy ścianek naczynia. Na rysunku 14.9 przedstawiono przykłado

wo względne zmiany stopnia adsorpcji jonów złota na szkle, w zależności od pH roztworu . 

Z podanych wyżej przykładów widać, że dokładne rozpoznanie zjawisk adsorpcyjnych 

może być ważne w różnych zagadnieniach praktycznych. Najdokładniejszym sposobem ba

dania tych zjawiskjest niewątpliwie metoda znaczników promieniotwórczych. Takie znacz

niki wykorzystuje się na przykład w badaniach procesów chemisorpcji gazów na powierz

chni ciał stałych. Procesy te odgrywają ważną rolę zwłaszcza w reakcjach katalitycznych. 

Przykładem może być reakcja uwodorniania etylenu (C2H4) na katalizatorze niklowym. 

Wyniki badań dotyczących tej reakcji, z wykorzystaniem izotopu 14C jako znacznika etyle

nu, pokazano na rysunku 14.10. Widoczny na rysunku gwałtowny spadek mierzonego syg

nału (częstości zliczeń) z upływem czasu wynika z desorpcji tworzącego się etanu (C2H6) 

wiążącego się z niklem słabiej niż etylen. 

Znaczniki promieniotwórcze są użyteczne szczególnie w badaniach wpływu promo
torów (przyspieszaczy) i inhibitorów (spowalniaczy) na szybkość reakcji katalitycznych. 

Wprowadzenie do układu odpowiednich związków chemicznych, nawet o bardzo ma

łych stężeniach, może w znacznym stopniu zmieniać właściwości katalizatorów. Śledzenie 
związków o tak małych stężeniach może być niemożliwe bez wykorzystania metody atomów 

znaczonych. 
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Rys. 14.9. Stopień adsorpcji jonów złota na szkle w zależności od p H roztworu, przy dwóch różnych 
stężeniach tychjonów [16] 
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Rys.14.10. Częstości zliczeń związane z powierzchniowym stężeniem znaczonego etylenu C14C2H4), 
w zależności od czasu uwodorniania tego związku na katalizatorze niklowym [I 6, 19] 

Dzięki znacznikom promieniotwórczym można też oznaczać stopień adsorpcji różnych 

gazów na powierzchni cieczy. Znaczniki te są bezkonkurencyjne zwłaszcza wtedy, kiedy 

adsorbatem jest mieszanina różnych gazów, a przedmiotem badań jest selektywna adsorpcja 

tylko jednego z nich, z pominięciem pozostałych . 
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14.5.2. Procesy elektrodowe 

Metoda znaczników promieniotwórczych umożliwia także badanie procesów zacho

dzących na powierzchni elektrod. Procesy te polegają głównie na reakcjach wymiany ele

ktronowej między elektrodami i jonami obecnymi w elektrolicie. 

W tradycyjnych badaniach zjawisk elektrochemicznych mierzoną wielkością jest natę

żenie prądu w układzie. Natężenie to zależy od takich czynników jak napięcie między ele

ktrodami, stężenie jonów w elektrolicie, temperatura itp. Zauważmy jednak, że zjawiskom 

zachodzącym na powierzchni elektrod nie musi towarzyszyć przepływ ładunku. Dlatego 

właśnie w badaniach tych procesów metody znacznikowe stanowią niezbędne uzupełnienie 
metod elektrycznych. 

Charakterystyczną cechą adsorpcji elektrochemicznej jest to, że kinetyka (szybkość) 

tego procesu zależy od potencjału elektrod . 

Najprostszy sposób badania stopnia adsorpcji elektrochemicznej polega na tym, że po 

określonym czasie przebiegu tego procesu oznacza się aktywność promieniotwórczą ele

ktrody po wyjęciu jej z elektrolitu znaczonego odpowiednim izotopem. Jeśli znane jest rów

nież stężenie i aktywność właściwa danego roztworu (elektrolitu), to na podstawie powy

ższych danych można już wyznaczyć stopień adsorpcji określonego składnika roztworu, 

w zależności od czasu. 

Znane są również inne metody badań umożliwiające śledzenie procesów adsorpcji ele

ktrochemicznej [ 19]. 

Szczególnym przypadkiem tego rodzaju procesów jest adsorpcja elektrochemiczna 

związków organicznych. Jeden z mechanizmów adsorpcji elektrochemicznej, polega na wy

mianie cząsteczek wody, zaadsorbowanych na elektrodzie, z cząsteczkami danego związku 

organicznego występującego w roztworze. 

Dzięki metodzie znaczników promieniotwórczych można również stwierdzać, czy ba

dany proces adsorpcji jest procesem odwracalnym. W tym celu, po zaadsorbowaniu na ele

ktrodzie danego związku znaczonego, dodaje się do roztworu (w dużym nadmiarze) taki 

sam związek bez znacznika. Jeśli aktywność promieniotwórcza elektrody będzie się wtedy 

zmniejszać, to stanowi to dowód, iż adsorpcja danej substancji na elektrodzie jest proce

sem odwracalnym. 

Do zjawisk adsorpcyjnych zalicza się także adsorpcję jonów. Dzięki metodom znacz

nikowym, w połączeniu z techniką autoradio graficzną, wykryto na przykład lokalne różnice 

potencjałów na powierzchniach elektrod ze stopów miedzi i niklu. Po zanurzeniu takiej ele

ktrody w roztworze siarczanu kobaltu, znaczonego izotopem 6°Co, stwierdzono gromadze

nie się dodatnich jonów Co2+ w obszarach wzbogaconych w miedź [ 19]. 

Już w latach trzydziestych F. Joliot-Curie prowadził badania znacznikowe dotyczące 

mechanizmu elektrochemicznego wydzielania jonów z roztworów. Jako znaczniki promie

niotwórcze wykorzystywano wówczas naturalne (radiogeniczne) izotopy polonu. Śledzono 
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adsorpcję takich znaczników na elektrodach w zależności od ich potencjału, stężeniajonów 

w elektrolicie, stężenia związków kompleksujących itp. 

Więcej przykładów wykorzystania znaczników promieniotwórczych w badaniach róż

nych zjawisk i procesów powierzchniowych można znaleźć w pracy [ 19] . 

14.5.3. Adsorpcja na granicy faz roztwór-gaz 

Znaczniki promieniotwórcze można stosować także do badania stężeń powierzchnio

wych różnych związków chemicznych powierzchniowo czynnych. Z definicji są to związki 

wykazujące tendencję do gromadzenia się na powierzchni ich roztworów. 

Stężenie powierzchniowe takich substancji organicznych, znaczonych promieniotwór

czym izotopem węgla ( 14C), można wyznaczać w sposób pokazany na rysunku 14.11. Na-

~ te;mostat 

~ l 
~ 

,......." ......_; -.... ,..._ ,......., ,......... /'\,.... 

,.._ ""' roztwór badany ~ ~ -- ........... ""'- """""' ,...,_. ........ 
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Rys. 14.11. 

czynie z roztworem znakowanej substancji powie

rzchniowo czynnej znajduje się w hermetycznym 

termostacie powietrznym. Detektorem jest licznik 

z cienkim okienkiem umożliwiającym detekcję czą

stek beta znacznika. W ten sposób można badać na 

przykład selektywną adsorpcję niektórych substan

cji występujących w roztworze wraz z innymi roz

puszczonymi związkami. 

Przedstawiony układ pomiarowy można też 

stosować do oznaczania grubości cienkich błon 

tworzących się na powierzchni wodnych roztwo

rów substancji, w skład których wchodzą, między 

Schemat geometrii pomia
rowej w badaniach adsor
pcji na granicy faz roztwór
gaz 

innymi, związki nierozpuszczalne w wodzie. Zasa

da takich badań polega na pomiarach częstości zliczeń dla roztworu ze znacznikiem bez 

związku błonotwórczego, a następnie podobnych pomiarach po dodaniu do roztworu sub

stancji błonotwórczej. Osłabienie promieniowania znacznika (strumienia cząstek beta) 

w tworzącej się błonie powierzchniowej jest miarą jej grubości, zgodnie z wykładniczym 

prawem absorpcji. 

Inny sposób badania błon powierzchniowych polega na wykorzystaniu jąder odrzutu 

znacznika, w postaci na przykład izotopu 212Bi. W wyniku rozpadów alfa tego izotopu two

rzą się jądra talu 208TI obdarzone kinetyczną energią odrzutu. Dzięki tej energii wylatują 
one z roztworu i mogą być zbierane na kolektorze jonów w postaci płytki metalowej nała

dowanej ujemnie, powodując jej rozładowywanie. Strumień takich jąder, docierających do 

kolektora umieszczonego tuż nad powierzchnią roztworu, zależy od grubości badanej błony 

powierzchniowej. Stwarza to możliwości wyznaczania grubości takich błon. 

Jeszcze inny sposób tego rodzaju badań polega na wykorzystaniu znaczników gazo

wych rozpuszczanych w roztworze. Cząsteczki takich znaczników ulatniając się z roztwo

ru ulegają również częściowej adsorpcji w błonie powierzchniowej, w stopniu zależnym 

od jej grubości. 
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Znacznikami gazowymi, rozpuszczalnymi w wodzie mogą być dwutlenek węgla (C02) 
lub siarkowodór (H2S), znakowane odpowiednio izotopami 14c i 35s. Aby wyznaczyć stru

mień cząsteczek takiego gazu, przenikającego przez błonę powierzchniową, wykorzystuje 
się odpowiednie pochłaniacze. Nieznaczną ilość gazu zaabsorbowanego w pochłaniaczu 
można oznaczać na podstawie jego aktywności promieniotwórczej. Dla dwutlenku węgla 
dobrym pochłaniaczem jest wodorotlenek baru Ba(OHh · 8H20 a dla siarkowodoru węglan 
ołowiu PbC03 [19]. 
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15. Znaczniki promieniotwórcze w metaloznawstwie 

15.1. Uwagi wstępne 

Metaloznawstwo jest to nauka o metalach i stopach, powiązana ściśle z fizyką metali 

[5]. Przedmiotem badań metaloznawczych są właściwości fizyczne i chemiczne wspomnia

nych ciał stałych, procesy segregacji ich składników oraz zachodzące w tych ciałach prze
miany fazowe. 

Najważniejszymi metodami badawczymi stosowanymi w tej dziedzinie są: mikrosko

pia optyczna i elektronowa, metody oparte na dyfrakcji neutronów i promieniowania X oraz 

metoda znaczników promieniotwórczych. Ponadto do badania segregacji składników sto

pów wykorzystuje się różne metody mikroanalizy, na przykład mikrosondę elektronową, 

a począwszy od lat osiemdziesiątych również mikrosondy fotonowe [9] . Za pomocą takich 

mikrosond można analizować skład pierwiastkowy powierzchni stopów oraz ich pojedyn

czych ziaren i inkluzji o rozmiarach liniowych od kilku do kilkudziesięciu mikrometrów. 

Do śledzenia procesów zachodzących w większych obszarach stopów i metali nadają 

się najlepiej znaczniki promieniotwórcze [2] . Dzięki dużej przenikliwości promieniowania 

gamma w materii można łatwo rejestrować fotony tego promieniowania emitowane z róż

nych wewnętrznych obszarów badanych próbek. W połączeniu z autoradiografią umożliwia 

to badanie rozmieszczenia różnych domieszek i zanieczyszczeń w tych ciałach. Jest to rów

nieżjedyny sposób umożliwiający śledzenie procesu dyfuzji własnej w metalach [6]. 

15.2. Sposoby znakowania stopów i metali 

Wśród stosowanych sposobów znakowania metali izotopami promieniotwórczymi 

można wyróżnić: 

- metodę metalurgiczną, 

- metodę aktywacji bezpośredniej, 

- znakowanie powierzchniowe. 

Metoda metalurgiczna polega na stapianiu badanego metalu lub stopu z tak zwanym 

stopem wstępnym (zaprawą), zawierającym izotop promieniotwórczy wytworzony w takiej 

zaprawie w wyniku na przykład jej aktywacji bezpośredniej. Wykorzystanie zaprawy zapo

biega ewentualnym rozpryskom znacznika wprowadzanego wprost do metalu ciekłego. Za

prawę można otrzymywać także przez stopienie jednego ze składników stopu badanego 

z metalicznym pierwiastkiem promieniotwórczym. Wybór odpowiedniego składnika stopu 

do sporządzania zaprawy zależy od temperatury topnienia tego składnika oraz rozpuszczał-

115 

Ze zbiorów Biblioteki Głównej AGH  http://www.bg.agh.edu.pl/



ności w tym składniku danego pierwiastka promieniotwórczego. Do tych celów nadają się 

najlepiej i~otopy promieniotwórcze pierwiastków metalicznych, które ani nie tworzą związ

ków lotnych w wysokich temperaturach, ani nie wykazują dużej prężności par. Takimi pier

wiastkami są na przykład wolfram, żelazo i kobalt. Stopy wstępne , o masach wynoszących 

zwykle około l kg, wytapia się pr.leważnie w piecach indukcyjnych w atmosferze ochron

nej gazu obojętnego, to znaczy nie reagującego chemicznie z topionym metalem. 

Do znakowania stali i innych stopów stosuje się również takie izotopy promieniotwór

cze jak: 14c, 32P, 35s lub 51 er. 

Jeśli badane stopy zawierają składniki o dużych przekrojach czynnych na aktywację 

neutronową, przy czym są to akurat te składniki , które następnie chcemy śledzić, to takie 

ciała można znakować bezpośrednio przez aktywację w reaktorze jądrowym. 

W niektórych badaniach wystarcza znakowanie tylko przypowierzchniowych warstw 

próbek. Takie znakowanie można realizować albo przez dyfuzję znacznika gazowego, albo 
przez implantację odpowiednich jonów przyspieszonych polem elektrycznym. Znacznikiem 
gazowym, wprowadzanym dyfuzyjnie do próbek metali, jest najczęściej promieniotwórczy 

izotop 85K.r (metoda kryptonowania) [6]. 

15.3. Metody badawcze 

15.3.1. Pomiary licznikowe 

Znaczniki promieniotwórcze wprowadzone do próbek stopów i metali można śledzić 

za pomocą liczników fotonów gamma. Jeśli energia tych fotonów wynosi około l Me V lub 

więcej, to takie fotony można rejestrować bezpośrednio dla próbek metalowych w kształcie 

krążków lub płytek. Czasami badanym próbkom nadaje się określone kształty i rozmiary 

dostosowane do warunków detekcji. Są to zwykle próbki w kształcie walców, które można 

wsuwać do studzienki scyntylatora. Jeśli energia fotonów gamma znacznika nie przekracza 

około 0,5 Me V, to występuje już silna absorpcja takiego promieniowania w badanym meta

lu. Wskutek tego rejestrowana częstość zliczeń nie odpowiada całkowitej aktywności (za
wartości) znacznika w całej objętości próbki. Aby tego efektu uniknąć, badane próbki roz

puszcza się, a następnie z otrzymanego roztworu strąca się badany składnik za pomocą od

powiednich odczynników chemicznych. Po zebraniu i wysuszeniu osadu na sączku 

bibułowym można oznaczać jego aktywność całkowitą. Taki sposób postępowania stosuje 

się zwłaszcza wtedy, kiedy znacznikiem jest izotop emitujący tylko cząstki beta. 

15.3.2. Autoradiografia 

Pomiary licznikowe umożliwiają oznaczanie względnych aktywności (zawartości) zna

kowanego składnika w całej objętości badanych próbek lub w poszczególnych warstwach 

zdejmowanych kolejno z powierzchni próbki (patrz p. 14.3.1). Tymczasem w badaniach 

metaloznawczych zachodzi często potrzeba śledzenia przestrzennego rozkładu określonych 

116 

Ze zbiorów Biblioteki Głównej AGH  http://www.bg.agh.edu.pl/



składników lub zanieczyszczeń. Takie badania są możliwe dzięki technice autoradiograficznej, 

w której detektorem promieniowania znacznika jest emulsja fotograficzna, przylegająca do po

wierzchni badanej próbki [10] . Po odpowiednim czasie ekspozycji i chemicznym wywołaniu 

napromieniowanej emulsji bada się rozkład zaczernienia otrzymanego w ten sposób autoradio

gramu. Przypomnijmy, że zaczernienie D jest to wielkość zdefiniowana wzorem 

lo 
D= łg 

/ (15.1) 

gdzie: 

lo 

I 

natężenie światła widzialnego, padającego w danym miejscu na zaczernioną 
(wywołaną) emulsję, 

- natężenie światła przechodzącego (transmitowanego) w danym miejscu przez 
emulsję. 

Rozkład zaczernienia emulsji autoradiogramu można badać za pomocą fotometru z ko

limatorem skanującym punkt po punkcie cały autoradiogram. Wymaga to jednak stosunko

wo długiego czasu. Obecnie coraz powszechniej wykorzystuje się w tym celu metody opar

te na telewizyjnej analizie obrazu. Technika ta umożliwia znaczne skrócenie czasu badań , 

dwuwymiarową analizę obrazów oraz półilościowe lub ilościowe oznaczanie stężenia zna

cznika w badanych próbkach. Dzięki wykorzystaniu odpowiednich metod matematycznych 

możliwajest automatyczna interpretacja uzyskiwanych danych pomiarowych. 

W łatach osiemdziesiątych opracowano w Niemczech (NRD) telewizyjny system DE

NSITRON. Połega on na tym, że różne gradienty szarości autoradiogramów są przetwarza

ne na obrazy barwne. Zwiększa to znakomicie kontrast obrazu . Prace badawcze, mające na 

celu sprawdzenie i udoskonalenie tego systemu, prowadzono w Instytucie Chemii i Techni

ki Jądrowej w Warszawie [4]. W pracach tych stosowano kamerę telewizyjną sprzężoną 

z mikroskopem optycznym. Dzięki temu można było otrzymywać powiększone obrazy roz

kładu stężenia znacznika w badanych obiektach. Opracowano tam także urządzenie ALO
FA do autornatycznego wywoływania napromieniowanej emulsji oraz specjalny program 

komputerowy, umożliwiający zapis i przetwarzanie danych w autoradiograficznych bada

niach ilościowych [3]. 

Rozkład zaczernienia autoradiogramu odwzorowuje przestrzenny, dwuwymiarowy 

rozkład stężenia znacznika promieniotwórczego w cienkich próbkach badanych stopów. 

Miarą przestrzennej zdolności rozdzielczej takiej metody jest najmniejsza odległość, na 

przykład dwóch znakowanych ziaren stopu, które można jeszcze odróżnić na autoradiogra

mie. Tego rodzaju zdolności rozdzielcze wynoszą zwykle od kilku do kilkudziesięciu mi

krometrów, w zależności od grubości ziaren emulsji, stopnia wygładzenia powierzchni 

próbki i równomierności przylegania do niej warstwy emulsji. Z tego względu powierzchnie 

badanych próbek należy dokładnie szlifować i polerować. Tak przygotowaną powierzchnię 
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pokrywa się czasami warstwą lakieru chroniącego emulsję przed chemicznym działa

niem niektórych składników badanych stopów. Grubości próbek powinny być na tyle 

małe, aby promieniowanie gamma znacznika, emitowane z głębszych warstw próbki, 

nie zaciemniało obrazu rozkładu znacznika w warstwie przypowierzchniowej. Jeśli zna

cznik emituje tylko cząstki beta o zasięgu praktycznie porównywalnym z liniowymi 

rozmiarami ziaren (krystalitów) danego stopu, to grubość próbki może być dowolna. 

Chodzi o to, że cząstki beta z głębszych warstw próbki nie docierają już do emulsji, 

wskutek ich silnej absorpcji w danym metalu. 

Jak już wyżej wspomniano, przestrzenna zdolność rozdzielcza metody autoradiografi

cznej zależy, między innymi, od dokładności przylegania warstwy emulsji do powierzchni 

próbki. Do takiego przylegania można doprowadzić stosując metodę dociskania, metodę ob

lewu lub metodę emulsji zdzieranej . 

Metoda dociskowa polega na nakładaniu pod ciśnieniem błony z emulsją na wypolero

waną powierzchnię próbki. Taką próbkę z nałożoną emulsją zamyka się następnie w świa

tłoszczelnej kasecie i przechowuje w temperaturze około l +2°C eksponując w ten sposób 

emulsję na działanie promieniowania znacznika. Czas takiej ekspozycji zależy od aktywno

ści promieniotwórczej znacznika oraz rodzaju użytej emulsji . Po ekspozycji, błonę z emul

sją zdejmuje się z próbki i poddaje znanej procedurze chemicznej (wywołaniu). Opisany 

sposób otrzymywania autoradiogramów stosuje się zwykle w badaniach struktury stopów 

gruboziarnistych. Uzyskiwane zdolności rozdzielcze wynoszą około 10+3b IJ.m. 

Lepsze zdolności rozdzielcze, rzędu kilku mikrometrów, można osiągnąć stosując do 

nakładania emulsji metodę oblewu. Metoda ta polega na pokrywaniu (oblewaniu) na gorąco 

powierzchni próbki specjalną emulsją płynną. Po jej zastygnięciu i odpowiednim czasie 

ekspozycji emulsję taką wywołuje się bez jej zdejmowania z powierzchni próbki. Szczegóły 

dotyczące sporządzania tego rodzaju oblewów można znaleźć w pracy [ 11]. 

Trzecia metoda emulsji zdzieranej polega na tym, że warstwę emulsji dociska się do 

powierzchni próbki pod wodą. Następnie po wysuszeniu i ekspozycji zdziera się ją z próbki 

w podobnych warunkach, to znaczy w wodzie. Zdjętą warstwę przenosi się z kolei na pod
łoże szklane. 

15.3.3. Metoda emanacyjna 

Niektóre procesy fizyczne zachodzące wewnątrz stopów i metali, na przykład ich re

krystalizację, można badać obserwując zmiany szybkosci wydzielania się z tych ciał znacz

ników gazowych. Takim znacznikiem promieniotwórczym może być jeden z izotopów ra

donu (222Rn) o czasie połowicznego rozpadu 3,82 dni. Gaz ten nazywano dawniej emanacją 
radową, skad też pochodzi nazwa metoda emanacyjna. 

Radiogeniczne izotopy radonu występują w przyrodzie jako produkty rozpadów alfa 

radu (Ra) tworzącego się w wyniku rozpadów alfa toru (Th) w naturalnych szeregach pro

mieniotwórczych. W rezultacie wytwarzane są ciągle trzy izotopy radonu: 
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2§ÓTh 
a a 

2Ś~Rn ---? 
2~~Ra ---? (T= 3,7 s), 

228Th 
a a 

220Rn ---? 224Ra ---? (T= 54 s), 

230Th 
a a 

222Rn ---? 226Ra ---? (T= 3,82 dni). 

Obecnie zamiast radonu (emanacji radowej) wykorzystuje się raczej promieniotwórczy 

izotop kryptonu (85Kr), wytwarzany sztucznie w reaktorach jądrowych. 
Podstawowym parametrem w tej metodzie jest zdolność emanacyjna. Parametr ten de

finiuje się ogólnie jako ilość (masę lub objętość) danego gazu uwalnianą z określonego ciała 

stałego w określonym przedziale czasu. Zdolność emanacyjna ciał stałych zależy od ich 
struktury krystalicznej oraz jej defektów. Jeśli więc dany metal ulega rekrystalizacji, prze
chodząc na przykład z jednej odmiany alotropowej w inną, to takiej przemianie fazowej to
warzyszy również zmiana zdolności emanacyjnej. Tego rodzaju badania prowadzono, mię
dzy innymi, na kryształach kalcytu i aragonitu, stanowiących odmiany alotropowe węglanu 

wapnia (CaC03) [13]. 
Zdolność emanacyjna kryptonat6w, to znaczy ciał stałych z zawartym w nich krypto

nem, może zależeć także od stanu powierzchni tych ciał, na przykład stopnia ich utlenienia. 

Studia nad kryptonatarni promieniotwórczymi i ich zastosowaniami prowadzono, między 

innymi, na Folitechnice Bratysławskiej [13]. 
Różne gazy można wprowadzać do ciał stałych albo przez dyfuzję przy podwyższonej 

temperaturze i ciśnieniu, albo przez implantację przyspieszonych jonów. Jedynie radon mo
że być wytwarzany stale we wnętrzu ciała zawierającego domieszki toru. 

Dokładniejszy opis metody emanacyjnej w badaniach stopów i metali można znaleźć 

w pracy [15]. 

15.4. Badania segregacji składników głównych w stopach 

W czasie procesów wytapiania i krystalizacji stopów może następować segregacja (po
dział) ich składników i faz. Ma to wpływ na właściwości fizyczne danego stopu. Segregacja 
pierwiastkowa polega na tym, że w pewnych mikroobszarach stopu stężenie jednego skład
nika jest tak duże, iż tworzy się tam oddzielna faza. Jeśli taka faza wypełnia większe objęto

ści, to mamy do czynienia z segregacją jazową. 
Segregacja składników w roztworach stałych, jakimi są stopy, następuje w czasie ich 

krzepnięcia (krystalizacji). W przeciwieństwie do tworzenia się dwóch oddzielnych faz, 

może wtedy następować ciągła zmiana stężenia określonego składnika wzdłuż pewnego 

kierunku. Zjawisko to można badać jakościowo przez porównanie obrazów mikroskopo

wych z odpowiednimi autoradiogramami badanych próbek. 
Trudniejszym zadaniem jest ilościowe oznaczenie stopnia segregacji, zdefiniowanego 

jako odchylenie stężenia danego pierwiastka w określonym mikroobszarze od średniego stę-
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Rys. 15.1. Przykłady krzywych zaczernienia D autoradiogramu 
otrzymanych po różnych czasach ekspozycji 

żenia tego pierwiastka w całej 

próbce. W takich badaniach ilo
ściowych wymagane jest bardzo 

dokładne fotometrowanie autora-

diagramów. Cała metoda opiera 

się na założeniu, że zaczernienie 

D autoradiogramu w określonym 

miejscu zależy jednoznacznie od 

stężenia znacznika w tym miej

scu próbki. Miarą średniego stę

żenia znacznika w całej próbce 

jest średnie zaczernienie 75 całe
go autoradiogramu. Zaczernienie 

to można określić na podstawie 

planimetrowania powierzchni pola 

pod krzywą zaczernienia. Przy-

kłady takich krzywych pokazano 

na rysunku 15.1. Średnie odchylenie stężenia znakowanego składnika na odcinku !!.x próbki 
jest określone powierzchnią pola między linią zaczernienia średniego 75 i krzywą zaczernie

nia lokalnego na tym odcinku (powierzchnia zakreskowana na rysunku 15.2). 

D 
1,6 

zaczernienie 
'iii' 1,4 średnie i5 
c: 
'O 
Q)o 

c;, 
~ 4h 
:2 1,0 ii) 
o 
c: 
'O 
Q) 0,8 = 

0,6 

X 

Rys. 15.2. Ilustracja odchylenia zaczernienia ~kalnego D 
autoradiogramu od wartości średniej D na odcinku 
!::.x (powierzchnia zakreskowana) 

Aby na podstawie wykre-
su zaczernienia można było oz
naczyć bezwzględną zawartość 

znakowanego składnika w po

szczególnych obszarach próbki , 
musi być znana jego bezwzględ

na zawartość średnia w całej 

próbce. Tylko wtedy skalę za
czernienia można zastąpić skalą 
stężeń. Jest to jednak możliwe 
tylko wtedy, kiedy zaczernie

nie autoradiogramu zależy li
niowo od stężenia znacznika. 

W przeciwnym razie konieczna 
jest kalibracja autoradiogramu 
przy użyciu odpowiednich pró-

bek wzorcowych. 

Jeszcze trudniejszym zagadnieniem jest wyznaczanie stopnia niejednorodności stopów. 

Parametr ten zależy bowiem od wielkości ziaren składników strukturalnych. Miarą takiej 

niejednorodności jest wielkość M, zdefiniowana jako stosunek średniego odchylenia stan-
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dardowego stężenia znaczonego składnika do średniej zawartości tego składnika w całej 

próbce. Stężenia znacznika można zastąpić odpowiednimi zaczernieniami D autoradiogra
mu. Stąd wspomniana definicja stopnia niejednorodności M przyjmuje postać 

D 

gdzie: 

D i - zaczernienia w poszczególnych punktach autoradiogramu, 
D - zaczernienie średnie, 
n - liczba punktów pomiarowych [11]. 

(15.2) 

Zdefiniowany w ten sposób stopień niejednorodności M dotyczy określonego obszaru 

próbki. 

Przedstawione wyżej metody znacznikowe stosowano na przykład do badania segrega

cji manganu we wlewkach stalowych lub segregacji cyny w stopach Al- Sn, a także do śle

dzenia wydzielania się fosforu. na granicach ziaren w stopach żelazo-fosforowych. Szczegó

łowy opis takich badań, wraz z literaturą źródłową, znajduje się w pracy [11] . W podobny 

sposób badano też segregację miedzi w stopie Al-Cu oraz w żeliwach maszynowych [10]. 

Przykłady autoradiogramów otrzymanych dla dwóch próbek określonego stopu o różnych 

stopniach niejednorodności przedstawiono na rysunku 15.3. 

D 

b 

X 

Rys. 15.3. Wykresy zaczernienia D autoradiogramów stopu Al-Sn o niejednorodności stosunkowo 
dużej (a) i małej (b) 
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15.5. Badania segregacji wtrąceń i domieszek śladowych 

Badanie rozmieszczenia śladowych wtrąceń i zanieczyszczeń w stopach i metalach po

lega na porównywaniu otrzymywanych autoradiogramów z obrazami struktury tych ciał ob

serwowanymi przez mikroskop. Wskutek ograniczonej rozpuszczalności wzajemnej róż

nych pierwiastków może następować segregacja (podział) składników śladowych w obsza

rach międzyziarnowych. Obecność takich domieszek może mieć znaczący wpływ na 

właściwości fizyczne (zwłaszcza elektryczne) tych ciał. 

W Polsce, w latach sześćdziesiątych, tego rodzaju badania prowadzono w Instytucie 

Podstawowych Problemów Techniki Polskiej Akademii Nauk w Warszawie. Prace te doty

czyły, między innymi, rozmieszczenia siarki w żeliwie oraz arsenu w stopie Pb-Sn-Sb [11]. 

Podobne badania prowadzi się też w Instytucie Chemii i Techniki Jądrowej w Warszawie. 

Wykorzystujac promieniotwórcze izotopy polonu wykazano na przykład, że pierwiastek ten 
gromadzi się w obszarach międzyziarnowych w czasie krystalizacji miedzi, cynku i srebra. 
Podobne zjawisko zaobserwowano również przy krystalizacji glinu, do którego dodano pro

mieniotwórczy izotop żelaza. Badania stali z dodatkiem promieniotwórczego fosforu e2P) 
wykazały z kolei, że taki układ ulega homogenizacji przy wyżarzaniu go w temperaturze 

1548 K [14]. W niektórych materiałach zachodzi zjawisko odwrotne, to znaczy w czasie 

wyżarzania próbki w temperaturze niższej od temperatury topnienia następuje segregacja 

składników. Na przykład w aluminium z domieszką około 0,4% miedzi koncentruje się ona 

na granicach ziaren tego stopu. 
Przy wyżarzaniu stali, a następnie jej gwałtownym chłodzeniu wodą, obecny w stali 

węgiel (znaczony izotopem 14C) wykazuje również tendencję do gromadzenia się na powie

rzchni ziaren austenitu, to znaczy stałego roztworu węgla w żelazie. Porlobnie zachowują 
się też fosfor i siarka, znaczone odpowiednio izotopami 32p i 35s. 

Procesy segregacyjne domieszek mają ważne znaczenie przy oczyszczaniu metali me

todą topienia strefowego. Metoda ta polega na tym, że pręt metalowy ogrzewa się lokalnie 

polem elektrycznym o dużej częstotliwości (grzanie indukcyjne). Przesuwając grzejnik 

wzdłuż osi pręta można spowodować odpowiednie przesuwanie się strefy topienia. Zanie

czyszczenia metalu wykazują w tych warunkach tendencję do przemieszczania się albo ra
zem z topioną strefą, albo w kierunku przeciwnym. Po kilkakrotnym powtórzeniu takiej 

operacji środkowa część pręta zostaje oczyszczona z wszelkich domieszek. Efektywność tej 
metody oczyszczania aluminium od domieszek cynku, a także cyny od domieszek srebra, 
można badać stosując jako znaczniki izotopy 6Szn i II Om Ag. 

Oprócz topienia strefowego, do oczyszczania metali stosuje się również inne metody, 

takie jak destylacja próżniowa lub przetapianie metalu nad żużlami syntetycznymi. Wyko

rzystanie znaczników promieniotwórczych umożliwia śledzenie zanieczyszczeń pozostają

cych po każdej fazie procesu oczyszczania. Nowe sposoby oczyszczania antymonu od do

mieszek arsenu oraz indu od intruzji talu opracowano w Instytucie Chemii i Techniki Jądro

wej w Warszawie, posługując się znacznikami 76As i 20~1 [12, 14]. 
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15.6. Izotopy promieniotwórcze w fizyce ciała stałego 

Badania metaloznawcze mają ścisły związek z fizyką ciała stałego. Należy więc w tym 

miejscu wspomnieć o metodach badawczych w tej dziedzinie fizyki, opartych na wykorzy

staniu izotopów promieniotwórczych. Takimi metodami są: spektrometria mi:issbauerowska 

oraz metody pozytonowe. Istnieje bogata literatura specjalistyczna, dotycząca obu tych me

tod i ich zastosowań nie tylko w fizyce. Zagadnienia te wykraczają daleko poza zakres ni

niejszego opracowania. Przypomnijmy więc tylko, że spektrometria mossbauerowska opiera 

się na zjawisku rezonansowej bezodrzutowej emisji i absorpcji fotonów gamma. Za odkry

cie tego zjawiska R.L. Massbauer otrzymał Nagrodę Nobla w 1961 roku (wraz z R. Hof

stadterem). Źródłami fotonów gamma o energii od kilku do kilkudziesięciu kiloelektro

nowoltów, stosowanymi najczęściej w tej metodzie, są izotopy 55Fe i 119Sn, a także izotopy 

należące do pierwiastków z grupy ziem rzadkich. 

Źródłami pozytonów może być z kolei promieniowanie gamma (kreacja par elektrono

wo-pozytonowych) oraz niektóre izotopy promieniotwórcze, na przykład 22Na, 64Cu lub 
58Co (rozpady~+). 

Zwięzły opis wykorzystania wspomnianych metod w fizyce ciała stałego znajduje się 

w pracach [7, 8]. 
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16. Badania procesów ścierania i erozji materiałów 

16.1. Wprowadzenie 

Ścieranie powierzchni i erozja (niszczenie) materiałów są przyczyną zużywania się 
zwłaszcza elementów maszyn i silników, a także różnych narzędzi, opon samochodowych, 

wykładzin ceramicznych itp. W przypadku silników starty metal (opiłki) przechodzi do sub

stancji smarujących, chłodzących lub do spalin. Szybkość ścierania (ścieralność) można 

więc określać oznaczając zawartość tego metalu we wspomnianych mediach. Stosowane są 

dwie metody takich badań. Pier-

wsza z nich polega na oznaczaniu 

zawartości opiłków metalowych 

w olejach smarowych za pomocą 

neutronowej analizy aktywacyjnej 

lub rentgenowskiej analizy fluore

scencyjnej [8, 9, 14, 15, 18]. W dru

giej metodzie aktywuje się naj

pierw badane obiekty (elementy), 

a następnie oznacza aktywności 

właściwe smarów, chłodziwa lub 

Rys. 16.1. Różne warianty znakowania ścieranych ele
mentów metalowych (par ślizgowych): O- ob
jętości aktywne, P - powierzchnia aktywna, 
W- wstawka aktywna 

spalin. Taka metoda znacznikowa daje większe możliwości śledzenia procesów ścierania 

i erozji różnych materiałów, nie tylko metalowych. Różne warianty znakowania elementów 

ścieranych przedstawiono na rysunku 16.1. 

16.2. Sposoby znakowania obiektów metalowych 

Wśród sposobów znakowania obiektów metalowych w celu badania ich ścieralności 

można wyróżnić: 

- znakowanie metalu w fazie ciekłej , 

- aktywację neutronową całego obiektu, 

- aktywację jonową powierzchni obiektu, 

- metodę dyfuzyjną, 

- metodę kryptonowania, 
- metodę galwaniczną (elektrolityczną), 

- metodę wstawek aktywnych. 

Znakowanie metalu w fazie ciekłej polega na wprowadzeniu znacznika promienio

twórczego do stopionego metalu, z którego odlewane są później badane obiekty. Wyma-
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ga to jednak stosunkowo dużych aktywności znacznika, w związku z czym jest to metoda 

mało ekonomiczna. 
Aktywację neutronową całych obiektów stosuje się z kolei tylko w przypadku obie

któw małych, o rozmiarach liniowych nie większych niż kilka centymetrów. Wynika to 

zarówno z warunków technicznych aktywacji w reaktorach jądrowych, jak i stąd, że izo

top promieniotwórczy wytworzony w głębi obiektu pozostaje bezużyteczny dla badań 

powierzchniowych. 

Powierzchniowe warstwy większych obiektów można aktywować za pomocą cząstek 

naładowanych Gonów) przyspieszanych w akceleratorach. Takie jony w postaci cząstek al

fa, deuteronów lub protonów mogą 

wnikać w metal na głębokość od kilku 

~ 
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~ 
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~ o 

! 
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Rys. 16.2. Zmiany względnej aktywności promienio
twórczej elementu metalowego zaakty
wowanego powierzchniowo wiązką proto
nów, w zależności od grubości d ścieranej 
warstwy [ 16] 

do kilkudziesięciu mikrometrów, w za

leżności od ładunku jonu i jego energii 

kinetycznej. Umożliwia to aktywowa

nie (znakowanie) wybranych fragmen

tów powierzchni obiektów o różnych 

kształtach i rozmiarach. W ten sposób 

znakuje się elementy silników spalino

wych w laboratoriach badawczych nie

których koncernów samochodowych. 

W Polsce pierwsze doświadczenia nad 

aktywacją jonową powierzchniowych 

warstw metali rozpoczęto w latach sie

demdziesiątych na Folitechnice War

szawskiej. W doświadczeniach tych ko

rzystano z liniowego akceleratora pro

tonów, zbudowanego w Instytucie Badań 

Jądrowych w Świerku [16]. Na rysunku 

16.2 przedstawiono wyniki doświad

czeń dotyczących zmian aktywności tak 

znakowanego elementu metalowego 

w zależności od grubości warstwy star

tej z jego powierzchni. 

Inny sposób znakowania powie-
rzchniowego ciał stałych polega na dy

fuzyjnym wprowadzaniu promieniotwórczego znacznika gazowego w warunkach wysokiej 

temperatury i ciśnienia. Wykorzystuje się w tym celu izotop kryptonu 85Kr. W czasie ście
rania powierzchni metalu związany w nim krypton ulatnia się, wskutek czego zmniejsza się 

aktywność promieniotwórcza danego obiektu. Szybkość jego ścierania można więc określać 
na podstawie szybkości zmian tej aktywności . 
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Jony różnych izotopów promieniotwórczych można także implantować do danego cia

ła stałego przez ich przyspieszanie polem elektrycznym i następnie bombardowanie nimi 

powierzchni danego ciała. Głębokość takiej implantacji (wnikania) może wynosić od 0,1 do 
około lO mikrometrów [6]. 

Zupełnie inną technikę znakowania powierzchniowego stanowi metoda galwaniczna. 

Polega ona na pokrywaniu powierzchni metalu innym metalem promieniotwórczym, wystę

pującym w postaci jonów w elektrolicie. Pokrycia galwaniczne powodują jednak znaczne 

zmiany fizykochemicznych właściwości powierzchni, a tym samym również odporności 

tych powierzchni na ścieranie. Dlatego taki sposób znakowania metali może być użyteczny 

tylko wtedy, kiedy dane pokrycie galwaniczne stanowi nieodłączny element badanego obie

ktu. Przykładem tego mogą być pokrycia chromowe pierścieni tłokowych, które można zna
czyć izotopem 51Cr. 

Praktycznym sposobem znakowania lokalnego (punktowego) jest technika wstawek 
aktywnych. Są to na przykład kawałki drutu zaaktywowane w reaktorze, które następnie 

wprasowuje się pod ciśnieniem w określonych miejscach badanej powierzchni. Wyniki oz

naczeń ścieralności obiektów znakowanych w ten sposób mogą jednak nie być w pełni re
prezentatywne dla całej powierzchni. 

Opisane wyżej techniki znakowania powierzchniowego metali wykorzystuje się naj

częściej w badaniach ścieralności takich obiektów jak łożyska, pompy paliwowe, cylindry 
i pierścienie tłokowe różnych silników itp. 

Zauważmy jeszcze, że do badania ścieralności stopów wieloskładnikowych można 

stosować równocześnie różne znaczniki (izotopy) promieniotwórcze. Ich aktywności oz

nacza się wtedy z zastosowaniem układów spektrametrycznych z licznikami półprze

wodnikowymi [11]. 

16.3. Badania modelowe 

Mechanizmy i szybkość ścierania powierzchni metali można badać na modelach, 

w postaci na przykład płytek i kul metalowych, aktywowanych w reaktorze jądrowym. Po

wierzchnia takich modeli ulega ścieraniu w czasie toczenia się kul po powierzchni płytki . 

Można przy tym zmieniać nacisk na kule oraz ich prędkość. Umożliwia to badanie wpływu 

tych parametrów na szybkość ścierania się różnych stopów i metali. W wyniku badań mode

lowych z wykorzystaniem autoradiografii stwierdzono na przykład, że mechanizm ścierania 

zależy, miedzy innymi, od reakcji chemicznych, zachodzących między danym metalem 

i niektórymi składnikami smarów [l) . 

Do znakowania smarów stosuje się odpowiednie węglowodory z izotopem 14C lub ger

mano-węglowodory zawierające izotop 77Ge. Znacznikami smarów mogą też być ich dodat

ki uszlachetniające, na przykład inhibitory korozji, zawierające siarczek molibdenu (MoS2) 

aktywujący się dobrze za pomocą neutronów [l]. 
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16.4. Śledzenie zużywania się narzędzi 

Przykładem narzędzi zużywających się stosunkowo szybko są noże z twardych stopów 

lub spieków stosowane do skrawania metali. Do znakowania tego rodzaju narzędzi wyko

rzystuje się zwykle takie izotopy jak: 6°Co, 182Ta, 185W, 59Fe lub 51Cr. Śladowe zawartości 
tych izotopów promieniotwórczych można łatwo oznaczać w metalowych wiórach i opił

kach wytwarzanych w czasie obróbki skrawaniem. Śledzenie zmian aktywności takich wió

rów i opiłków może być źródłem infonnacji o szybkości zużywania się noży skrawalni

czych, w zależności na przykład od sposobu ich chłodzenia lub smarowania. 

Dzięki wykorzystaniu znaczników promieniotwórczych możliwa jest też kontrola na
rzędzi stosowanych do obróbki bezwiórowej, polegającej na kuciu, prasowaniu lub wycią

ganiu metali. W ten sposób badano wpływ ciśnienia na trwałość matryc kuźniczych, znako
wanych izotopem 14C, wprowadzanym do metalu w czasie jego nawęglania [13]. Znacznik 

ten przechodził wraz z metalem z matrycy do wypraski . W podobny sposób określano też 

trwałość przeciągadeł drutu w zależności od prędkości przeciągania i metody smarowania. 

Duże wypraski, stosowane do wytwarzania rur, znakuje się zwykle za pomocą wstawek 

aktywnych, wspawanych w odpowiednich miejscach w ścianki wypraski [7]. Czasami akty

wuje się też całe przeciągadła wykonane z twardych spieków, takich jak węglik wolframu 

z domieszką kobaltu. Aktywność promieniotwórczą materiału, przenoszonego wskutek 
ścierania na przeciągane druty, można określać metodą autoradiograficzną lub licznikową. 

dzięki takim badaniom udało się na przykład stwierdzić, że kobalt zawarty w spieku ściera 
się równomiernie, podczas gdy węglik wolframu ulega wykruszaniu (erozji). 

Innym zagadnieniem dotyczącym ścieralnościjest określanie optymalnych parametrów 

szlifowania i polerowania powierzchni metali za pomocą materiałów ściernych, takich jak 

karborund (węglik krzemu - SiC). Materiał ten, znakowany izotopem 14C, wchodzi w rysy 

pozostałe na polerowanej powierzchni. Dzięki metodzie znacznikowej, w połączeniu z auto

radiografią, można wykrywać takie rysy o głębokości około 100 11m lub większej. Podobnie 

wykrywano też mikropory odlewów ze stopów magnezowych. W powierzchnię takich odle

wów wcierano zawiesinę olejową izotopu palladu (109Pd) o czasie połowicznego rozpadu 

około 14 godzin. Autoradiogram takiej powierzchni może ujawnić ślady porów już o roz

miarach liniowych około 20 11m [1]. 

16.5. Badania ścieralności części maszyn i silników 

Dzięki metodzie atomów znaczonych można śledzić szybkość ścierania różnych ele

mentów maszyn i silników. Dotyczy to zwłaszcza łożysk ślizgowych i tocznych, kół zęba
tych w przekładniach, pierścieni tłokowych w silnikach itp. [2, 10, 17]. Ścieralność tych ele

mentów zależy, między innymi, od systemu smarowania oraz gładkości powierzchni ele

mentów tocznych i ślizgowych. Znakując poszczególne elementy różnymi izotopami 
i badając następnie widmo energii fotonów gamma tych izotopów, można śledzić równo-
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cześnie szybkość ścierania się różnych części maszyn i silników. W ten sposób badano na 
przykład ścieralność tulei cylindrowych, wykonanych z różnych stopów. Tuleje te znako
wano za pomocą wstawek aktywnych, zawierających izotopy llOmAg i 124Sb [4]. 

Podobne badania, z wykorzystaniem izotopu 54Mn, prowadzono dla wysokoprężnych 
silników Diesla [12]. Znaczniki 54Mn i 59Fe stosowano też w Czechosłowacji do badania 

ścieralności pierścieni tłokowych w silnikach samochodu marki Skoda [5]. 

W niemieckim ośrodku badawczym w Karlsruhe skonstruowano specjalny spektrometr 

promieniowania gamma, umożliwiający równoczesne badanie ścieralności tulei cylindro

wych ze stopu irydowego oraz pierścieni tłokowych z lanego żelaza [11]. 
W latach sześćdziesiątych, w Instytucie Badań Jądrowych w Warszawie, opracowano 

metodę badania szybkości ścierania pierścieni tłokowych silnika okrętowego na jednym 
z polskich statków handlowych. Pierścienie te znakowano za pomocą wstawek aktywnych 

zawierających izotop li Om Ag o aktywności około 74 MBq (2 mCi). Aktywność tych wsta

wek kontrolowano co kilka godzin w ciągu całego rejsu statku. Służył do tego układ pomia

rowy z licznikiem G-M, zainstalowany przy cylindrze silnika. Równocześnie śledzono też 
zmiany aktywności właściwej próbek oleju cylindrowego, spływającego na dno silnika 

i wydmuchiwanego stamtąd na zewnątrz. Przykład wyników tych badań przedstawiono na 
rysunku 16.3. Podobnie oznaczano także aktywność gazów spalinowych po ich zaabsorbo

waniu na filtrach [3]. 

Również w latach sześćdziesiatych, w Laboratorium Izotopowym Folitechniki Poznań

skiej, opracowano znacznikowe metody badań ścieralności łożysk ślizgowych i tocznych 

[19, 20]. Proces ścierania tych 

elementów śledzono przez oz

naczanie aktywności opiłków 

żelaznych, gromadzących się 

w olejach smarowych. Opiłki te 

wydzielano z oleju za pomo

cą filtru elektromagnetycznego. 

Oprócz badań laboratoryjnych, 

odpowiednie pomiary prowa

dzono również w Poznańskiej 

Fabryce Łożysk Tocznych. Te

go rodzaju badania umożliwia

ją wczesne wykrywanie stanów 

awaryjnych, w których nastę

puje już zjawisko łuszczenia 

metalu. Ogólny przebieg proce

su zużywania się łożyska, w za

leżności od czasu jego pracy, 

przedstawiono na rysunku 16.4. 
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Rys. 16.3. Względne zmiany aktywności właściwej oleju cy
lindrowego, smarującego silnik okrętowy, w zależ
ności od czasu pracy silnika [3] 
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Rys. 16.4. Ogólna zależność stopnia zużycia łożysk od czasu ich pracy: od O do li -czas docierania, od ti 
do t2- czas pracy normalnej, po czasie lz- stan awaryjny (proces łuszczenia metalu) 

16.6. Badania ścieralności opon samochodowych 

Znaczniki promieniotwórcze można stosować również do badania ścieralności opon 

samochodowych. Jedna z metod takich badań polega na wprowadzeniu pod powierzchnię 

bieżnika opony kuleczek gumowych, zawierających znaczony siarczan talu c2°4ri2S04) 

o aktywności około 20 MBq (0,5 mCi). Po każdych kolejnych dwustu kilometrach przebie

gu samochodu oznaczano natężenie promieniowania emitowanego z wnętrza opony. 

W miarę ścierania bieżnika, warstwa osłabiająca to promieniowanie staje się coraz cieńsza, 

wskutek czego następuje odpowiedni wzrost rejestrowanej częstości zliczeń. 

Inny sposób takich badań polega na dyfuzyjnym wprowadzaniu do bieżnika związków 

siarki znaczonych izotopem 35S. Następnie oznacza się aktywność startego materiału, two

rzącego ślady na powierzchni jezdni w czasie hamowania pojazdu. Tego rodzaju badania 

prowadzono na różnych nawierzchniach drogowych, przy różnych ciśnieniach powietrza 

w oponach i przy różnej zbieżności kół [l]. 

16.7. Kontrolowanie erozji wykładzin ceramicznych 

Kolejnym przykładem wykorzystania znaczników promieniotwórczych do kontroli szyb

kości zużywania się różnych materiałów mogą być badania erozji (wykruszania) ceramicznych 

wykładzin ogniotrwałych lub kwasoodpornych, stosowanych w różnych piecach i zbiornikach 

przemysłowych. Bezpośrednia kontrola takich wykładzin wymaga okresowego opróżniania da

nego pieca lub zbiornika z medium roboczego. Powoduje to przerwy w procesie produkcyjnym. 

Z drugiej strony, zaniechanie częstej kontroli wykładzin może grozić poważnymi awariami 

urządzeń oraz zanieczyszczaniem produktu danego procesu technologicznego. 

Dzięki wykorzystaniu znaczników promieniotwórczych możliwe jest ciągłe śledzenie 

procesu erozji wspomnianych wykładzin, bez przerywania procesów produkcyjnych. Mate-
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riały ceramiczne zawierają zwykle pierwiastki o dużych przekrojach czynnych na aktywację 

neutronową, co ułatwia wytwarzanie w tych materiałach odpowiednich znaczników promie

niotwórczych. Fotony gamma takich znaczników można rejestrować z zewnątrz pieca lub 

zbiornika. Wszelkie ubytki znakowanej wykładziny, spowodowane jej erozją, są sygnalizo

wane zmniejszonym natężeniem promieniowania gamma docierającego do sondy pomiaro

wej (mniejszą częstością zliczeń). Erozja wykładzin ceramicznych zachodzi najsilniej u wy

lotu układów przepływowych. 

Inna technika takich badań polega na oznaczaniu aktywności właściwych próbek me

dium roboczego, pobieranych kolejno u wylotu pieca lub zbiornika. W miarę erozji znako

wanej wykładziny coraz więcej znacznika przechodzi do tego medium. Obserwowany 

wzrost aktywności właściwej tego materiału jest więc miarą stopnia zużycia wykładziny. 

Znakując poszczególne obszary wykładzin różnymi izotopami można śledzić równocześnie 

procesy erozji wykładzin w tych różnych obszarach. 

Do znakowania wymurówek ogniotrwałych nadają się związki terbu lub lantanu za

wierające izotopy promieniotwórcze I6°Tb i 140La. Roztworami takich związków można 
nasycać glinkę ogniotrwałą, stanowiącą budulec takich wymurówek. 
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17. Wykrywanie nieszczelności 

17.1. Uwagi wstępne 

Jednym z pierwszych zastosowań zaczników promieniotwórczych w przemyśle, zwła

szcza chemicznym i petrochemicznym, było wykrywanie nieszczelności różnych instalacji 

technologicznych. Obecnie znaczniki takie wykorzystuje się do kontroli szczelności także 

innych układów, takich jak zbiorniki, rurociągi, kanały ściekowe, kable telefoniczne, bu

dowle hydrotechniczne itp. 

Ogólna zasada metody polega na tym, że do sprawdzanego układu, wypełnionego 

określonym płynem (cieczą lub gazem), wprowadza się odpowiedni znacznik mieszający 

się z tym płynem. Jeśli w ściankach układu występują jakiekolwiek nieszczelności (dziury, 

pęknięcia), to znakowane medium wypływa na zewnątrz, tworząc łatwo wykrywalne plamy 
radioaktywne. Aby zapobiec dalszemu rozprzestrzenianiu się takich plam w otaczającym 

środowisku stosuje się znaczniki w postaci związków chemicznych, adsorbowanych silnie 

w danym ośrodku zewnętrznym. Takim ośrodkiem jest najczęściej ziemia (grunt), materiały 

termoizolacyjne lub specjalne adsorbenty naklejane na ścianki badanego układu w miej

scach spodziewanych nieszczelności . Po iniekcji znacznika i upływie pewnego czasu bada 

się aktywność wspomnianych wyżej adsorbentów lub dokonuje obmiaru promieniowania 

gamma w otoczeniu badanego obiektu. Do wykrywania nieszczelności rurociągów wyko

rzystuje się też specjalne sondy wędrujące lub tak zwane pływaki (patrz p. 17.3). 

Znacznikiem promieniotwórczym stosowanym często w takich badaniach jest gazowy 

bromek metylu (CH3
82Br). Związek ten można wytwarzać w przewoźnym reaktorze chemi

cznym, opracowanym w latach siedemdziesiątych w Instytucie Badań Jądrowych w War

szawie [3, 7]. Zasada działania takiej wytwornicy wspomnianego związku opartajest na re

akcji chemicznej, zachodzącej w środowisku kwasu siarkowego 

Bromek potasu (KBr), w postaci ciała stałego, aktywuje się najpierw w strumieniu 

neutronów termicznych w reaktorze jądrowym, w celu wytworzenia promieniotwórczego 

izotopu 82Br. 
Oprócz bromku metylu, do wykrywania przecieków wody i roztworów wodnych wy

korzystuje się też rozpuszczalne w wodzie sole, znakowane izotopami 24Na, 38Cllub 82Br. 

Zalecane aktywności właściwe płynów kontrolnych w tego rodzaju badaniach wynoszą 

około 37 MBq (l mCi) na l m3 [7]. 
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17 .2. Kontrola szczelności instalacji technologicznych 

Zasada kontroli szczelności różnych instalacji technologicznych polega na wprowadza

niu do nich najpierw gazowego (znaczonego) bromku metylu, a następnie suchego powie

trza pod ciśnieniem 0,2+0,4 MPa. Takie ciśnienie utrzymuje się w ciągu około 20 godzin. 

W tym czasie znaczony gaz wypływa przez nieszczelności do otaczającego ośrodka. Ośrod

kiem tym może być zarówno powietrze wypełniające określoną objętość kontrolną, jak 

i materiały termoizolacyjne lub taśmy adsorpcyjne naklejone uprzednio na przykład w miej

scach spoin (spawów) badanej instalacji. Dobrymi adsorbentami bromku metylu są taśmy 

bawełniane lub gąbka poliuretanowa. Stosuje się też specjalne okleiny wielowarstwowe, za

pewniające znaczną adsorpcję znacznika przy małej jego desorpcji. 

Jeśli wypływający przez nieszczelności znaczony gaz trafia wprost do objętości kon

trolnej, zamiast do warstwy adsorbującej, to w celu zatężenia znacznika wykorzystuje się 

odpowiednie pochłaniacze gazu. Obserwowany wzrost aktywności promieniotwórczej ta

kiego pochłaniacza świadczy o nieszczelnościach badanej instalacji. Nie daje to jednak mo

żliwości lokalizacji tych nieszczelności. 

Podobne badania kontrolne można przeprowadzać stosując wodne roztwory związków 

chemicznych, znaczonych odpowiednimi izotopami promieniotwórczymi. Wyciekający 

przez nieszczelności roztwór znaczony wsiąka w warstwy termoizolacyjne łub okleiny, two

rząc w nich plamy radioaktywne wskazujące miejsca wycieków. 

Inną metodę stosuje się przy sprawdzaniu szczelności niewielkich obiektów, takich jak 

obudowy silników elektrycznych, przeznaczonych do napędu pomp głębinowych. Spraw

dzaną obudowę umieszcza się w zbiorniku ciśnieniowym, napełnionym wodnym roztworem 

węglanu sodu znaczonego izotopem promieniotwórczym 24Na (24NaC03). Następnie zwię
ksza się ciśnienie w takim zbiorniku, utrzymując je przez kilka godzin. Jeśli w obudowie 

istnieją jakieś szczeliny lub pęknięcia, to znaczony roztwór wnika do nich. Następnie bada

ną obudowę wyjmuje się z roztworu i przepłukuje takim samym roztworem nieaktywnym 

(bez znacznika), w celu usunięcia pozostałości znacznika zaadsorbowanego na powierzchni 

tej obudowy. Po tych czynnościach przygotowawczych przeprowadza się obmiar całej po

wierzchni kontrolowanej obudowy za pomocą licznika fotonów gamma. 

Oprócz węglanu sodu z izotopem 24Na, do wykrywania mikroszczelin nadaje się też woda 

trytowa (HTO). Dobrym znacznikiem promieniotwórczym do wykrywania drobnych szczelin 

i pęknięć jest też izotop 85Kr. Jako gaz szlachetny nie wchodzi on w żadne reakcje chemiczne 

z badanymi obiektami metalowymi. Ponadto, emitowane przez ten izotop fotony gamma o ener

gii około 0,54 Me V można łatwo rejestrować, w odróżnieniu od cząstek beta trytu. 

Szczelność małych pojemników, o objętościach rzędu decymetrów sześciennych, 

sprawdza się najprościej obserwując szybkość wnikania gazu znaczonego do ich wnętrza 

lub szybkość wypływu takiego gazu z pojemnika na zewnątrz. Taką metodę stosowano po

czątkowo tylko do jakościowej segregacji pojemników na szczelne i nieszczelne. Następnie 

opracowano też metodę ilościową takich badań . Jest ona oparta na prawie Poiseuille'a, do-
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tyczącym natężenia przepływu płynów przez cienkie rurki (kapilary). Traktując szczelinę 
jako kapilarę można wspomniane prawo wyrazić wzorem 

r4 
Q = K 8TjL (p'{j-p2) 

gdzie: 

Q - natężenie przepływu płynu przez kapilarę o długości L i promieniu r, 
11 - współczynnik lepkości danego płynu, 

Po - ciśnienie zewnętrzne (atmosferyczne), 

p - ciśnienie wewnętrzne w badanym pojemniku, 

K - współczynnik proporcjonalności. 

(17 .l) 

Przy założeniu stałości parametrów K, r, L i 11 można wprowadzić nowy parametr R, 
zdefiniowany wzorem 

(17.2) 

Parametr R określa tak zwany standardowy stopień nieszczelności, natomiast logarytm 
tej wielkości jest to z definicji współczynnik nieszczelności [1]. 

17.3. Metody kontroli szczelności rurociągów 

Wycieki ropy lub gazu przez nieszczelności rurociągów powodują nie tylko straty eko

nomiczne, lecz także skażenie środowiska, a w przypadku gazu - niebezpieczeństwo eks
plozji. Szybkie wykrywanie takich nieszczelnościjest więc niezwykle ważne. 

Najprostszy sposób wykrywania i lokalizacji nieszczelności rurociągów polega na 
wtłaczaniu do nich pod ciśnieniem odpowiednich płynów (cieczy lub gazów) znakowanych 
izotopami promieniotwórczymi . Jeśli rurociąg nie zalega zbyt głęboko pod powierzchnią 

ziemi, to można śledzić rozkład (mapę) natężenia promieniowania gamma na powierzchni 

gruntu, wykrywając w ten sposób plamy radioaktywne nad poszczególnymi nieszczelno

ściami rurociągu. Aby zwiększyć efekt tworzenia się takich plam, po iniekcji znacznika 

wtłacza się do rurociągu podobny płyn nieaktywny, utrzymując jego ciśnienie w ciągu oko
ło 20 godzin [7]. Powoduje to wzrost natężenia wypływu znacznika przez nieszczelności, 

a tym samym zwiększenie kontrastu między plamami radioaktywnymi i naturalnym tłem 
promieniowania gamma na danym terenie. W takich badaniach tło naturalne musi być kon

trolowane na całej długości badanego odcinka rurociągu . 

W zależności od długości kontrolowanego rurociągu i jego średnicy stosuje się różne sposoby 

znakowania płynów przepływających przez rurociąg. Wśród tych sposobów można wyróżnić: 

- znakowanie całej objętości, 

- znakowanie impulsowe centralne, 
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znakowanie impulsowe w kilku punktach, 
znakowanie impulsowe z ciągłym dotłaczaniem. 

Znakowanie całej objętości stosuje się zwykle w badaniach rurociągów stosunkowo krót
kich, to znaczy rzędu kilku kilometrów, przy niezbyt dużych przewidywanych nieszczelno
ściach. Po zamknięciu obu końców badanego odcinka rury wtłacza się do niej w sposób ciągły 
znaczony płyn, w jednym lub kilku punktach iniekcji. W ten sposób znacznik zostaje rozproszo
ny w całej objętości badanego odcinka rurociągu. Po pewnym czasie utrzymywania ciśnienia 
mierzy się natężenie promieniowania gamma znacznika za pomocą sondy scyntylacyjnej, prze
noszonej tuż nad powierzchnią ziemi wzdłuż osi rurociągu. Wskazania takiej sondy rejestruje 
się zwykle w sposób ciągły za pomocą rejestratora samopiszącego lub komputera. Fragment 
otrzymanego w ten sposób wykresu przedstawiono przykładowo na rysunku 17.1. Widoczne na 
tym wykresie dwa wysokie piki odniesienia pochodzą od promieniowania gamma zamkniętych 
źródeł "punktowych", rozmieszczonych w określonych punktach na powierzchni ziemi. Są to 
tak zwane źródła odniesienia, ułatwiające dokładniejszą lokalizację nieszczelności reprezento
wanych na wykresie przez piki stosunkowo małe. Do sporządzania źródeł odniesienia wykorzy
stuje się najczęściej izotop 6°Co. 
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Rys. 17.1. Fragment zapisu częstości zlicze11 impulsów rejestrowanych naziemną sondą scyntylacyjną 
przenoszoną nad badanym rurociągiem: l, 2 - piki odniesienia; 3, 4, 5 - piki związane 
z nieszczelnościami rurociągu 

Jeśli iniekcji znacznika dokonuje się impulsowo w centralnej części badanego odcinka 
rurociągu, to detekcję promieniowania gamma tego znacznika przeprowadza się następnie 
za pomocą wielu sond, rozmieszczonych w określonych odstępach w obu kierunkach od 
punktu centralnego. W ten sposób można określić kierunek ruchu znacznika unoszonego ku 
miejscom wycieków. Umożliwia to eliminację z dalszej kontroli tych odcinków rurociągu, 
na których żadne wycieki nie występują. 
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W badaniach rurociągów dłuższych niż około 20 km stosuje się znakowanie impulso

we w kilku punktach. Pomiary przeprowadza się następnie w sposób podobny jak przy inie

kcji centralnej, to znaczy za pomocą licznych sond rozmieszczonych w określonych odstę
pach wzdłuż rurociągu. 

Kontrola rurociągów długich, wykazujących duże nieszczelności, wymaga znakowania 

impulsowego z ciągłym dotłaczaniem płynu roboczego. Pomiary przeprowadza się jak wy
żej, za pomocą systemu sond. 

Opisane wyżej metody umożliwiają wykrywanie nieszczelności rurociągów podzie

mnych, przy natężeniach wypływu znaczonych płynów wynoszących co najmniej 

100 cm3/h [7]. W ten sposób wykrywano na przykład uszkodzenia miejskiej sieci gazowej, 

spowodowane działaniami wojennymi, na terenie Wrocławia [8]. 

Jeśli rurociąg zalega zbyt głęboko pod powierzchnią ziemi, to promieniowanie gam

ma znacznika wypływającego przez nieszczelności nie może już być rejestrowane z po

wierzchni ziemi. Następuje bowiem prawie całkowita absorpcja tego promieniowania 

w warstwie gruntu nad rurociągiem. W takich przypadkach zamiast sond powierzchnio

wych stosuje się specjalne układy detekcyjne, wprowadzane do rurociągu . Rurociągi krót

kie napełnia się właściwym płynem roboczym, iniekuje do niego znacznik i utrzymuje 

w takim układzie podwyższone ciśnienie, co najmniej przez kilka godzin. W tym czasie 

część znakowanego płynu wypływa przez nieszczelności do otaczającego gruntu tworząc 

w nim obszary radioaktywne . Następnie rurociąg opróżnia się z tego płynu i przepłukuje 

czystą wodą. Dopiero po takich operacjach wprowadza się do rurociągu sondę scyntylacyj

ną połączoną kablem z aparaturą naziemną. Sondę taką przeciąga się przez rurociąg, reje

strując promieniowanie gamma emitowane ze wspomnianych obszarów radioaktywnych. 

Tego rodzaju metoda nadaje się do badania rurociągów na odcinkach niezbyt długich, to 

znaczy nie przekraczających kilku kilometrów. 

Do kontroli szczelności rurociągów długich opracowano inną metodę. Polega ona 

na hydraulicznym przepychaniu przez rurociąg układu złożonego z tłoków, między któ

rymi znajduje się ciecz aktywna (znaczona) i czysta woda oraz sonda pomiarowo-reje

strująca wraz ze źródłem zasilania. Schemat takiego układu, tworzącego tak zwaną son

dę wędrującą, pokazano na rysunku 17.2. Taka sonda bez kabla stanowi samodzielny 

układ elektroniczny o zasilaniu bateryjnym. Głównymi elementami układu są licznik 

7 
wodapod 
c/śnieniem 

~ sonda r 

Rys. 17.2. Układ do badania szczelności rurociągu za pomocą sondy wędrującej bez kabla 
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scyntylacyjny fotonów gamma oraz system zapisu danych pomiarowych. Tego rodzaju son

dę wędrującą z analogowym, a następnie cyfrowym, systemem rejestracji sygnałów z li

cznika opracowano w Instytucie Fizyki i Techniki Jądrowej AGH, na zlecenie i przy 

współpracy Instytutu Górnictwa Naftowego i Gazownictwa w Krakowie [5, 6]. Sonda ta 

zawierala także wskaźnik przebytej drogi (hodometr) działający na zasadzie impulsatora 

rolkowego. Ciśnienie cieczy znaczonej, wymuszające jej wypływ przez nieszczelności 

rurociągu, było wymuszane siłą tarcia pierwszego tłoka o ścianki rurociągu. Metoda ta 

umożliwia lokalizację nieszczelności z dokładnością około 10m w rurociągach o śred

nicach większych niż 250 mm. 
Podobne sondy wędrujące skonstruowano też w Instytucie Chemii i Techniki Jądrowej 

w Warszawie. Prowadzone tam prace konstrukcyjne i metodyczne mają na celu: 

- udoskonalenie źródeł zasilania, w celu zwiększenia czasu pracy sondy do około 70 godzin 

(dotychczas stosowane źródła energii elektrycznej wystarczają na około 35 godzin), 

- opracowanie nowego typu hodometru do mierzenia w sposób ciągły drogi przebywa

nej przez sondę w rurociągu, 

- opracowanie nowej generacji sond wędrujących o udoskonalonych parametrach [2]. 

Oprócz sond wędrujących, innym sposobem wykrywania nieszczelności długich ru

rociągów jest metoda pływaków. Polega ona na tym, że do strumienia cieczy w rurociągu 

wprowadza się pływak z zamkniętym źródłem promieniowania gamma, najczęściej izo

topem 6°Co. Taki pływak jest unoszony przez ciecz, jednakże w miejscach nieszczelno

ści jego prędkość zmniejsza się, wskutek dociskania go do ścianek rurociągu przez lo

kalne strumienie cieczy wypływającej na zewnątrz. Przy dużych nieszczelnościach mo

że to spowodować całkowite przyssanie pływaka do ścianki rury. Metodę tę wy

korzystuje się na przykład do wykrywania nieszczelności przewodów wodociągowych 

i kanalizacyjnych. 

17 .4. Kontrolowanie szczelności złączy w sieciach wodociągowych 

Sprawdzanie szczelności złączy w sieciach wodociągowych można przeprowadzać 

w sposób przedstawiony na rysunku 17.3. Wodę ze znacznikiem wpompowuje się do sieci 

przez zawór A. Po osiągnięciu równomiernego stężenia znacznika w całym badanym odcin

ku przewodu zamyka się zawór B. Przepływ wtedy ustaje, a równocześnie zwiększa się ciś

nienie wewnątrz przewodu. Ciśnienie to należy utrzymywać w ciągu 1+2 godzin. W tym 

czasie znaczona woda wypływa przez nieszczelne złącza do gruntu. Jeśli znana jest lokali

zacja poszczególnych złączy, to w odpowiednich miejscach można kopać studzienki, do 

których wprowadza się sondy scyntylacyjne. Przy braku dokumentacji badanej sieci wodo

ciągowej poszukiwanie plam radioaktywnych przeprowadza się na powierzchni ziemi. Pla

my takie pojawiają się nad złączami nieszczelnymi [4]. 
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badany odcinek przewodu 

Rys. 17.3. Sprawdzanie szczelności złączy w sieci wodociągowej [4] 

17.5. Wykrywanie nieszczelności kanałów ściekowych 

Wypływy ścieków przemysłowych przez nieszczelności kanałów mogą powodować 

niebezpieczne skażenia środowiska, w szczególności zatrucia wód gruntowych. Takie nie

szczelności można w zasadzie wykrywać przez kontrolę natężenia przepływu ścieków w ka

nale głównym (zbiorczym) i jego odgałęzieniach, korzystając z metody rozcieńczenia zna

cznika. W wyniku prac prowadzonych przez Instytut Chemii i Techniki Jądrowej w War

szawie stwierdzono, że do tego celu nadają się najlepiej izotopy 82Br lub 99ITTc w postaci 

anionów Br- i Tc04 [7]. 

Stopień nieszczelności kanałów daje się określać na podstawie obserwacji natężeń 

przepływu ścieków w kolejnych sekcjach (odcinkach) kanału. Jeśli natężenie przepływu we 

wszystkich sekcjach jest takie samo, to oznacza, że cały układ jest szczelny. W kanałach 

rozgałęzionych pomiary natężeń przepływu trzeba przeprowadzać zarówno w kanale głów

nym, jak i w jego odgałęzieniach. Stopień nieszczelności można wtedy szacować na podsta

wie bilansu natężeń przepływu w poszczególnych częściach systemu kanalizacyjnego. 

Schemat takiego bilansu w węźle kanalizacyjnym przedstawiono przykładowo na rysun

ku 17 .4. Bilansowanie się natężeń przepływu w przedstawionym węźle kanalizacyjnym wy

raża się równością 

(17 .3) 

gdzie Q;J - natężenia przepływu w odcinkach sieci między poszczególnymi punktami 

od l do 1: 

Jeśli w takim systemie występują jakiekolwiek nieszczelności, to nateżenie q wycieku 

można wyznaczyć z równania 

(17.4) 
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Rys.17.4. Bilans natężeń przepływu w węźle kanalizacyjnym [3] 

Więcej szczegółów dotyczących stosowania tej metody w praktyce można znaleźć 

w pracy [3]. 

17.6. Wykrywanie nieszczelności kabli 

Szczególny problem techniczny stanowią awarie kabli telekomunikacyjnych, związane 

z nieszczelnościami ich płaszczy ochronnych lub muf łączących. Wykrywanie takich nie

szczelności metodami elektrycznymi staje się możliwe dopiero wtedy, kiedy woda przedo

stanie się już do wnętrza kabla. Inny sposób kontroli szczelności takich kabli polega na wy

pełnieniu ich płaszczy azotem o podwyższonym ciśnieniu . Ciśnienie to kontroluje się za 

pomocą manometrów. Spadek ciśnienia, wykazany przez manometr zainstalowany w okre

ślonym miejscu, świadczy o nieszczelności płaszcza ochronnego lub mufy łączącej na da

nym odcinku kabla. 

Najdokładniejszym sposobem lokalizacji nieszczelności kabli jest metoda atomów zna

czonych, z zastosowaniem gazowych znaczników promieniotwórczych. Mogą to być pary 

bromku metylu (CH382Br), radon e22Rn) lub krypton (85Kr) . Takie znaczniki można doda

wać do azotu spełniającego rolę gazu nośnego. Mieszankę azotu ze znacznikiem promienio

twórczym wtłacza się do płaszcza ochronnego kabla przez mufę łączącą, znajdującą się naj

bliżej nieszczelności wykrytej wcześniej metodą manometryczną (ciśnieniową). Rejestrując 

następnie fotony gamma znacznika (wydobywającego się z osłony kabla) można · lokalizo

wać jej nieszczelności z dokładnością około jednego metra. 
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17.7. Wykrywanie nieszczelności wykładzin zbiorników 

Nieco innym zagadnieniem jest wykrywanie i lokalizacja szczelin i pęknięć w wykła

dzinach metalowych lub bitumicznych, pokrywających wewnętrzne ściany różnych zbiorni

ków. Przykładem takich zbiorników mogą być wanny galwanizerskie, wymagające wykła

dzin odpornych na działanie roztworów agresywnych chemicznie. Wykrywanie nieszczel

ności takich wykładzin jest trudne zwłaszcza wtedy, kiedy za wykładziną metalową 

znajdują się grube warstwy innych materiałów, na przykład betonu. W Instytucie Chemii 

i Techniki Jądrowej w Warszawie opracowano znacznikową metodę adsorpcyjną, umożli

wiającą rozwiązywanie takich problemów. Metoda ta polega na: 

- napełnieniu zbiornika homogenicznym roztworem znacznika promieniotwórczego, 

który wnika do szczelin i pęknięć wykładziny, 

- opróżnieniu zbiornika z tego roztworu, a następnie spłukaniu powierzchni wykładziny 

strumieniem czystej wody, 

- obmiarze wykładziny "punkt po punkcie" za pomocą sondy z detektorem promienio

wania gamma. 

Stwierdzenie wzrostu natężenia tego promieniowania ponad tło świadczy, że w danym 

miejscu znajduje się jakaś szczelina, w której został zaadsorbowany roztwór znacznika. 

Opisana metoda znalazła zastosowanie do kontroli szczelności ołowianych wykładzin 

wanien galwanizerskich. Jako znacznik promieniotwórczy stosowano izotop ll3mln 

o aktywności około 740MB q (20 mCi) otrzymywany z generatora izotopowego 
Il3sn/113m1n [9]. 

Podobną metodę można też stosować do kontroli szczelności wykładzin bitumicznych 

w zbiornikach betonowych. Znacznikiem może być roztwór kwaśnego węglanu sodu 

e4NaHC03) aktywowanego w reaktorzejądrowym [4]. 
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18. Kontrola mieszania materiałów przemysłowych 

18.1. Wprowadzenie 

Jedną z ważnych operacji w różnych procesach technologicznych jest mieszanie okre
ślonych materiałów. Mieszaniu mogą podlegać zarówno substancje występujące w tej samej 

fazie (stanie skupienia), jak i układy wielofazowe. Przykładem mieszaniny dwufazowej, 
najczęściej spotykanej w praktyce, jest zawiesina rozdrobnionych ciał stałych w cieczy. 

Celem mieszania może być: 

- ujednorodnienie (homogenizacja) danej mieszaniny, 

- przyspieszenie wymiany masy lub energii wewnętrznej (ciepła) między poszczególny-
mi składnikami układu, 

- zwiększenie kinetyki (szybkości) reakcji chemicznych, 

- równomierne rozprowadzenie nieznacznych ilości określonego mikroskładnika w sto-

sunkowo dużej masie materiału głównego. 

Kontrola przebiegu procesów mieszania ma na celu optymalizację czasu tych operacji, 
co wiąże się z oszczędnością energii zasilającej urządzenia mieszające (mieszalniki). 

Mieszanie może zachodzić w zbiornikach zamkniętych lub w strumieniach, to znaczy 
układach przepływowych. Mogą to być procesy wymuszone lub spontaniczne (samoczyn

ne). Przykładem mieszania spontanicznego może być rozprzestrzenianie się ścieków 

w zbiornikach wodnych lub dymów w atmosferze. 

Czas mieszania r.M, po którym następuje wymagane ujednorodnienie danej mieszaniny, 

zależy zarówno od właściwości fizykochemicznych mieszanych składników, jak i parame
trów konstrukcyjnych mieszalnika. Przy mieszaniu materiałów ziarnistych osiągalny stopień 
ich homogenizacji zależy od rozmiarów, kształtu i właściwości powierzchniowych ziaren. 

Chodzi o to, że siły tarcia między ziarnami ograniczają swobodę ich ruchów; co utrudnia 

proces mieszania. 

18.2. Wskaźniki homogenizacji 

Ilościowym wskainikiem ujednorodnienia (homogenizacji) mieszanego materiału 

wieloskładnikowego może być odchylenie standardowe s( C) stężenia C określonego skład
nika takiej mieszaniny [6]. Wskainik ten określa się wzorem 

11 L [C;(t)- C(t)]2 

i= l 

n-1 
(18.1) s(C) = 
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gdzie: 
C;(t) - stężenie danego składnika w i-tej próbce z serii n próbek pobranych z mie

szanego układu po czasie t mieszania, 

C(t) - średnie stężenie tego składnika w danej serii próbek. 

Zamiast bezwzględnego odchylenia standardowego s( C) wygodniej jest posługiwać się 

odchyleniem względnym s w( C) 

l 
Sw(C) = =

C(t) 

n L [C;(t)- C(t)]2 

i= l 

n-l 
(18 .2) 

Większa użyteczność praktyczna odchylenia względnego sw(C) wynika stąd , że jego 

wartość nie zależy od przyjętych jednostek stężenia C składników mieszaniny [6]. W przy

padku składnika promieniotwórczego (znacznika) miarąjego stężenia w jakimkolwiek ukła

dzie jest aktywność właściwa, wyrażana w bekerelach na jednostkę masy danego materiału. 

Przy zachowaniu ściśle ustalonych warunków pomiarowych można z kolei przyjąć, że mię

dzy aktywnością właściwą znacznika w badanej próbce i mierzoną częstością zliczeń za

chodzi prosta proporcjonalność. Stąd, stężenia C;( t) i C( t) we wzorach (18 .1) i (18.2) można 
zastąpić odpowiednimi częstościami zliczeń l;(t) i l(t). 

Określenie stopnia homogenizacji mieszanego materiału polega więc na: 

- pobraniu n próbek z różnych miejsc układu po czasie t mieszania, 

- zmierzeniu częstości zliczeń l;(t) dla każdej z tych próbek, 

- obliczeniu średniej częstości l(t) , a następnie względnego odchylenia stan-

dardowego sw(l). 

Taką procedurę powtarza się kolejno po różnych czasach t mieszania, otrzymując ciąg 

wartości odchyleń standardowych sw(J) . Odchylenia te dążą do pewnej wartości minimal

nej, zależnej już tylko od fluktuacji statystycznych mierzonych częstości zliczeń , co można 
wyrazić w postaci 

lim sw(J) = mm (18.3) 
1-?oo 

Ogólną zależność względnego odchylenia standardowego częstości zliczeń sw(J) od 

czasu t mieszania przedstawiono na rysunku 18.1. 

Innym wskaźnikiem stopnia homogenizacji mieszaniny składników może być różnica 

częstości zliczeń o(t) mierzonych dla próbek pobieranych kolejno po różnych czasach t mie

szania oraz dla próbki pobranej z układu całkowicie ujednorodnionego. 
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A zatem 

(18.4) 

gdzie: 

Ji(t) - częstość zliczeli dla i-tej próbki 

pobranej z określonego miejsca 

układu po czasie t mieszania, 

loo - częstość zliczcli dla podobnej 

próbki po osiągnięciu całkowi

tej homogenizacji mieszanego 
układu. 

W miarę upływu czasu mieszania warto

ści 8(t) dążą do pewnej wartości minimalnej, 

Rys. 18.1. Ogólna zależność względnego od
chylenia standardowego mierzo
nych częstości zliczeń s w( l) od cza
su t mieszania homogenizowanego 
materiału 

określonej fluktuacjami statystycznymi mierzonych częstości zliczeli, podobnie jak w przy

padku odchyleń standardowych danych wzorem (18.2). Można to znowu wyrazić w postaci 

lim o(t) = mm (18.5) 
(~oo 

Zauważmy, że wyznaczanie wskaźnika 8(t) wymaga pobierania znacznie mniejszej 

liczby próbek, w porównaniu z metodą poprzednią, polegającą na obliczaniu odchyleń 

standardowych s111(J) określonych wzorem (18.2). Ponadto, próbki te mogą być tym ra

zem pobierane z tego samego miejsca, zwłaszcza wtedy, kiedy mieszanie zachodzi 

w sposób burzliwy (turbulentny). 

18.3. Pomiary ciągłe 

Oprócz opisanych wyżej metod próbkowania, w znacznikowych badaniach stopnia 

homogenizacji mieszanin można również stosować metody oparte na pomiarach ciągłych. 

Pomiary takie przeprowadza się za pomocą jednej lub kilku sond scyntylacyjnych, rozmie

szczonych wewnątrz lub na zewnątrz mieszalnika. Takie metody pomiarów ciągłych stosuje 

się zwykle do kontroli procesów mieszania szybkiego. 

Ważnym czynnikiem w pomiarach ciągłych jest współczynnik geometrii pomiaru K 

zdefiniowany wzorem 

(18.6) 
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gdzie: 
Vp - objętość detekcji, z której promieniowanie znacznika dociera do detektora, 
V - całkowita objętość układu (objętość mieszania). 

Współczynnik K można wyznaczać doświadczalnie, umieszczając dany izotop promie
niotwórczy (w postaci zamkniętego źródła punktowego) w różnych miejscach układu i mie
rząc częstości zliczeń sondą w ustalonym punkcie pomiarowym. 

Dwa systemy pomiarów ciągłych przedstawiono na rysunku 18.2. Po impulsowej inie
kcji znacznika, w określonym miejscu układu wyznacza się rozkłady czasowe J(t) mierzo
nych częstości zliczeń. Z upływem czasu t mieszania różnice chwilowych częstości zliczeń 
dążą do wartości minimalnej, wynikającej już tylko z fluktuacji statystycznych. 

~ 
~ u 

~ c:: , 

J 

pompa 

Rys. 18.2. Przykłady systemów pomiarów ciągłych do badania homogenizacji materiałów w układach 
zamkniętych: S, s,, S2- sondy scyntylacyjne, J- częstość zliczeń, t- czas mieszania 

18.4. Przykłady kontroli procesów mieszania w układach przemysłowych 

18.4.1. Przemysł cementowy 

Jedną z podstawowych operacji technologicznych przy produkcji cementu metodą su

chą jest mieszanie rozdrobnionych surowców mineralnych, dostarczanych w określonych 
proporcjach do mieszalnika. 

Jednym z tych surowców jest węglan wapnia (CaC03), który można znakować dodając 
do niego węglan sodu cZ4NaC03) o podobnych właściwościach fizycznych i chemicznych, 
po zaaktywowaniu go w reaktorze jądrowym. Rozkład czasowo-przestrzenny tego znaczni-
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ka w badanym układzie można śledzić rejestrując fotony gamma izotopu 24Na za pomocą 
sond scyntylacyjnych, umieszczonych wprost w mieszanej mączce surowcowej lub w pio
nowych rurach aluminiowych, zainstalowanych wewnątrz układu. Przykład wskazań takiej 
sondy pokazano na rysunku 18.3. Z rysunku tego widać, że czas mieszania 'CM potrzebny do 
osiągnięcia pełnej homogenizacji mączki surowcowej wynosił około 20 minut. 

rura Al 

l 
.. 
··: .....,. 
·. C> 

N 
i ~ · . :;;;: .. iii 

' 
o c: 

<: 'C 
CI> = ·. .., 

' 
·.· 
' 

.. 
t[min] 

Rys. 18.3. Badanie homogenizacji mączki surowcowej do produkcji cementu: S - sonda scyntylacyj
na, J- mierzone częstości zliczeń, 1- czas mieszania 

Inna technologia produkcji cementu polega na tym, że zamiast mineralnej mieszaniny su
chej, surowcem wyjściowym jest szlam wapienny (metoda mokra). Szlam jest to gęsta zawiesi
na wodna zmielonych substancji mineralnych, takich jak wapienie, łupki, syderyt (FeC03) itp. 
Badanie czasu mieszania 't M takich szlamów w zbiornikach homogenizacyjnych przeprowa
dza się za pomocą sond scyntylacyjnych, zainstalowanych przy rurociągu, którym szlam od
prowadzany jest do pieców [1]. 

18.4.2. Przemysł hutniczy 

Jakość stali produkowanej z surówki wytapianej w wielkich piecach (patrz p. 20.8.2) 

zależy zarówno od całkowitej zawartości różnych domieszek, jak i równomiernego ich roz
kładu przestrzennego w całej objętości topionego metalu. Mieszanie konwekcyjne lub indu
kcyjne (elektryczne) wytapianej stali następuje w zbiorniku przelewowym, który może za
wierać na przykład tysiąc ton surówki. Taką surówkę przelewa się najpierw do kadzi odlew
niczych, a następnie do układów formowania odlewów. Badania homogenizacji roztopionej 
surówki można przeprowadzać na próbkach pobieranych w miejscach przelewu. Znacznika
mi promieniotwórczymi mogą być na przykład izotopy 59Fe, 6°Co lub 192Ir. 

18.4.3. Przemysł petrochemiczny 

Jednym z ważnych procesów w przemyśle petrochemicznym jest krakowanie (kraking). 

Proces ten polega na rozszczepianiu wieleatomowych cząsteczek węglowodorów na mniejsze 
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fragmenty. Może to być wynikiem rozrywania wiązań chemicznych między atomami węgla 
pod wpływem wysokiej temperatury w obecności odpowiednich katalizatorów. Efektywność te
go procesu, zachodzącego w piecu fluidalnym , zależy od stopnia wymieszania węglowodorów 
z katalizatorem w postaci drobnych ziarenek ciała stałego. Tworzenie się gęstych zawiesin roz
drobnionych ciał stałych w cieczach lub gazach (proces fluidyzacji) może następować wskutek 
przepływu płynu przez warstwę materiału sypkiego, pokrywającego sitowe dno zbiornika. Dzię
ki fluidyzacji następuje znaczne zwiększenie powierzchni styku fazy stałej i płynnej, z równo
czesnym wymieszaniem wszytk.ich składników układu. Przyspiesza to znakomicie kontaktowe 
reakcje chemiczne zachodzące między fazą stałą i płynną. 

Znacznikowe badania procesów mieszania składników w złożach fluidalnych, do kra
kowania produktów naftowych, prowadzono z zastosowaniem znaczników promieniotwór
czych w postaci 46SeCI3 lub 144CeCI3. Roztworami takich związków nasycano katalizator 
glino-krzemianowy, podlegający następnie fluidyzacji z węglowodorami. Przebieg procesu 
homogenizacji takiego układu śledzono przez oznaczanie aktywności właściwej (częstości 
zliczeń) próbek pobieranych z układu w określonych odstępach czasu . Szczegóły dotyczące 
takich badań można znaleźć w pracy [l] . 

Oprócz przemysłu petrochemicznego, fluidyzację różnych materiałów wykorzystuje 
się przede wszystkim w przemyśle chemicznym, a także metalurgicznym - do wytapiania 
niektórych metali w piecach zawiesinowych (patrz p. 20,8.4). 

18.4.4. Kontrola uśredniania ścieków przemysłowych 

Ważnym procesem zachodzącym w oczyszczalniach ścieków przemysłowych jest 
uśrednianie stężenia zanieczyszczeń i ich przepływów. Procesy te zachodzą w specjalnych 
urządzeniach zwanych uśredniaczami. Od właściwego funkcjonowania uśredniacza zależy 
efektywność działania reaktorów chemicznych lub biologicznych wykorzystywanych do 
oczyszczania ścieków. 

Uśredniacze przemysłowe, stosowane w przemyśle chemicznym i petrochemicznym, 
są to zbiorniki o pojemności rzędu 5000 m3, połączone z odpowiednimi systemami dopro
wadzania i odprowadzania ścieków. Jedną z podstawowych metod śledzenia procesów za
chodzących w takich układach jest metoda atomów znaczonych. Najczęściej stosowanym 
znacznikiem jest w tym przypadku izotop 82Br w postaci wodnego roztworu bromku potasu 
(K82Br) o aktywności około 7,4 GBq (200 mCi). Po impulsowej iniekcji znacznika w okre
ślonym miejscu zbiornika przeprowadza się pomiary albo na pobieranych kolejno próbkach, 
albo w sposób ciągły- za pomocą zanurzeniowych sond scyntylacyjnych, rozmieszczonych 
wewnątrz zbiornika. Rejestrowąne sygnały (częstości zliczeń) przesyłane są do komputero
wego systemu gromadzenia i przetwarzania danych pomiarowych. 

Tego rodzaju badania znacznikowe prowadzono w Polsce w latach 1983-1985 na róż
nych uśredniaczach przemysłowych . Niektóre z tych urządzeń zawierają przegrody wymu
szające przepływ kołowy. Odprowadzanie ścieków z takich układów następuje albo przez 
przelew, albo przez otwory w bocznych ścianach zbiornika. Badania wykazały znaczne od-
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stępstwa parametrów pracy uśredniaczy od założeń projektowych, opartych na modelach 

teoretycznych. Stwierdzono, między innymi, występowanie dużych przestrzeni martwych, 
dochodzących do 50% całej objętości układu. W oparciu o wyniki badań znacznikowych 

i obliczeń teoretycznych można było zaproponować nowe rozwiązania konstrukcyjne uśred

niaczy ścieków, zwłaszcza w przemyśle rafineryjno-petrochemicznym [2, 3, 4]. 

18.4.5. Kontrola mieszania innychmateriałów 

Oprócz przykładów podanych wyżej, należy jeszcze wspomnieć o znacznikowej kon-

troli mieszania innych materiałów w różnych procesach technologicznych, takich jak: 

- mieszanic pulp celulozowych w przemyśle papierniczym [1], 

- mieszanie surowców do produkcji materiałów wybuchowych [1], 

- mieszanie składników wyrobów gumowych, zwłaszcza opon samochodowych [7], 

- mieszanie pasz do karmienia zwierząt hodowlanych [l) itp. 

Znacznikowa metoda kontroli procesu mieszania tych różnych materiałów jest znacz
nie szybsza i wygodniejsza w praktyce, w porównaniu ze sposobem tradycyjnym, polegają

cym na pobieraniu próbek i oznaczaniu w nich stężeń określonych składników za pomocą 

na przykład metod chemicznych. 
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19. Znacznikowe badania układów przepływowych 
i ich parametrów* 

19.1. Ogólna charakterystyka układów przepływowych 

Układem przepływowym nazywamy ogólnie każdy układ fizyczny, chemiczny lub bio
logiczny, do którego z jednej strony wpływają, a z drugiej wypływają różne substancje. Mo
gą to być płyny (ciecze lub gazy), materiały sypkie (ziarniste), mieszaniny wielofazowe 
(hydromieszaniny, zawiesiny flotacyjne), związki chemiczne itp. 

Najprostszy układ przepływowy ma jedno wejście (wlot) i jedno wyjście (wylot, wy
lew). Zdarzają się też układy bardziej skomplikowane, o wielu wejściach i wyjściach. Typo
wymi przemysłowymi układami przepływowymi są: rurociągi, reaktory chemiczne, maszy
ny flotacyjne, piece obrotowe, wanny szklarskie, kolumny rektyfikacyjne itp. Przepływowy
mi układami naturalnymi są natomiast wodonośne formacje geologiczne, rzeki i strumienie, 
a także układy biologiczne, takie jak układ pokarmowy lub krwionośny. 

Przepływające substancje mogą oddziaływać w różny sposób z nieruchomymi składni
kami (częściami) układu. Ma to miejsce na przykład przy przepływie wody lub ścieków 
przez skały porowate. W układach wieloskładnikowych mogą też występować oddziaływa
nia wzajemne między poszczególnymi przepływającymi substancjami. 

Ważnymi charakterystykami układu przepływowego są rozkłady czasu przebywania 
(residence time distribution- RTD) poszczególnych składników. Tego rodzaju charaktery
stykę układu przepływowego wprowadził P.V. Danckwerts w 1953 roku [1]. Wyznaczanie 
rozkładu czasu przebywania (RTD), czyli funkcji Danckwertsa E(t), ma podstawowe zna
czenie w badaniach różnych procesów zachodzących na przykład w przepływowych reakto
rach chemicznych. Znajomość takich rozkładów umożliwia na ogół rozwiązywanie konkret
nych problemów z zakresu inżynierii procesowej, zajmującej się badaniem przebiegu róż
nych procesów technologicznych. 

Pojęcie czasu przebywania, rozpatrywane w tym rozdziale, będzie się odnosić tyl
ko do systemów o ustalonym natężeniu przepływu. Wystarcza to do rozwiązywania wię
kszości problemów praktycznych. Rozwiązania teoretyczne dla przepływów nieustalo
nych, zachodzących w układach o stałej objętości, podał A. Niemi [lO]. Teorię tę rozwi
nął następnie A. Zuber dla układów o objętości zmiennej [12, 13] . Przykład 

praktycznego wykorzystania teorii przepływu zmiennego i związanych z tym trudności 
przedstawiono w pracy [14]. 

Funkcja Danckwertsa E(t) przedstawia w istocie rzeczy pewien rozkład statystyczny, 
dotyczący zbioru elementów (atomów, cząsteczek, ziaren) opuszczających dany układ. Ilo-

* Opracowali: Bohdan Dziunikowski, Andrzej Kreft 
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czyn tej funkcji i przedziału czasu dt określa względny udział tych elementów danej sub

stancji , których czas przebywania w układzie zawiera się w granicach od chwili t do t+ dt. 

Po upływie czasu dostatecznie długiego (w granicy nieskończonego) cała ilość danej sub

stancji wprowadzonej do układu powinna się pojawić na jego wyjściu. Oznacza to, że fun
kcja Danckwertsa spełnia warunek 

f E(t) dt = 
o 

Doświadczalne wyznaczanie takich funkcji zostanie przedstawione w p. 19.4. 

(19.1) 

W wyniku całkowania funkcji E( t) w granicach od zera do pewnego czasu t otrzymuje 
się nową funkcję 

t 

F(t) ;;;; f E(t') dt' 
o 

(19.2) 

Funkcja F(t) określa względny udział elementów (atomów) danej substancji, których 

czas przebywania w układzie jest mniejszy od t, w stosunku do całej populacji (zbioru) tych 

elementów. Przykłady obu funkcji E( t) i F(t) będą pokazane na rysunku 19.5. 

Jeśli znamy funkcję Danckwertsa E(t) , to możemy obliczyć średni czas przebywania 't 

określonej substancji w danym układzie przepływowym, korzystając z definicji 

oa 

def J 
't = tE(t) dt (19.3) 

o 

Średni czas przebywania 't jest to formalnie pierwszy moment rozkładu statystycznego 

E(t) (patrz p. 19.4). 

Jeśli przez układ przepływa substancja jednorodna, na przykład woda, to średni czas 

przebywania tej substancji w danym układzie można określić korzystając ze związku 

V 
't ;;;; -

Q 
(19.4) 

gdzie: 
V - objętość układu dostępna dla przepływu, na przykład objętość połączonych ze 

sobą porów w ośrodku porowatym [m3], 

Q - natężenie objętościowe przepływu (flow rate), określane w literaturze polskiej 

również jako wydatek lub wydajność przepływu [m3 /s] . 
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Innym parametrem dotyczącym przepływów jest wariancja ar czasu przebywania t da
nego medium w układzie. Formalnie jest to drugi centralny moment funkcji Danckwertsa 
E(t), określony wzorem 

al = f (t- -c)2E(t) dt 
o 

(19.5) 

Zarówno wariancja cr?. jak i odchylenie standardowe cr1 (dyspersja) określają zróżnicowanie 
czasu przebywania względem wartości średniej 't tego czasu, zdefniowanego wzorem (19.3). 

Aby ułatwić porównywanie procesów zachodzących w różnych układach przepływo
wych stosuje się jeszcze pojęcie wariancji bezwymiarowej var, zdefiniowanej wzorem 

def at 
var = -

't2 
(19.6) 

Znając funkcję czasu przebywania można ocenić szybkość (intensywność) mieszania 
się składników układu wzdłuż kierunku przepływu (mieszanie wzdłużne). Można przy tym 
rozważać rozmaite modele teoretyczne przepływów różniące się w istocie kształtem funkcji 
E(t). Wśród najprostszych z tych modeli należy wyróżnić: 

- model przepływu tłokowego, 
- model idealnego mieszania. 

Według modelu przepływu tłokowego czasy przebywania w układzie wszystkich jego 
elementów (cząsteczek) są takie same i równe średniemu czasowi przebywania 't. Oznacza 
to, że rozkład czasu przebywania cząsteczek wszystkich przepływających substancji można 
opisać za pomocą funkcji delta Diraca 

E(t) = 8(t- 1:) (19.7) 

Model przepływu tłokowego opisuje z dobrym przybliżeniem przepływy płynów przez 
makroskopowo jednorodne ośrodki porowate. Stąd znajduje on zastosowanie na przykład w hy
drogeologii (patrz rozdział 21 ). 

Innym, krańcowo różnym, modelem układów przepływowych jest model idealnego 
mieszania. W modelu tym zakłada się, że każda porcja substancji wpływającej do układu 
zostaje natychmiast wymieszana z całym medium wypełniającym ten układ. W rezultacie 
stężenia wszystkich składników na wyjściu (wypływie) układu są takie same, jak wewnątrz 
układu . W tym przypadku rozkład czasu przebywania poszczególnych elementów w ukła
dzie daje się opisać funkcją eksponencjalną 

(19.8) 
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Model idealnego mieszania wykorzystuje się zwykle do opisu takich układów przepły

wowych, jak mieszalniki w różnych instalacjach technologicznych, przepływowe baseny 
kąpielowe lub wentylowane sale widowiskowe. 

Należy jednak zauważyć, że oba wspomniane wyżej wyidealizowane modele przepły

wów nadają się do opisu tylko nielicznych klas rzeczywistych układów przepływowych. 

W praktyce mamy najczęściej do czynienia z przepływami , których nie daje się opisać ani 

modelem tłokowym, ani modelem idealnego mieszania wzdłużnego. W takich przypadkach 

najbardziej przydatny okazuje się model dyspersji hydrodynamicznej przedstawiony szcze
gółowo w p. 19.3. 

Proces mieszania wzdłużnego można śledzić nie tylko przez wyznaczanie rozkładu 

czasu przebywania poszczególnych substancji na wyjściu układu, lecz także przez badanie 

przestrzennego rozkładu stężeń tych substancji w ustalonym czasie wewnątrz układu (patrz 
p. 19.4). 

Wyznaczanie funkcji Danckwertsa umożliwia śledzenie także innych zjawisk i pro

cesów. W ten sposób można na przykład stwierdzać zatrzymanie (retencję) określonej 

substancji wewnątrz układu. Retencja jest to parametr wyrażajacy względną ilość danej 

substancji wprowadzonej do układu, jaka nie uczestniczy w przepływie. Parametr ten 

odgrywa ważną rolę zwłaszcza w badaniach takich układów przepływowych, jak reakto

ry chemiczne. Część przepływającej substancji może być zatrzymana w takim reaktorze 

wskutek reakcji chemicznych z innymi substancjami, nie uczestniczącymi w przepły

wie. W takich układach mogą też występować strefy intensywnego mieszania, wskutek 

czego przepływ danej substancji ulega opóźnieniu. W zależności od tego czy substancja 

ta zostaje zatrzymana całkowicie, czy też następuje tylko opóźnienie jej przepływu, 

można wyróżnić w układzie objętości martwe (zablokowane) oraz objętości przedłużone

go czasu przebywania. 
Jednym z celów wyznaczania funkcji E(t) może też być weryfikacja i kalibracja modeli 

matematycznych układów przepływowych i zachodzących w nich procesów. Kalibracja po

lega w tym przypadku na wyznaczaniu parametrów wspomnianych modeli matematycz

nych. Takie modele, po ich zweryfikowaniu doświadczalnym, stanowią podstawę do proje

ktowania odpowiednich układów (instalacji) przemysłowych oraz systemów automatyzacji 

różnych procesów technologicznych [2, 3]. 

19.2. Stężenie przestrzenne i transportowe 

Stężenie objętościowe C rozpatrywanego składnika mieszaniny lub roztworu definiuje 

się zwykle wzorem 

def !lm c=
D. V 

gdzie !lm- masa danego składnika w objętości D. V mieszaniny. 

(19.9) 
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próbka 

!1yt]: 
!).z 1 

~-
' 

!1x 

!1m 

' . ~ ·. . . . . . . 
. . : .. '1..:- 'i . · ... ·. · ... '. :'. 

_;__~·,. • . • • .: "- .' l • • • • • • • • .. 

_ ___.:· ..... ·::·>.:l u_r_.-.: . .-:.·_. ..... : · .. 
_....:.__·~ . ~~--~'.·. :· . ....... . . . . . 

ośrodek 
porowaty 

Rys. 19.1. Schemat ideowy pobierania próbki z ośrod
ka porowatego, w celu oznaczenia stężenia 
przestrzennego CR składnika roztworu 
przepływającego przez ten ośrodek 

Tak zdefiniowane stężenie C mo

że być funkcją współrzędnych prze

strzennych i czasu. 

Definicję (19.9) można jednak 

uznać za ścisłą tylko wtedy, kiedy 

w danym układzie nie zachodzą żadne 

przepływy . W układach przepływo

wych pojęcie stężenia staje się niejed

noznaczne [5, 6, 7]. Wynika to stąd, 

że możliwe są wtedy dwa sposoby 

określania reprezentatywnej objętości 

.ó. V. Przykładem takiej sytuacji może 

być ośrodek porowaty, przez który 

przepływa roztwór określonej substan

cji chemicznej . 

Załóżmy, że z takiego ośrodka 

(układu) pobieramy w określonym czasie próbkę w kształcie prostopadłościanu o krawę

dziach D.x, .ó.y, .ó.z, jak na rysunku 19.1. 

Objętość .ó. V roztworu zawartego w takiej próbce jest określona wzorem 

(19.10) 

gdzie Pe - porowatość efektywna, zdefiniowana jako stosunek objętości porów dostępnych 

dla przepływu (mających połączenia) do całej objętości .ó. V próbki. 

Stężenie danej substancji w tak pobr.anej próbce roztworu wypełniającego pory 

ośrodka przyjęto określać jako stężenie przestrzenne (resident eoncentrarion- CR) [5, 7]. 
A zatem 

(19.11) 

gdzie f1m- masa danego składnika w pobranej próbce roztworu. 

Typowym przykładem takiego pobierania próbekjest rdzeniowanie otworów wiert

niczych w skałach porowatych. Trzeba przy tym założyć, że w czasie pobierania rdzenia 

nie następuje z niego wyciek roztworu wypełniającego pory danej skały. 

Weźmy z kolei pod uwagę sytuację, w której zamiast próbki ośrodka porowatego, 

z zawartym w niej roztworem, pobieramy próbkę roztworu przepływającego przez okre

ślony przekrój w tym ośrodku. Poglądową ilustracją takiego pobierania próbki może być 
rysunek 19 .2. 
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Objętość tJ. V tak pobranej 
próbki roztworu można określić 
ogólnie wzorem 

!J.V = Q!J.t (19.12) 

gdzie: 
Q - objętościowe natęże

nie przepływu przez 
daną powierzchnię 

óS [m3/s], 

M - czas (przedział cza
su) pobierania prób
ki [s] . 

Przy przepływie płynu przez 
ośrodek porowaty trzeba wyróż
nić dwie prędkości przepływu: 

.. ·.:: .·.· . 

.. ·. · . 

: .. ..... ' 

·. · ,·' • .. ·.· . 

. . . . .. . : . .. . : .. 

:, .· . . ... ·. .. •',• .. .. ... . ·.·. ·.. .. . · .. . 
,• .. ..... . ·.·· 
·· .. ·· .. 

---. . · · . ·. ośrodek : · .. : · > 
-..,. ·..- : porowaty . · •. :. · 

! . ·' .. ! . .. . . .... ....... •' .. · 
·· .· . . ' · .. 

!
l . . .. .. : .... •. 

·_· ·.--'·. ''-·. '-. _· ·..:..·:_· _· _. ·_. · __ . .:..··- ·_· ·_· _·-+ ·;.. . . . . 

l l 
kran 

Rys. 19.2. Schemat ideowy pobierania próbki roztworu z poro· 
watego układu przepływowego, w celu oznaczenia 
stężenia transportowego CF określonego składnika 

l. rzeczywistą prędkość u, z jaką dany płyn przepływa przez pory ośrodka mające połączenia, 
2. prędkość filtracji Uf, oznaczającą pozorną prędkość przepływu określoną przy założe

niu, że przepływ zachodzi całym przekrojem ośrodka, a nie tylko jego porami. 

Między prędkością rzeczywistą u i prędkością filtracji v1zachodzi związek 

(19.13) 

gdzie Pe- porowatość efektywna, jak we wzorze (19.10). 

Dysponując pojęciem prędkości filtracji v1można z kolei określić objętościowe natęże
nie przepływu Q występujące we wzorze (19.12). Istnieje bowiem zależność, którą można 
przedstawić w postaci wektorowej 

(19.14) 

~ 
gdzie !J.S- wektor powierzchni przepływu (patrz rys. 19.2). 

Stężenie substancji w próbce roztworu pobranej w taki sposób, jak na rysunku 19.2 
przyjęto nazywać stężeniem transportowym (flux concentration- CF) [5, 7]. 

Masę tJ.m określonego składnika w tak pobranej próbce roztworu można wyrazić wzorami 

(19.15) 
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gdzie: 

<l>m - strumień masy danego składnika [kg/s], 

~ - wektor gęstości tego strumienia [kg/s · m2]. 

Uwzględniając związki (19.12) i (19.15) dochodzimy do definicji stężenia transporto

wego CFskładnika roztworu 

def <j>111 
CF =-

Q 
(19.16) 

Jeśli przepływ zachodzi tylko w jednym kierunku, to wektory ~ i l! są do siebie rów

noległe. W takim przypadku stężenie transportowe C F można określić wzorem 

(19.17) 

W przedstawiony wyżej sposób pobiera się na przykład próbki wód podziemnych z po

rowatych warstw wodonośnych poprzez otwory wiertnicze. 

Jak widać z poprzedniego wzoru (19.16), stężenie transportowe C p określonego skład

nika roztworu, przepływającego przez ośrodek porowaty, wyraża się stosunkiem strumienia 

masy <l>m tego składnika do całkowitego, objętościowego natężenia przepływu Q. Natężenie 
to zależy od prędkości filtracji vfw danym ośrodku, a nie od rzeczywistej prędkości v przepły
wu roztworu w porach. W praktyce mogą się zdarzać takie sytuacje, w których przy ustalonym 

natężeniu przepływu Q, strumień masy $111 określonego składnika roztworu ulega zmianie 

(zmniejszeniu). Przyczyną tego może być na przykład selektywna adsorpcja tego składnika 

w ośrodku porowatym. Wskutek tego zmienia się teżjego stężenie transportowe C p. 

Na konieczność rozróżnienia stężenia przestrzennego i transportowego w znaczniko

wych badaniach układów przepływowych zwrócili uwagę A. Kreft i A. Zuber [5] . Autorzy 

ci wykazali, że niewłaściwe rozumienie pojęcia stężenia znacznika może prowadzić do po

ważnych błędów w ocenie parametrów przepływu. 

W badaniach znacznikowych, prowadzonych na instalacjach (układach) przemysło

wych, oznaczanym stężeniem jest zwykle stężenie przestrzenne (typu CR)· W niektórych 

jednak przypadkach zachodzi konieczność posługiwania się pojęciem stężenia transporto

wego (typu C p), ze względu na związek tego właśnie stężenia ze strumieniem masy składni

ków układu (wzór (19 .16)). Dotyczy to na przykład badań znacznikowych, których celem 

jest ocena stopnia przereagowania określonych składników w przepływowych reaktorach 

chemicznych [6]. 

Ilustracją praktycznej użyteczności pojęcia stężenia transportowego Cp może być oz

naczanie masy m danego składnika, przepływającej przez dowolny przekrój układu w okre

ślonym przedziale czasu t2- tJ. Masę tę można obliczyć korzystając ze wzoru 
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/2 

m = f Q(t)eF(X, t) dt 
r, 

gdzie x-współrzędna przestrzenna, określająca położenie danego przekroju. 

(19.18) 

Oznaczanie takiej masy m jest istotne na przykład przy prognozowaniu rozprzestrze
niania się zanieczyszczeń w wodach podziemnych. 

Wychodząc z bilansu masy określonej substancji przepływającej przez układjednowy

miarowy (przepływ w jednym kierunku), w pracy (7] wykazano, że między stężeniem prze

strzennym eR i stężeniem transportowym e F tej substancji zachodzi związek 

gdzie: 

v - średnia rzeczywista prędkość przepływu w porach, 

x - współrzędna przestrzenna w kierunku przepływu, 

(19.19) 

r - szybkość znikania (ubytku) składnika w jednostkowej objętości płynu, wskutek 

reakcji chemicznych lub procesów fizykochemicznych. 

Ze względu na dwuznaczność pojęcia stężenia substancji w układzie przepływowym, 

we wszelkich badaniach takich układów należy zwracać szczególną uwagę na właściwe for

mułowanie warunków brzegowych i początkowych. Warunki brzegowe dotyczą sytuacji na 

wejściu i na wyjściu układu, natomiast warunki początkowe określają stan całego układu 

w chwili początkowej. Szczegółowe przedstawienie tych zagadnień można znaleźć w pra

cach (5-7]. 

19.3. Dyspersja hydrodynamiczna 

Nazwą dyspersja hydrodynamiczna określany jest globalny (wypadkowy) efekt różnych 

procesów fizycznych, zachodzących w przepływających płynach. Dyspersja hydrodynamiczna 

polega ogólnie na tym, że każdy sztucznie wywołany gradient stężenia jakiegokolwiek składni

ka płynu zanika z biegiem czasu. Na przykład, przy wypieraniu czystej wody roztworem znacz

nika, w kolumnie wypełnionej materiałem porowatym, między tymi płynami tworzy się strefa 
przejściowa. Rozkład stężenia przestrzennego eR roztworu znacznika, opisany w chwili to fun

kcją skokową, staje się z biegiem czasu coraz bardziej spłaszczony (rozmyty), jak na rysunku 
19.3. W takim przypadku można założyć, że zmiany stężenia występują jedynie w kierunku 

przepływu (układ jednowymiarowy), w związku z czym obserwuje się tylko dyspersję wzdłuż

ną. W ogólności dyspersja hydrodynamiczna może zachodzić w różnych kierunkach, zaw

sze jednak głównie w kierunku przepływu. Przykładem tego może być rozprzestrzenianie 
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Rys. 19.3. Rozwój strefy przejściowej przy wypieraniu czystej wo
dy z kolumny wypełnionej materiałem porowatym 
przez roztwór znacznika o stężeniu Co [7]: 2crx - dys
persja przestrzenna po upływie czasu 11 i 12 od chwili 
początkowej to 

się znacznika w rzece. Po im

pulsowej iniekcji znacznika 

w określonym punkcie rzeki 

rozprzestrzenia się on w po

staci chmury wydłużonej w kie

runku przepływu, jak na ry

sunku 19.4. 

W zależności od stoso

wanej metody badań, proces 

dyspersji hyrodynamicznej ob

serwuje się albo jako dys

persję przestrzenną (przy

kłady takiej dyspersji przed

stawiono na rysunkach 19.3 

i 19.4), albo też jako zróżni

cowanie czasu przebywania 

cząsteczek (elementów) da-

nego składnika (znacznika) w badanym układzie. Te dwa różne aspekty dyspersji hydro

dynamicznej można porównać do dwóch różnych sposobów śledzenia wyścigu samocho

dów. Załóżmy, że samochody te startują jednocześnie w przybliżeniu z tego samego miej

sca (analogia do iniekcji punktowej znacznika). Sędzia na mecie będzie rejestrował różne 

czasy przyjazdu poszczególnych samochodów (dyspersja czasowa), podczas gdy na zdjęciu 

wykonanym w pewnej chwili z helikoptera (lecącego nad trasą wyścigu) zobaczymy kolu

mnę samochodów rozciągniętą wzdłuż tej trasy (dyspersja przestrzenna). 

----+ 
----+ 
----+ 11 --
----+ :-~ .f o"'-

t~l(\J 
----+ o l l 
----+ !+2crx~ 

----+ 

Rys. 19.4. Dyspersja przestrzenna 
wzdłużna (2crx) i po
przeczna (2cry) znaczni
ka w rzece po czasach 
IJ i 12 od chwili to inie
kcji w punkcie P [7] 

Mechanizmy dyspersji hydrodynamicznej wynikają zarówno z właściwości układu 

przepływowego (hydraulicznego), jak i charakteru samego przepływu. Przy przepływach 

przez ośrodki porowate najważniejszymi czynnikami, mającymi wpływ na przebieg tego 
procesu, są: 

- rozkład prędkości przepływu w obrębie poszczególnych porów, 

- różne prędkości przepływu w porach o różnych przekrojach, 

- lokalne fluktuacje kierunku przepływu, związane z geometrią systemu porów, 
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- dyfuzja molekularna cząsteczek składnika płynu , zachodząca między jego strugami 

o różnych prędkościach [7} . 

Oprócz wymienionych wyżej czynników mikrodyspersyjnych, znaczny wpływ na pro

ces dyspersji mają również makroskopowe niejednorodności ośrodków porowatych. 

Przy przepływach turbulentnych (burzliwych) w rurach i kanałach otwartych, przy

czyną dyspersji hydrodynamicznej są przede wszystkim lokalne fluktuacje wektora pręd

kości przepływu. 

Jeśli przepływ płynu w rurze ma charakter laminarny, to istotną rolę odgrywa tarcie 

płynu o ścianki rury. W skutek zarówno tego tarcia, jak i lepkości (tarcia wewnętrznego) 

płynu następuje radialne (poprzeczne) zróżnicowanie prędkości przepływu. Wynikający 

stąd paraboliczny rozkład prędkości oraz dyfuzja molekularna, zachodząca między stru

gami płynu o różnych prędkościach, prowadzą do obserwowanego efektu dyspersji 

wzdłużnej. 

Szczegółowy opis dyspersji hydrodynamicznej i jej wpływu na efektywność przepły

wowych reaktorów chemicznych można znaleźć na przykład w pracy [9}. 

Z punktu widzenia czysto fenomenologicznego, skutki dyspersji hydrodynamicznej 

i dyfuzji molekularnej (patrz rozdział 14) wykazują formalne podobieństwo. Dzięki temu 

przemieszczanie się masy danego składnika płynu, wynikające z dyspersji hydrodynamicz

nej, można opisywać za pomocą podobnych rówmiń,jak przy opisie procesu dyfuzji. 

Równanie dyspersji hydrodynamicznej jest to w istocie rzeczy równanie ciągłości ma

sy składnika płynu, z uwzględnieniem zarówno konwekcji (unoszenia) jak i dyspersyjnego 

transportu masy, opisanego równaniem dyfuzji molekularnej [7]. 
Ogólne równanie dyspersji hydrodynamicznej, zwane też równaniem transportu kon

wekcyjno-dyfuzyjnego, można przedstawić w postaci 

oCR= ł_[~ D·· oCR -v·CR]+r ot Clx· L; l) ox· l 
l j=l J 

(19.20) 

gdzie: 

D u - tenser dyspersji, 
vi - i-ta składowa rzeczywistej prędkości przepływu w porach (charakteryzującej 

transport konwekcyjny), 

r -jakwewzorze(19.19). 

Dla ośrodków izotropowych i stałej prędkości przepływu w kierunku osi x równanie 

(19.20) przyjmuje postać 

oCR o2CR (o2
CR o2CR) oCR -- = DL--+Dr --+-- -v--+r ot ox2 oi ()z2 ox (19.21) 
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gdzie: 
DL - współczynnik dyspersji wzdłużnej (poosiowej), 

Dr - współczynnik dyspersji poprzecznej (radialnej). 

Dla przepływu jednowymiarowego, w którym nie następuje zmiana stężenia CR 

w płaszczyźnie prostopadłej do wektora prędkości u, równanie (19.21) upraszcza się do postaci 

(19.22) 

W pracy [5] wykazano, że w przypadku przepływów jednowymiarowych, między stę

żeniem przestrzennym C n i transportowym CF zachodzi związek 

(19.23) 

Jeśli wielkość rwystępująca w równaniu (19.22) jest liniową funkcją stężenia CR, to 

równanie to jest spełnione również dla stężenia C F wyrażonego równaniem ( 19 .23) [5, 6, 7). 

Dyskusję rozwiązań jednowymiarowego równania dyspersji (19.22) dla różnych wa
runków początkowych i brzegowych można znaleźć w pracach [5, 6, 7, 8] . Rozwiązania te
go równania, dla warunku brzegowego dającego się opisać funkcją delta Diraca, mają istot

ne znaczenie dla interpretacji wyników pomiarów znacznikowych, których celem jest wy

znaczanie rozkładów czasu przebywania (RTD) przepływających substancji . 

19.4. Badania układów przepływowych z zastosowaniem znaczników 
promieniotwórczych 

Ważnym zastosowaniem znaczników promieniotwórczych są badania różnych pro

cesów zachodzących w układach przepływowych . Badania takie można przeprowadzać 

śledząc przepływy jednej lub kilku substancji znakowanych odpowiednimi izotopami 

promieniotwórczymi. W praktyce stosuje się dwie techniki badawcze. Pierwsza z nich 

polega na detekcji promieniowania gamma znacznika za pomocą sond pomiarowych, 

najczęściej z licznikami scyntylacyjnymi, rozmieszczonych w odpowiednich punktach 

wewnątrz lub na zewnątrz strumieni znakowanych substancji. W ten sposób można wy

znaczać przestrzenno-czasowe rozkłady znacznika wewnątrz układu (patrz na przykład 

p. 20.2 lub 22.6). 

W drugiej metodzie oznacza się względne aktywności właściwe próbek pobieranych 

w pewnych odstępach czasu na wejściu i wyjściu układu. W wyniku takich oznaczeń otrzy

muje się odpowiednie funkcje Cwe(t) i Cwy(t), przedstawiające rozkłady czasowe stężenia C 

160 

Ze zbiorów Biblioteki Głównej AGH  http://www.bg.agh.edu.pl/



znacznika na wejściu i na wyjściu badanego 

układu. Kształt funkcji ewy(t) na wyjściu za

leży zarówno od sposobu iniekcji znacznika, 

czyli funkcji na wejściu ewe(t), jak i od proce

sów zachodzących wewnątrz układu, które 

mogą mieć istotny wpływ na rozkład prze

strzenny i czasowy znakowanej substancji 

w układzie. Dzięki takim zależnościom ana

liza kształtu funkcji ewy(t) może dostarczać 

informacji dotyczących przebiegu różnych 

procesów zachodzących w danym układzie . 

Przykłady funkcji eweCt) i ewy(t) przedsta

wiono na rysunku 19.5. 

Ogólny schemat systemu pomiarowego 

do przeprowadzania znacznikowych badań 

przepływów pokazano z kolei na rysunku 

19.6. 

P.V. Danckwerts wykazał, że jeśli na 

wyjściu układu przepływowego obserwuje 

się skokową zmianę współczynnika dysper

sji wzdłużnej DL, to wartość gradientu stę

żenia przestrzennego eR staje się równa ze

ru, skąd również aeR!dx =O. Ponieważ jed

nak stężenia eR i eF wiąże zależność 

(19.23), to na wyjściu takich układów za-

C( t) 

Rys. 19.5. PrLykłady funkcji wejścia Cwe(t) i wyj
ścia CwyU) przy przepływie znaczni
ka z jego częściowym wymieszaniem 
w układzie : C(t) - stężenie znaczni
ka, F(t) - funkcja określona wzorem 
(19.2), 0(1) - funkcja delta Diraca, 
E(t)- funkcja Danckwertsa 

chodzi równość e F= eR [l]. Jeśli więc pomiary przeprowadza się sondą umieszczoną na 

wyjściu układu, to rejestrowane sygnały (częstości zliczeń) są proporcjonalne zarówno do 

iniekcja 
znacznika s1 

rejestrator 

JW~ 
t 

Rys. 19.6. Schemat systemu pomiarowego w znacznikowych badaniach przepływów: S1, S2- sondy 

pomiarowe 
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stężenia transportowego CF, jak i stężenia przestrzennego eR znacznika. Dzięki temu ła

twiejsze staje się doświadczalne wyznaczanie rozkładów czasu przebywania określonych 

substancji w badanych układach. 

Załóżmy, że na wejściu układu wprowadzono znacznik o masie M, a znaczona sub

stancja przepływa przez układ ze stałym natężeniem objętościowym (wydatkiem) Q. Jeśli 
ponadto pominiemy ewentualne straty lub zatrzymania (retencję) znacznika, to bilans jego 

masy, przy przepływie jednowymiarowym, można opisać równaniem ciągłości 

Q f eF(xl• t) dt = Q f eF(x2. t) dt = M (19.24) 
o o 

gdzie XJ i x2- współrzędne dowolnych przekrojów wzdłuż przepływu. 

Jeśli przepływ daje się opisać równaniem dyspersji, to równanie (19.24) jest spełnione 

również dla stężenia przestrzennego eR znacznika. 
W praktyce, rozkłady czasowe stężenia CF(t) znacznika, w określonych przekrojach 

przepływu (dla ustalonej współrzędnej przestrzennej x), można wyznaczać metodą próbko
wania. Metoda ta polega na rejestracji impulsów z licznika w określonych przedziałach 

(bramkach) czasowych M, korzystając z przelicznika wielokanałowego (multiscalera). Syg
nał startowy takiego przelicznika może być łatwo synchronizowany z czasem iniekcji zna
cznika [ 4, 11]. 

W wyniku takich pomiarów otrzymuje się rozkład dyskretny (histogram), wyznaczają

cy w przybliżeniu funkcję J(x, t) , gdzie J - chwilowe wartości mierzonych częstości zli

czeń . Przykład takiej funkcji i jej histogram pokazano na rysunku 19.7. 

J(t) 

Rys. 19.7. Do§wiadczalny rozkład czasowy (histogram) mierzonych często§ci zliczeń J(t) oraz jego 
uśrednienie (krzywa ciągła) 
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Jeśli założymy, że istnieje liniowa zależność 

J(x, t) = kCp{x, t) (19.25) 

to równanie (19.24) można przedstawić w postaci 

00 00 

l I l f M k J(x!, t) dt = k J(x2, t) dt = -
o o Q 

(19.26) 

gdzie k - współczynnik proporcjonalności, wyznaczany doświadczalnie w wyniku odpo
wiedniej kalibracji systemu pomiarowego. 

W pracach [5, 7] wykazano, że jeśli stężenie znacznika na wejściu układu (x = x1) wy
raża się wzorem 

(19.27) 

gdzie O( t) -funkcja delta Diraca, 

to rozkład czasowy stężenia transportowego C p{x2, t) na wyjściu układu (x = x2) odwzorowuje 

rozkład czasu przebywania (RTD) znacznika w tym układzie, czyli funkcję Danckwertsa (patrz 

p. 19.1) 

Cp{x2, t) 
E(t) = -~-=--'--r c p{x2, t) dt 

o 
r J(x2, t) dt 
o 

(19.28) 

Dopiero znając funkcję (19.28) można wyciągać odpowiednie wnioski dotyczące prze

biegu procesów zachodzących w badanym układzie. 

Analizę statystyczną funkcji E(t) przeprowadza się zwykle korzystając z metody 

momentów. 

Z definicji k-ty moment centralny funkcji E( t) względem średniego czasu przebywania 

't wyraża się wzorem 

00 

def f 
mkt = (t- 1:lE(t) dt (19.29) 

o 

gdzie: 

k =O, l, 2, 3, ... , 
"C -średni czas przebywania, zdefiniowany wzorem (19.3). 
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Drugi moment centralny takiego rozkładu względem średniego czasu 't oznacza wa

riancję crr zdefiniowaną wzorem (19.5). Przykłady rozkładów statystycznych E(t) o dwóch 

różnych wariancjach przedstawiono na rysunku 19.8. 

Rys. 19.8. Przykłady statystycznych rozkładów częstości zliczeń J(t) o dwóch różnych wariancjach 
cr;: małej (krzywa l) i dużej (krzywa 2) 

Trzeci moment y-1, zwany współczynnikiem asymetrii, jest określony wzorem 

T = f (t- 't)3E(t) dt 
o 

Parametr ten wyraża asymetrię rozkładu statystycznego. 

(19.30) 

Jeśli rozkład czasowy stężenia znacznika Cp(X[, t) na wejściu układu nie ma charakteru 

impulsowego, to znaczy nie daje się wyrazić funkcją delta Diraca, to zagadnienie wyzna

czania funkcji Danckwertsa E( t) jest bardziej skomplikowane. Funkcję tę trzeba wtedy wy

~naczać korzystając z równania splotu 

l 

CF{x2, t)= f C(x[, t')E(t-t') dt' 
o 

a w praktyce z równania 
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Zwróćmy jeszcze uwagę na fakt, że wskutek szumów aparaturowych i różnych innych 

fluktuacji statystycznych, przedstawione wyżej odwzorowania stanowią tylko pewne przy

bliżenia (estymatory) rozkładów rzeczywistych J(x, t), CF{x, t) i E(t). Wiąże się z tym wła

ściwy dobór czasu pomiarów częstości zliczeń, potrzebnych do wyznaczenia histogramu 

funkcji J(x, t). Chodzi o to, że po pewnym czasie mierzone częstości zliczeń zbliżają się już 

do poziomu tła, którego źródłem jest zarówno promieniowanie kosmiczne, jak i promienio

twórczość otoczenia. Oprócz takiego tła naturalnego, może też być rejestrowane tło dodat

kowe, pochodzące na przykład od znacznika zatrzymanego częściowo w strefie martwej ba

danego układu, w pobliżu sondy pomiarowej. 

Wskutek występowania tła, wyznaczane momenty statystyczne analizowanego rozkła

du E(t) zawsze są obarczone błędem: tym większym, im wyższy rząd momentu. Wynika to 

stąd, że przy wyznaczaniu momentów coraz wyższych rzędów, coraz większą wagę uzysku

ją końcowe części odpowiednich krzywych, gdzie poziom mierzonych sygnałów staje się 

już porównywalny z tłem. Jest to przypadek szczególny ogólnego problemu wydzielania 

małych sygnałów z tła . 

W analizie statystycznej, dotyczącej znacznikowych badań układów przepływowych, 

wykorzystuje się zwykle tylko trzy pierwsze, przedstawione wyżej momenty: 't, cr? i 'f, 
z pominięciem momentów wyższych rzędów . 

19.5. Metody wyznaczania natężenia przepływu 

19.5.1. Metoda dwóch punktów (czasu przejścia) 

Stosunkowo prostym zagadnieniem pomiarowym, dotyczącym układów przepływo

wych, jest wyznaczanie natężenia przepływu cieczy w rurociągach lub kanałach otwartych. 

Jeden ze sposobów umożliwiających rozwiązywanie takich zagadnień polega na tym, że po 

krótkotrwałej iniekcji znacznika wyznacza się następnie krzywe rozkładu jego stężenia 
(częstości zliczeń) w dwóch przekrojach strumienia, w różnych odległościach od punktu 

iniekcji. Ogólny schemat takiego systemu pomiarowego pokazano na rysunku 19.9. 

iniekcia. 
znacżmka 

Rys. 19.9. Schemat pomiaru prędkości przepływu płynu metodą dwóch punktów (czasu przejścia): 
S 1, S2 - scyntylacyjne sondy pomiarowe 
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Średni czas przejścia znacznika między przekrojami pomiarowymi można wyznaczyć 
w wyniku analizy statystycznej doświadczalnych rozkładów częstości zliczeń J(xl> t) 

i J(x2, t), uzyskanych metodą próbkowania (patrz p. 19.4) w obu punktach pomiarowych. 
Z takich rozkładów częstości zliczer1 wyznacza się zwykle ich pierwsze momenty ( 1 i t2. Je
śli mierzone częstości zliczeń w obu przekrojach pomiarowych są proporcjonalne do stęże
nia transportowego CF znacznika lub do jego stężenia przestrzennego CR, to zachodzi wte
dy związek 

(19.33) 

gdzie t - średni czas przebywania znaczonej substancji w odcinku rurociągu pomiędzy 
przekrojami pomiarowymi o współrzędnych x1 i x2 [6]. 

Pierwsze momenty t1 i t2 rozkładów przejścia znacznika, wyznaczonych w przekrojach 
x1 i x2, na ogół nie są równe odpowiednim średnim czasom przebywania znacznika w od
cinkach rurociągu od wejścia do tych przekrojów. Momenty te są tożsame z odpowiednimi 
średnimi czasami przebywania znacznika tylko wtedy, kiedy: 

- iniekcja znacznika na wejściu układu ma charakter funkcji Cwe(t) = (MIQ)'&(t), 

- w przekrojach x1 i x2 wyznaczane są stężenia transportowe CF znacznika. 

Na rysunku 19 .l O przedstawiono zasadę takiej metody pomiarowej. 

Rys. 19.10. Średni czas przejścia 't znacznika, jako różnica pierwszych momentów t1 i t2 rozkładów 
statystycznych l1(t) i h(t) częstości zliczeń, mierzonych w dwóch przekrojach strumienia 
cieczy w różnych odległościach od punktu iniekcji (patrz rys. 19.9) 

Oprócz średniego czasu przebywania t, do wyznaczania natężenia (wydatku) przepły
wu Q trzeba jeszcze znać powierzchnię S przekroju danego strumienia lub objętość V jego 
odcinka pomiędzy przekrojami pomiarowymi. Natężenie objętościowe przepływu Q można 
wtedy obliczyć korzystając z zależności 

166 

Ze zbiorów Biblioteki Głównej AGH  http://www.bg.agh.edu.pl/



LS 
Q-

't 

V 
't 

gdzie L- odległość pomiędzy przekrojami pomiarowymi (x2 -x1). 

(19.34) 

Trzeba przy tym zwracać uwagę, aby stężenia znacznika w obu przekrojach były 

oznaczane w taki sam sposób, to znaczy, aby było to albo stężenie CR, albo CF [5, 7]. 

Ponadto, oba te przekroje powinny się znajdować w tak dużej odległości od punktu inie

kcji, aby mogło nastąpić całkowite wymieszanie poprzeczne znacznika z przepływającą 

substancją. 

19.5.2. Metoda rozcieńczenia 

W metodzie rozcieńczenia roztwór znacznika o znanym stężeniu Co wprowadza się, ze 

stałym natężeniem (wydatkiem) Q0, do strumienia cieczy. W dostatecznie dużej odległości 

od punktu iniekcji (zapewniającej całkowite wymieszanie poprzeczne) pobiera się próbki 

i oznacza w nich stężenia znacznika. Schemat takiego systemu pomiarowego przedstawiono 

na rysunku 19 .II. 

C(t) 

Cw ---------------

Rys. 19.11. Schemat pomiaru prędkości przepływu płynu metodą rozcieńczenia (objaśnienia w tek
ście): C~- stężenie znacznika w pobieranych próbkach po osiągnięciu stanu ustalonego 

Jeśli na drodze od punktu iniekcji do punktu pobierania próbek nie następują żadne 

straty znacznika, to spełnione jest równanie bilansu 

(19.35) 
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gdzie: 

C"" - stężenie znacznika po osiągnięciu stanu ustalonego; czas dochodzenia do takie

go stanu zależy od współczynnika dyspersji wzdłużnej, 

Qx - natężenie objętościowe przepływu cieczy w badanym układzie. 

W praktyce spełniona jest nierówność Q0 << Qx, dzięki czemu równanie ( 19.35) moż

na przekształcić do postaci 

Co 
Qx = Qoc 

"" 
(19.36) 

Zaletą tej metody jest jej uniwersalność polegająca na tym, że można ją stosować do 

wyznaczania natężeń przepływu cieczy zarówno w cienkich rurkach, jak i w dużych kana

łach - na przykład ściekowych, przy dowolnie zmieniającym się przekroju strumienia. 

Dzięki możliwości osiagania dużych dokładności, metodę tę wykorzystuje się, między inny

mi, do kalibracji przepływomierzy. 

Zauważmy jednak również, że w przypadku dużych kanałów lub rzek konieczne są od

powiednio duże ilości znacznika, gdyż dopiero po upływie stosunkowo długiego czasu mo

że nastąpić ustalenie się stężenia C00• 

Najważniejszymi przyczynami niedokładności takiego oznaczania natężeń Qx przepły-

wu mogą być: 

- niecałkowite wymieszanie poprzeczne roztworu znacznika z przepływającą cieczą, 

- nierównomierny dopływ tego roztworu do układu, 

- bł~;dy oznaczania stężer1 (aktywności właściwych) znacznika w iniektowanym roztwo-

rze i w pobieranych próbkach. 

Przy wyznaczaniu natężenia przepływu Qx metodą rozcieńczenia nie jest istotny spo

sób pomiarów stężenia znacznika, ponieważ przy przepływie ustalonym gradient tego stęże

nia równa się zeru, w związku z czym C F= CR, zgodnie ze wzorem ( 19 .23) . 

19.5.3. Metoda całkowitej liczby zliczeń 

Zasada tej metody oparta jest na bilansie aktywności znacznika wprowadzonego do 

układu . Punkt pomiarowy musi się znajdować w takiej odległości od punktu iniekcji, aby 

można założyć, że na takiej drodze następuje całkowite wymieszanie poprzeczne roztworu 

znacznika z przepływającą cieczą. Jeśli ponadto nie zachodzą na tej drodze żadne straty lub 

zatrzymania znacznika, to cała jego masa wprowadzona w punkcie iniekcji musi przejść 

przez przekrój poprzeczny strumienia cieczy w punkcie pomiarowym, zgodnie z równaniem 

ciągłości ( 19.24). 

Jeśli w dodatku spełnione jest założenie o liniowej zależności mierzonych częstości 

zliczeń J od stężenia znacznika, to z równania (19 .26) dla skończonego czasu t (górnej gra

nicy całkowania) znajdujemy wzór 
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t 

M = ~ f J(t') dt' 
o 

gdzie: 
k - współczynnik kalibracji z równania (19.25), 

(19.37) 

- całkowity czas pomiaru, po którym mierzone częstości zliczeń zbliżają się już 
do poziomu tła. 

Z przekształcenia wzoru (19.37) otrzymujemy 

Q=k M =kM 

ft N 
J(t') dt' 

o 

(19.38) 

gdzie: 

M - całkowita masa zainiekowanego znacznika, 

N - całkowita liczba impulsów (zliczeń) zarejestrowanych w przedziale czasu od O 
do t. 

W praktyce nieznaną masę M znacznika zastępujemy jego znaną aktywnością promie

niotwórczą a. Ponadto, od całkowitej liczby zliczeń N odejmujemy tło . A zatem, końcowy 
wzór przyjmuje postać 

a 
Q= ko

No 

gdzie: 

(19.39) 

ko - współczynnik proporcjonalności, wyznaczany doświadczalnie w wyniku kali

bracji takiego systemu pomiarowego, 

No - liczba zliczeń po odjęciu tła . 

W metodzie całkowitej liczby zliczeń, podobnie jak w metodzie rozcieńczenia, nie jest 

ważny sposób oznaczania stężenia znacznika. Okazało się bowiem, że dla przepływu dają
cego się opisać równaniem dyspersji hydrodynamicznej zachodzi równość 

f CF(x, t) dt = f CR(x, t) dt (19.40) 

o o 

pomimo, że dla każdej wartości zmiennej t stężenie transportowe C F różni się od stężenia 

przestrzennego CR [5]. 
Przedstawione wyżej metody można w zasadzie stosować do oznaczania natężeń prze

pływu zarówno cieczy, jak i gazów. Duża ściśliwość gazów powoduje jednak znaczne błędy 

tego rodzaju pomiarów. 
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Do znakowania gazów wykorzystuje się najczęściej takie izotopy promieniotwórcze jak: 
41 Ar, 85Kr lub 133Xe, a także pary bromku metylu (CH3

82Br). Do badania przepływów cieczy 

stosuje się natomiast znaczone związki chemiczne łatwo rozpuszczalne w tych cieczach. 

W kanałach otwartych tego rodzaju badania przeprowadza się albo korzystając z sond 

zanurzeniowych, albo pobierając próbki. 

Więcej informacji na temat przemysłowych układów przepływowych i znacznikowych 

metod ich badań można znaleźć w pracach [2, 3] . 
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20. Znacznikowe badania procesów technologicznych 

20.1. Wprowadzenie 

Opracowanie technologii jakiegoś procesu przemysłowego wymaga wstępnych ba

dań studialnych zarówno teoretycznych, jak i doświadczalnych. Odpowiednie doświad

czenia przeprowadza się najpierw w skali laboratoryjnej, a następnie półtechnicznej. 

Dopiero na podstawie wyników takich badań opracowuje się właściwy projekt określo

nej technologii, która może już być wykorzystana w warunkach przemysłowych. Nie za

wsze jednak, na etapie prac projektowych, można przewidzieć wszystkie czynniki mo

gące mieć istotny wpływ na funkcjonowanie danej technologii w praktyce. Dlatego 

przebieg tych procesów powinien być kontrolowany również w warunkach przemysło

wych. Dzięki temu możliwa jest ewentualna korekta parametrów technologicznych. Ba

dania kontrolne mogą odgrywać ważną rolę także przy modernizacji różnych instalacji 

przemysłowych. 

Badania kontrolne procesów technlogicznych polegają z reguły na śledzeniu ruchów 

(kinetyki) określonych substancji w badanych układach. Najlepszym, a niekiedy jedynym 

możliwym sposobem takich badań jest metoda znaczników promieniotwórczych. Dotyczy 

to zwłaszcza badań kinetyki poszczególnych faz lub frakcji. 

Dzięki wyznaczaniu rozkładu czasu przebywania E(t) (patrz p. 19.1) określonych sub

stancji znaczonych można otrzymywać średnie wartości takich parametrów, jak: 

- czas przebywania t danej substancji w układzie, 
- wariancja cr'f lub odchylenie standardowe cr1 tego czasu, określające szybkość miesza-

nia się poszczególnych składników w czasie przepływu, 
- współczynniki rozdziału poszczególnych materiałów w urządzeniach rozdzieląjących 

(patrz p. 20.3), itp. 

Na podstawie wyznaczanych funkcji E(t) można też identyfikować uprzywilejowany 

strumień danego składnika oraz strefę jego długiego czasu przebywania (strefę martwą). 

Wyznaczanie funkcji E(t) umożliwia dobór odpowiednich modeli matematycznych ba

danych procesów i określanie ich parametrów. W ten sposób można więc weryfikować do

świadczalnie różne modele teoretyczne i wykorzystywać je do ewentualnej automatyzacji 

analizowanych procesów przemysłowych. 
Ostatecznym celem tego rodzaju prac jest optymalizacja procesów technologicznych. 

Poniżej przedstawiono w zarysie kilka przykładów takiego wykorzystania znaczników 

promieniotwórczych w warunkach przemysłowych. 
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20.2. Reaktory chemiczne 

Raktory chemiczne są to układy stosowane do przeprowadzania różnych procesów 

chemicznych, w celu wytwarzania określonych produktów. Mogą to być układy jedno- lub 

wielofazowe o różnych rozmiarach i kształtach. 

Przykładem przepływowego reaktora chemicznego może być kolumna karboniza

cyjna, stosowana w przemyśle chemicznym do produkcji sody (NazC03) amoniakalną 

metodą Solvay'a. W takiej pionowej kolumnie zachodzi proces karbonizacji (uwęglania) 

ciekłego wodorotlenku amonowego (NH40H) w zetknięciu z gazowym dwutlenkiem 

węgla (C02). Jest to więc układ dwufazowy . W wyniku kolejnych reakcji chemicznych 

tworzy się kwaśny węglan sodu (NaHC03), jako produkt pośredni . Związek ten krysta

lizując wytrąca się z roztworu w postaci drobnych kryształków, które są zbierane na od

powiednich filtrach . Głównym parametrem technologicznym, od którego zależy wydaj

ność tego procesu, jest czas przepływu fazy ciekłej i gazowej przez poszczególne seg

menty kolumny utrzymywane w różnych tem

peraturach. Jeśli prędkość przepływu tych faz 

(substratów reakcji) w górnej części kolumny 

jest zbyt duża, to tworzące się kryształki węgla

nu sodu są tak małe, że nie wszystkie z nich ule

gają filtracji. Pogarsza to jakość produkowanej 

sody i efektywność całego procesu [l]. 

Dzięki wykorzystaniu znaczników promie

niotwórczych można kontrolować czasy przeby

wania określonych substancji w poszczególnych 

segmentach kolumny. W ten sposób można też 

kontrolować równomierność przepływu fazy cie

kłej przez poziome przekroje układu. Charakter 

takiego przepływu (tłokowy lub dyspersyjny) za

leży od stosunku mas fazy ciekłej i gazowej do

prowadzanych na wejście kolumny. Niewłaści

wy stosunek tych mas może być przyczyną powsta

wania strumieni recyrkulacyjnych, zakłócających 

procesy uwęglania i krystalizacji. 

Prawidłowość przebiegu wspomnianych 

procesów w kolumnie karbonizacyjnej można 

kontrolować stosując wodny roztwór węglanu 

sodu znakowanego izotopem promieniotwór

czym 24Na. Taki roztwór wprowadza się impul

sowo do kolumny w odpowiednich punktach. 

Następnie śledzi się rozkład przestrzenny znacz-
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nika za pomocą sond scyntylacyjnych, rozmieszczonych wewnątrz kolumny na różnych po

ziomach (wysokościach). W ten sposób można wyznaczać średnie czasy przebywania zna
czonej substancji w poszczególnych segmentach. Przykłady wyników takich badań przed
stawiono na rysunkach 20.1 i 20.2. Z rysunku 20.1 widać, że w dolnej części kolumny czas 
przebywania znacznika wydłuża się, co oznacza mniejszą prędkość przepływu tej fazy. Wy

niki pomiarów pokazane na rysunku 20.2 świadczą z kolei o dobrym mieszaniu się składni
ków w kolumnie, wskutek czego następuje znaczna dyspersja znacznika [1]. 

czas [min] 

Rys. 20.2. Rozkłady czasowe natężenia promieniowania gamma znacznika w kolejnych segmentach 
( 1-5) kolumny karbonizacyjnej [l] 

Innym przykładem reaktorów chemicznych (bębnowych) są piece obrotowe. Są to 

układy przepływowe, stosowane zwłaszcza w przemyśle chemicznym i cementowym. Służą 
one do suszenia i spiekania różnych materiałów surowcowych oraz przeprowadzania reakcji 

chemicznych bądź to między fazami stałymi różnych substancji, bądź też między fazą stałą 
i gazową. Kinetyka tych procesów zależy od konstrukcji i prędkości obrotowej pieca, tem
peratury w kolejnych strefach oraz natężenia przepływu substratów (wsadu). Znajomość 

rozkładu czasu przebywania wsadu w poszczególnych segmentach pieca jest ważna dla 
optymalizaji całego procesu wygrzewania. Wyznaczanie tego rozkładu jest głównym celem 
badań znacznikowych. Znacznikami mogą być w tym przypadku aktywowane próbki wsadu 

lub materiałów zastępczych, o podobnych właściwościach fizykochemicznych, zawierające 

pierwiastki o odpowiednio dużych przekrojach czynnych na aktywację neutronową. Po inie

kcji znaczników do układu śledzi się ich ruch za pomocą sond scyntylacyjnych, rozmiesz

czonych na zewnątrz pieca. Analiza krzywych rozkładu czasu przebywania znacznika 

w różnych odległościach od punktu iniekcji umożliwia określanie prędkości przepływu 

wsadu i intensywności mieszania się jego składników. 
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20.3. Układy rozdzielcze 

Ważnymi układami przepływowymi, stosowanymi zwłaszcza w przemyśle chemicz

nym i petrochemicznym, są urządzenia rozdzielające, służące do segregacji (w skali techni

cznej) składników przepływających substancji . Zasada działania tych urządzeń polega ogól

nie na wykorzystaniu różnych procesów fizycznych lub chemicznych, takich jak filtracja, 

ekstrakcja, strącanie osadów, destylacja frakcjonująca (rektyfikacja), flotacja itp . 

Przykładem układów rozdzielających mogą być kolumny rektyfikacyjne, stosowane do 

rozdzielania mieszanin ciekłych. Proces rektyfikacji polega na wielokrotnym odparowywa

niu ciekłych składników mieszaniny, a następnie ich skraplaniu. Procesy te przeprowadza 

się w pionowych kolumnach (zbiornikach) o średnicy rzędu kilku i wysokości kilkudziesię

ciu metrów. Wewnątrz takiej kolumny znajdują się odpowiednie przegrody (półki) , których 

rola polega na przyspieszaniu wymiany energii wewnętrznej (ciepła) między unoszonymi 

ku górze parami i spływającą w dół cieczą. Skraplaniu ulegają w pierwszym rzędzie skład

niki mniej lotne, to znaczy o stosunkowo wysokich temperaturach wrzenia. Równocześnie 

składniki o niższej temperaturze wrzenia przechodzą w stan pary, gromadząc się w górnej 

części kolumny . Rektyfikację mieszanin wieloskładnikowych można przeprowadzać w kil

ku kolumnach połączonych szeregowo. 

Znacznikowe badania procesów zachodzących w kolumnach rektyfikacyjnych były 

prowadzone w latach siedemdziesiątych w Zakładach Chemicznych "Oświęcim" przez In

stytut Badań Jądrowych (IBJ), przy współpracy z Instytutem Inżynierii Chemicznej i Urzą

dzeń Cieplnych Folitechniki Wrocławskiej [9) . 

20.4. Wanny szklarskie 

Jakość produkowanego szkła zależy bezpośrednio od przebiegu procesów fizykoche

micznych zachodzących w wannach (piecach) szklarskich, w których następuje topienie su

rowców (zestawu szklarskiego), a następnie ich mieszanie i klarowanie. Wanna szklarska 

jest to układ przepływowy o długości kilkudziesięciu i rozmiarach poprzecznych rzęd~ kil

ku metrów. Korzystając ze znaczników promieniotwórczych można kontrolować w takiej 

wannie szybkość mieszania się poszczególnych składników, natężenie przepływu masy 

szklanej, jej zawroty, cyrkulacje itp. Masę szklaną znakuje się najczęściej izotopami 24Na, 
14~a lub 46Sc, w postaci tlenkowej lub węglanowej . Dobór właściwego izotopu zależy 
głównie od średniego czasu przebywania znakowanego składnika w wannie. W tabeli 20.1 

podano typowe czasy przebywania masy szklanej w takich układach oraz charakterystykę 

odpowiednich znaczników promieniotwórczych. 

Iniekcja znacznika polega w tym przypadku na wrzucaniu do wanny ampułek z zaakty

wowanym materiałem. W zależności od liczby i rozmieszczenia punktów iniekcji można 

śledzić poszczególne przepływy lokalne a także zawroty i cyrkulacje masy szklanej (26]. 
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Tabela 20.1. Średnie czasy przebywania masy szklanej w piecach (wannach) szklarskich i odpo
wiednie znaczniki promieniotwórcze [26] 

Średni czas Czas połowicznego Aktywność na tonę Znacznik przebywania 't rozpadu znacznika masy szklanej 

't< 50 h 24NaC03 14,659 h 

50 h< 't< 150 h I40La203 1,678 dni 
około 6 MBq 

(0,2mCi) 

't> 150 h 46Sc203 83,830 dni 

Tego rodzaju badania prowadzono na przykład w 1983 roku w Hucie Szkła Okiennego 
(HSO) "Szczakowa" [27]. Jako znacznik stosowano proszek szklany z domieszką. izotopu 
192Ir o czasie połowicznego rozpadu około 75 dni i aktywności około 150 MBq (4 mCi). Po 
iniekcji znacznika do wanny, zawierającej około 30 ton masy szklanej, pobierano próbki na 
wyjściu układu i oznaczano ich aktywności względne. Dzięki tym badaniom można było 
sformułować zalecenia dotyczące ulepszenia konstrukcji pieca. 

20.5. Warniki 

Kolejnym przykładem układów przepływowych są. warniki, stosowane w przemyśle 
celulozowym i papierniczym do roztwarzania drewna. Analizy laboratoryjne produktów 
warzenia, w postaci masy celulozowej i ługu powarzelnego, nie dają. dostatecznych podstaw 
do właściwej optymalizacji całego procesu. Dlatego ważnym uzupełnieniem analiz labora
toryjnych są. badania znacznikowe. Badania te umożliwiają. określanie natężeń przepływu 
zrębków drewna i ługu w poszczególnych strefach warnika. 

Drewno można znakować umieszczając w jego zrębkach druciki miedziane, zaaktywo
wane w reaktorze jądrowym. W wyniku tej aktywacji tworzy się izotop 64Cu o czasie poło
wicznego rozpadu około 13 godzin. Próbowano też stosować kształtki z teflonu znakowane 
izotopami 140La lub 24Na, które miały imitować zrębki drewna. Teflon nie ulega jednak 
roztwarzaniu w warniku, stąd w tych warunkach nie reprezentuje on w pełni drewna. Istnie
je też możliwość znakowania drewna przez impregnowanie jego zrębków w roztworze 

związków lantanu, zawierających promieniotwórczy izotop 14~a. 
Ług pogorzelny znakuje się zwykle izotopem 24Na, występującym bądź to w węglanie 

CZ4Na2C03), bądź też w zaaktywowanych próbkach takiego ługu. Znaczone porcje zrębków 
drewna i ługu wprowadza się do warnika za pomocą dozowników (iniektorów) ciśnienio

wych. Następnie śledzi się ruch znaczników wewnątrz warnika w znany już sposób, to zna

czy za pomocą sond scyntylacyjnych, rozmieszczonych na zewnątrz układu. 
Bardziej szczegółowy opis takich badań znajduje się na przykład w pracy [8]. 
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20.6. Badania kinetyki hydromieszanin 

Metody kontroli przepływu hydromieszanin podsadzkowych, oparte na wykorzystaniu 

zamkniętych źródeł promieniowania gamma, opisano już w części I tej książki (p. 6.4.8). 

Przypomnijmy, że hydromieszanina składa się z fazy ciekłej (wody) i ziarnistej fazy stałej 

(na przykład piasku). Z teorii przepływu takiej mieszaniny wynika, że poszczególne fazy 

mogą przepływać z różnymi prędkościami. Różnicę tych prędkości określa się jako poślizg 

fazowy lub prędkość poślizgu . Prędkość ta stanowi zwykle kilka procent średniej prędkości 

przepływu całej mieszaniny . Badania znacznikowe potwierdziły wspomniane przewidywa

nia teoretyczne [l O, 11, 12, 14, 15]. Stwierdzono też, że prędkość poślizgu zależy od zagę

szczenia hydromieszaniny i rozkładu wielkości ziaren fazy stałej . W badanych hydromie

szaninach fazę tę stanowiła krzemionka (piasek) oraz wapień lub łupek. Największe prędko

ści poślizgu obserwowano przy małych zawartościach względnych fazy stałej w stosunku 

do cieczy. Zasadę takich badań przedstawiono na rysunku 20.3. Doświadczenia prowadzono 

na stosunkowo małych instalacjach laboratoryjnych, w których odległości między przekro

jami pomiarowymi wynosiły tylko kilka metrów. W takich warunkach czasy przejścia zna

czonych ziaren między tymi przekrojami nie przekraczały na ogół jednej sekundy, podczas 

gdy wyznaczane czasy poślizgu wynosiły kilka milisekund. Do wyznaczania tak krótkich 

czasów trzeba było opracować specjalny, mikroprocesorowy system szybkiej rejestracji da

nych pomiarowych [30]. Jednym z układów doświadczalnych był rurociąg tworzący za

mkniętą pętlę . Hydromieszanina składała się z wody, piasku i kamieni o średnicach około 

5 cm. Przepływ mieszaniny przez rurociąg wymuszano za pomocą odpowiedniej pompy. 

Głównym celem tych doświadczeń było wyznaczanie prędkości poślizgu znaczonych ka

mieni w stosunku do prędkości wody [30]. 

Iniekcja 
znacznika 

~ J1~ J2~ 
~ l !t. l !t. 

czas czas 

---+p 6---+ 
S1D S20 

Rys. 20.3. Schemat ideowy znacznikowych badań przepływów mieszanin dwufazowych: l t i h -
częstości zliczeń mierzone za pomocą sond scyntylacyjnych S 1 i 82 

Ziarna fazy stałej można znakować bezpośrednio przez ich aktywację w reaktorze ją

drowym. Aktywacji ulegają głównie pierwiastki domieszkowe o dużych przekrojach czyn

nych na aktywację neutronową, takie jak rubid, skand, antymon, sód itp. Śladowe zawarto

ści tych pierwiastków występują zwykle w piaskach i kamieniach. Do znakowania wody na-
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daje się dobrze chlorek sodu (24NaCl) lub bromek amonu (NH4
82Br). Aktywności znaczni

ków stosowanych w takich badaniach wynoszą zwykle 75+ 150 MB q (około 2+4 m Ci). 

Znakując poszczególne frakcje ziarnowe różnymi izotopami promieniotwórczymi 

i korzystając następnie ze spektrometrii ich promieniowania gamma, można wyznaczać 

selektywnie prędkości poślizgu określonych frakcji. Jest to możliwe wyłącznie za po
mocą tej metody. 

20.7. Badania procesów przeróbki kopalin 

20.7.1. Wprowadzenie 

Celem przeróbki kopalin jest wydzielanie z nich minerałów zawierających określone 
pierwiastki użyteczne. Niektóre z tych minerałów wyodrębnia się następnie w wyniku dal

szych procesów technologicznych. Odbiorcami produktów przeróbki kopalin jest głównie 

przemysł hutniczy i metalurgiczny, a także zakłady chemiczne i przemysł materiałów bu
dowlanych (patrz rys. 20.4). 

metalurgia 

EJ r--pr-ze-r-ób-ka-..., l ..---p-rz_e_m-ys_l_...., 
górnictwo ~ ~ 

kopalin chemiczny 

\ .-----
materiały 

budowlane 

Rys. 20.4. Usytuowanie przeróbki kopalin w stosunku do innych gałęzi przemysłu 

W całym ciągu technologicznym przeróbki kopalin można wyróżnić następujące etapy: 

- kruszenie urobku skalnego w kruszarkach szczękowych lub młotowych, 

- dalsze rozdrabnianie (mielenie) skruszonego materiału w odpowiednich młynach, 

- klasyfikacja (rozdzielanie) ziaren na różne klasy ziarnowe w klasyfikatorach sitowych, 

hydraulicznych, sedymentacyjnych lub w hydrocyklonach, 

- wzbogacanie minerałów użytecznych przez oddzielenie ziaren skały płonej. 

Wszystkie metody wzbogacania kopalin polegają w zasadzie na wykorzystaniu różnic 

niektórych właściwości fizycznych lub chemicznych poszczególnych minerałów. Takimi 
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właściwościami są na przykład gęstość mineralogiczna, podatność magnetyczna, zwilżal

ność powierzchni itp. 

Najczęściej stosowanymi metodami wzbogacania rud w pierwiastki metaliczne są: 

- wzbogacanie grawitacyjne z zastosowaniem cieczy ciężkich, to znaczy cieczy o tak d<?

branej gęstości , aby zawieszone w nich ziarna minerałów użytecznych opadały w dół, 

natomiast lżejsze ziarna skały płonej pozostawały w zawiesinie, 

wzbogacanie osadowe w pulsującym strumieniu wody, 

wzbogacanie w hydrocyklonach (patrz p. 20.7.2), 

wzbogacanie flotacyjne (patrz p. 20.7.3). 

Szczegółowy opis różnych metod przeróbki kopalin zawiera praca (17]. 

Wśród metod stosowanych do kontroli i optymalizacji procesów przeróbki rud szcze

gólne znaczenie ma metoda znaczników promieniotwórczych. Za pomocą tych znaczników 

można badać przepływy różnych składników rudy w urządzeniach przepływowych, takich 

jak: młyny, hydrocyklony, maszyny flotacyjne łub układy odwadniające. 

W Polsce takie badania rozpoczęto w łatach siedemdziesiątych, w związku z budową 

zakładów przeróbki rud miedzi w Dolnośląskim Zagłębiu Miedziowym. W odpowiedzi na 

sugestie Instytutu Metali Nieżelaznych w Głiwiach, w Instytucie Fizyki i Techniki Jądrowej 

AGH zbudowano przewoźne laboratorium radiometryczne, wyposażone w sondy scyntyla

cyjne, wielokanałowe analizatory amplitudy impulsów i komputery umożliwiające przetwa

rzanie na miejscu danych pomiarowych. Opracowano też odpowiednią metodykę badań 

opartych na wykorzystaniu zarówno znaczników promieniotwórczych, jak i zamkniętych 

źródeł promieniowania gamma. 

Do znakowania fazy stałej (rudy) w badanych układach przemysłowych stosowano 

próbki rudy, o masach rzędu kilkudziesięciu gramów, wzbogaconej w miedź zaaktywowaną 

w reaktorze jądrowym. W skład miedzi naturalnej wchodzą dwa izotopy trwałe : 63Cu (oko

ło 69%) i 65cu (około 31 %). W wyniku wychwytów radiacyjnych neutronów przez jądra 
63Cu tworzy się izotop promieniotwórczy 64Cu o czasie połowicznego rozpadu 12,7 godzin. 

Wskutek rozpadów ~+tego izotopu, i następnie anihilacji pozytonów (cząstek ~+) z elektro
nami, pojawiają się fotony anihilacyjne o energii 0,511 MeV, które można wykorzystywać 

w badaniach znacznikowych. 

Do znakowania wody stosowano chlorek sodu e4NaCI) łub roztwór bromku amonu 

(NH4
82Br). 

Dzięki wykorzystaniu znaczników promieniotwórczych można kontrolować przepły

wy poszczególnych składników przez badane instalacje, a tym samym wykrywać takie nie

prawidłowości przebiegu badanych procesów, jak: 

- zbyt długie przebywanie niektórych ziaren w młynach, co powoduje niepotrzebne stra

ty energii zasilającej młyny, 

- recyrkułacje i zawroty poszczególnych składników, 

- występowanie przestrzeni martwych w poszczególnych częściach instalacji. 
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Badania znacznikowe stanowią ważne uzupełnienie innych metod kontrolnych, stoso
wanych rutynowo w zakładach przeróbczych. Dopiero wyniki kontroli kompleksowej dają 
w miarę pełny obraz procesów zachodzących w analizowanych układach. 

Tego rodzaju badania znacznikowe prowadzono w latach 1973-1992 w Kombinacie Gór
niczo-Hutniczym Miedzi (KGHM) "Lubin". Celem tych prac była analiza działania poszczegól
nych instalacji tworzących cały ciąg technologiczny przeróbki rud [5, 13, 28, 29, 31 , 33, 34, 36]. 

20.7.2. Hydrocyklony 

Hydrocyklony są to urządzenia umożliwiające rozdzielanie różnych ziaren zmielonej ska
ły. Dzięki temu można je stosować do klasyfikacji lub wzbogacania przerabianych minerałów. 
Zasada działania hydrocyklonu polega na wykorzystaniu siły odśrodkowej. Schemat typowego 
hydrocyklonu w przekroju pionowym i poziomym pokazano na rysunku 20.5. Dzięki nadaniu 
zawiesinie ruchu spiralnego, na jej ziarna działa siła odśrodkowa, proporcjonalna do masy po
szczególnych ziaren. Ziarna minerałów o stosunkowo dużej gęstości są spychane ku ściankom 
zbiornika, opadając równocześnie pod wpływem siły ciężkości . Strumień zawiesiny wzbogaco
nej w takie zimna wypływa przez wylew w dolnej części zbiornika. 

Równocześnie ziarna o mniejszej gęstości mineralogicznej są wytłaczane w górę do prze
lewu, pod wpływem ciśnienia wytwarzanego przez pompy tłoczące zawiesinę do wnętrza zbior
nika. Tory ruchu ziaren zawiesiny w hydrocyklonie przedstawiono na rysunku 20.6. 

Dzięki znacznikowym badaniom hydrocyklonów w Lubińskim Zagłębiu Miedziowym 
można było wprowadzić odpowiednie udoskonalenia ich konstrukcji i sterowania. Przynios
ło to znaczne korzyści ekonomiczne (29, 31, 36]. Badania te polegały na wyznaczaniu roz-

a) 

b) 

Rys. 20.5. Schemat hydrocyklonu w przekroju 
pionowym (a) i poziomym (b): l - dy
sza wlotowa, 2- przelew, 3-wylew 

6 

2 

5 

Rys. 20.6. Spiralne tory ziaren zawiesiny 
w hydrocyklonie [17]: l - dysza 
wlotowa, 2 - spiralna struga zew
nętrzna, 3 - spiralna struga wewnę
trzna, 4 - rdzeń powietrzny, 5 -
wylew, 6- przelew 
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kładu czasu przebywania głównych klas ziarnowych, przepływających przez przelew i wy

lew. Po odpowiedniej kalibracji systemu pomiarowego można było także wyznaczyć krzy

we rozdziału poszczególnych klas ziarnowych. Tego rodzaju krzywe przedstawiono na ry

sunku 20.7. 
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Rys. 20.7. Procentowe udziały głównych klas zi arnowych rudy w produktach rozdziału w hydro
cyklonie [31] 

20.7.3. Flotacja 

Flotacyjna metoda rozdzielania minerałów użytecznych od skały płonej polega na wy

korzystaniu różnej zwilżalności powierzchni ich ziaren. Proces flotacji przebiega w zbiorni

ku (flotowniku), w którym zachodzi intensywne mieszanie zawiesiny flotacyjnej. Jest to 

mieszanina wody, rozdrobnionej rudy, odczynników flotacyjnych oraz wdmuchiwanego po

wietrza. Zadaniem odczynników flotacyjnych jest zarówno wytwarzanie piany, jak i zwię

kszanie różnicy zwilżalności ziaren wzbogacanych minerałów i skały płonej . Schemat ukła

du flotacji pianowej (maszyny flotacyjnej) pokazano na rysunku 20.8. Ziarna minerałów 

stosunkowo słabo zwilżalnych (ziarna hydrofobowe) przyczepiają się do pęcherzyków 

wdmuchiwanego powietrza. Dzięki temu ziarna te są unoszone do góry, gromadząc się 

w warstwie piany. Piana ta może być zgarniana mechanicznie do rynny, którą spływa do 

odstojników koncentratu. Koncentratem nazywamy produkt flotacji wzbogacony w minera

ły użyteczne, na przykład siarczki miedzi (około 20+30 razy), w stosunku do zawartości 

względnej tych minerałów w rudzie. Stopień (krotność) takiego wzbogacania można zwię

kszać powtarzając wielokrotnie proces flotacji . 

Równocześnie z unoszeniem ziaren hydrofobowych do warstwy piany, ziarna silnie 

zwilżalne (hydrofilowe) opadają, tworząc odpad wypływający z flotownika. 
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zgarniacz piany 

odpad.__ 

mieszalnik 

Rys. 20.8. Schemat maszyny flotacyjnej 

Badania procesu flotacji z wykorzystaniem znaczników promieniotwórczych prowa
dzono w Zakładach Wzbogacania Rud kopalni "Rudna" na Dolnym Śląsku, w celu porów
nania parametrów tego procesu w dwóch typach maszyn flotacyjnych. Wyznaczano rozkła
dy czasów przebywania E(t) rudy i wody oraz funkcje F(t) określające skumulowany czas 
przebywania tych składników w badanych procesach. Sens fizyczny obu tych funkcji wy
jaśniono już w p. 19.1. Znając powyższe wielkości można było z kolei określać szybkość 
mieszania się składników zawiesiny flotacyjnej oraz współczynniki podziału fazy stałej 

i wody między koncentrat i odpad. Miejsce iniekcji znacznika i rozmieszczenie sond scyn
tylacyjnych pokazano na rysunku 20.9. Sonda S1 służyła do sygnalizowania pojawiania się 
znacznika na wejściu układu, natomiast za pomocą sond S2 i S3 śledzono wypływ rudy 
i wody do odstojników koncentratu i odpadu. 

Wyniki tych badań dla dwóch maszyn flotacyjnych PM-17 i OK-50 przedstawiono na 
rysunku 20.10. oraz w tabelach 20.2 i 20.3. 

znacznik 

nadawa Os2 
koncentrat maszyna 

s, D 
flotacyjna 

Osa 
odpad 

Rys. 20.9. Schemat badań znacznikowych maszyny flotacyjnej: St. Sz, S3- sondy scyntylacyjne 
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Rys. 20.10. Wyniki badań maszyn flotacyjnych: PM-17 (krzywe ciągłe) i OK-50 (krzywe kropkowane); 
funkcje E( t) i F( t) patrz p. 19.1 [33] 
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Tabela 20.2. ~rednie czasy przebywania 't fazy stałej i wody przepływających wraz z odpadem 
1 koncentratem w maszynach flotacyjnych OK-50 i PM-17 [33] 

't [min] 

OK-50 PM-17 

Odpad Koncentrat Odpad Koncentrat 

Faza stała 19,5 ±0,3 9,0±0,2 20,5 ±0,4 8,8 ±0,2 
Woda 20,4±0,4 13,5 ±0,3 20,3 ±0,4 8,8 ±0,3 

Tabela 20.3. Odchylenie standardowe (dyspersja) Ot fazy stałej i wody przechodzących do odpadu 
i koncentratu w maszynach flotacyjnych OK-50 i PM-1 7 [33] 

Ot [min] 

OK-50 PM-17 

Odpad Koncentrat Odpad Koncentrat 

Faza stała 12,7 ±0,4 7,0±0,2 4,0±0,2 7,0 ±0,2 

Woda 13,7±0,4 10,6±0,3 3,8 ±0,2 7,2 ±0,2 

Podobne badania znacznikowe procesu flotacji rud prowadzono również w Fin

landii [21]. 

20.7.4. Odwadnianie koncentratów 

Kolejną operacją w ciągu technologicznym wzbogacania rudjest odwadnianie koncen

tratów, po wzbogaceniu w maszynach flotacyjnych. 

W procesie odwadniania można wyróżnić trzy etapy: 

l. zagęszczanie grawitacyjne, 

2. filtrację próżniową (podciśnieniową), 

3. suszenie termiczne w suszarkach obrotowych. 

Z wyznaczonych rozkładów czasów przebywania wody i fazy stałej można określić 

średni czas przebywania 't danego składnika w procesie oraz odchylenie standardowe cr1 

tego czasu. Dzięki takim badaniom prowadzonym w Zakładzie Wzbogacania Rud kopalni 

"Rudna" można było wprowadzić odpowiednie zmiany konstrukcji suszarek, w wyniku 

czego uzyskano ich większą efektywność [6, 34]. Odwadnianie koncentratów, podobnie 

jak rozdrabnianie rudy, należy do procesów najbardziej energochłonnych w całym cyklu 

przeróbki kopalin, stąd wszelkie usprawnienia tych procesów przynoszą poważne efekty 

ekonomiczne. 
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20.8. Badania procesów hutniczych i metalurgicznych 

20.8.1. Uwagi wstępne 

Prymitywna technika wytapiania metali z rud, w paleniskach opalanych drewnem lub 

węglem drzewnym, znana byłajuż od zarania naszej cywilizacji . Świadczą o tym wykopali

ska archeologiczne. Późniejszy rozwój 

tej techniki doprowadził do powstania 

współczesnego przemysłu hutniczego 

i metalurgii, jako odrębnej dziedziny 

nauki i techniki . Obecnie pierwiastki 

metaliczne wytapia się z rud w piecach 

hutniczych opalanych koksem, mazu

tem lub gazem. Przekrój pionowy 

wielkiego pieca do wytapiania żelaza 

przedstawiono w uproszczeniu na ry

sunku 20.11. 

Piece hutnicze można traktować ja

ko układy przepływowe, ze strumieniami 

takich składników jak: koncentraty rud, 

złom, koks, kamień wapienny itp. Teore

tyczny opis przepływu tego typu składni

ków jest bardziej skomplikowany w po

równaniu z przepływami płynów lub 

zawiesin. Jednakże również w tym przy

padku można określać prędkość lub na

tężenie przepływu wspomnianych skład

ników wsadu piecowego. 

~i (wylot gazów 

otwór 
spustowy 

Rys. 20.11. Przekrój pionowy wielkiego pieca do 
wytapiania żelaza 

Ogólna zasada wytapiania metali polega na redukcji tlenków lub odsiarczaniu siarcz

ków pierwiastków metalicznych, występujących w rudzie. Wytapianie metalu może zacho

dzić tylko w temperaturze wyższej od jego temperatury topnienia. Takie temperatury uzy

skuje się w piecu dzięki spalaniu (utlenianiu) na przykład koksu w tlenie zawartym w po-

wietrzu wdmuchiwanym do pieca. 

Przy wytapianiu żelaza, oprócz rudy i koksu, wprowadza się do pieca również kamień 

wapienny. Reaguje on z niektórymi składnikami rudy, zwłaszcza z siarką i metalami alkali

cznymi. Dzięki temu przechodzą one do żużla, nie zanieczyszczając już stopionego żelaza 

(surówki). Tak otrzymana surówka może być następnie przetwarzana na stal w piecach mar

tenowskich lub konwertorach, gdzie następuje jej dalsze oczyszczanie (rafinacja). Aby uzy

skać stal o specjalnych właściwościach fizycznych, wprowadza się do niej odpowiednie do

datki stopowe, takie jak mangan, chrom, nikiel, wolfram, molibden lub wanad. 
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Inne technologie stosuje się w hutnictwie i metalurgii metali nieżelaznych. Wyróżnia 

się tu metalurgię ogniową (pirometalurgię) i metalurgię proszków. Pirometalurgia przypo

mina w zasadzie proces wielkopiecowy wytapiania żelaza. Metalurgia proszków polega na

tomiast na wytwarzaniu elementów metalowych metodą prasowania i spiekania sproszko

wanych metali w temperaturze niższej od ich temperatury topnienia. Metodę tę wykorzystu
je się zwłaszcza w odniesieniu do metali trudnotopliwych. 

W badaniach procesów hutniczych i metalurgicznych ważną rolę odgrywają znaczniki 

promieniotwórcze. Wynika to, między innymi, z ich odporności na wpływ wysokich tempe

ratur i ciśnień panujących w piecach hutniczych i metalurgicznych. Znaczniki promienio

twórcze znalazły zastosowanie w przemyśle hutniczym już w latach pięćdziesiątych, głów

nie w ZSRR [7]. W Polsce tego rodzaju prace zostały rozpoczęte w latach sześćdziesiątych 

przez Instytut Badań Jądrowych (IBJ) w Warszawie. Ich inicjatorem był Profesor Maciej 

Radwan, kierujący wówczas Zakładem Zastosowań Izotopów w Metalurgii. Prowadzone 

w tym Zakładzie badania dotyczyły zwłaszcza takich zagadnień, jak: 

przepływy wsadu materiałów surowcowych w piecach hutniczych, 

mechanizmy i kinetyka procesów fizykochemicznych, zachodzących w piecach hutniczych, 

bilans pierwiastków uczestniczących w procesach hutniczych itp. 

W zakres tych badań wchodziły też zagadnienia metodyczne, dotyczące sposobów 

znakowania różnych materiałów hutniczych oraz metod interpretacji uzyskiwanych wyni

ków [20]. 
Szczegółowe przedstawienie metodyki i wyników podobnych badań, prowadzonych 

także w innych krajach, zwłaszcza Finlandii, Szwecji i Japonii, można znaleźć w materia

łach konferencyjnych [23]. 

20.8.2. Hutnictwo żelaza 

Wśród zastosowań znaczników promieniotwórczych w hutnictwie żelaza można wy

różnić: 

wyznaczanie przestrzennego rozkładu strumieni poszczególnych składników wsadu 

(rudy, koksu, wapienia) we wnętrzu pieca, 
- wyznaczanie czasów przebywania składników wsadu w różnych strefach pieca, 

badanie kinetyki (szybkości) niektórych procesów, takich jak redukcja tlenków żelaza 

w rudzie, homogenizacja wsadu, krystalizacja wytapianego metalu itp. 

Można ogólnie stwierdzić, że proces wytapiania żelaza w wielkim piecu zależy od 

wielu czynników, zwykle trudnych do kontroli.na podstawie rutynowych pomiarów takich 

parametrów, jak: temperatura, ciśnienie, wydatek wdmuchiwanego powietrza, jego wilgot

ność itp. Nawet znajomość tych parametrów technologicznych nie daje jeszcze pełnego ob

razu procesów zachodzących wewnątrz pieca. Dlatego do ich śledzenia potrzebne są dodat

kowe badania znacznikowe. 
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Zamknięte kapsułki, z odpowiednimi znacznikami promieniotwórczymi poszczególnych 

składników wsadu, wdmuchuje się do pieca przez dysze powietrzne. Następnie, w czasie spustu 

surówki pobiera się jej próbki i oznacza w nich spektrometrycznie względne zawartości (aktyw

ności) poszczególnych znaczników. Na podstawie takich pomiarów wyznacza się rozkłady cza

su przebywania znaczników w różnych strefach pieca, a następnie porównuje się wyniki z odpo

wiednimi modelami teoretycznymi. W ten sposób można analizować szczegółowo proces wyta

piania żelaza w warunkach przemysłowych i wykrywać różne nieprawidłowości przebiegu tego 

procesu. Wczesne wykrycie tych nieprawidłowości może zapobiec poważnym awariom, na 

przykład samoczynnemu wygaszeniu pieca [22]. Przyczyną strat ekonomicznych może też być 

zaleganie części żużlu i stopionego żelaza w przestrzeniach martwych pieca. Powoduje to, iż nie 

cała masa wytopionej surówki zostaje odzyskana w czasie spustu. 

Znacznikowe badania przebiegu procesów zachodzących w wielkich piecach prowa

dzono na przykład w Australii w latach osiemdziesiątych [22]. Na rysunku 20.12 przedsta

wiono przykładowo wyniki tego rodzaju pomiarów. Na podstawie rozkładów czasowych 

aktywności znacznika w pobieranych próbkach surówki można wyznaczać średni czas prze

bywania znaczonego składnika wsadu w poszczególnych strefach pieca i odchylenie stand

ardowe (dyspersję) tego czasu. 
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" ..... 
soco ' \ 

\ 
\ 

\ 
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Rys. 20.12. Rozkłady czasowe natężenia promieniowania gamma znaczników 198 Au i 6°Co w prób
kach surówki pobieranych w czasie spustu [22] 

20.8.3. Identyfikacja zanieczyszczeń stali 

Niektóre zanieczyszczenia stali mogą wywierać znaczny wpływ na jej właściwości fi

zyczne, dlatego identyfikacja źródeł tych zanieczyszczeń stanowi jedno z ważnych zagad

nień w przemyśle hutniczym. 

186 

Ze zbiorów Biblioteki Głównej AGH  http://www.bg.agh.edu.pl/



Wśród różnych wtrąceń niemetalicznych spotykanych w stalach można wyróżnić dwie 

główne grupy: 

l. wtrącenia endogeniczne, będące produktami procesów fizykochemicznych zachodzą

cych w stali w czasie jej wytapiania, odtleniania i rozlewania; 

2. wtrącenia egzogeniczne , przechodzące do stali z różnych źródeł zewnętrznych, zwłasz

cza z materiałów ogniotrwałych (wymurówek). 

Ilość, rozmiary i rozmieszczenie wtrąceń niemetalicznych w metalach i stopach można 

badać metodami mikroskopii optycznej a także za pomocą mikrosond elektronowych lub 

fotonowych (patrz p. 15 .l). Nie daje to jednak możliwości identyfikacji źródeł tych zanie

czyszczeń . Dlatego już w latach pięćdziesiątych podjęto w różnych krajach próby wykorzy

stania w tym celu znaczników promieniotwórczych. Nieco później prace takie rozpoczęto 

również w Polsce, pod patronatem Komitetu Hutnictwa Polskiej Akademii Nauk z udziałem 

Akademii Górniczo-Hutniczej, Instytutu Metalurgii Żelaza oraz Zjednoczenia Hutnictwa 

Żelaza i Stali . W 1964 roku do tych prac włączył się także Intytut Badań Jądrowych [32] . 

Opracowane metody znacznikowe znalazły zastosowanie w różnych hutach krajowych oraz 

w jednej z hut w Czechosłowacji. 

Głównymi źródłami egzogenicznych zanieczyszczeń (wtrąceń) niemetalicznych stali są: 

wymurówki pieców stalowniczych, 

wymurówki otworów i rynien spustowych, 

wymurówki kadzi lejniczych, 

żużel piecowy. 

Przyczynami przechodzenia wtrąceń niemetalicznych z wymienionych wyżej źródeł do 

stali mogą być : 

erozja (wykruszanie się) wymurówek, 

mieszanie się stali z żużlem, 

reakcje chemiczne między ciekłym metalem i materiałami ogniotrwałymi. 

Przy znacznikowych badaniach tych procesów należy pamiętać o przestrzeganiu zasa

dy podobieństwa metalurgicznego znacznika i materiału znaczonego. Według tej zasady 

znacznik i materiał znaczony muszą mieć podobne właściwości fizyczne i chemiczne, tak 

aby zapewnić ich podobne zachowanie się w całym procesie metalurgicznym. Produktami 

erozji wymurówek i żużli są głównie tlenki, stąd również stosowane znaczniki promienio

twórcze powinny występować w związkach tlenkowych, nie ulegających redukcji w wyso

kich temperaturach. Do znakowania żużli można stosować na przykład tlenek wapnia 

(45Ca0) lub tlenek itru (90Y 203). 

Kłopotliwym zagadnieniem technicznym w takich badaniach jest sposób wprowadza

nia znaczników do materiałów ogniotrwałych, charakteryzujących się dużą niejednorodno

ścią fizyczną i chemiczną. Znacznik 45Ca0 można wprowadzać już do gliny, z której nastę-
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pnie wypalane są cegły wymurówek. Jest to możliwe dzięki temu, że czas połowicznego 

rozpadu izotopu 45Ca jest wystarczająco długi (około 164 dni). Inne znaczniki krótkotrwałe 
wprowadza się do glinek ogniotrwałych bezpośrednio przed wylepianiem nimi wewnętrz

nych ścianek pieców. 

Trudnym zagadnieniem jest również sposób pobierania z pieca próbek stali i oznacza

nia w nich wtrąceń znakowanego materiału. Zagadnienia te przedstawione są bardziej 

szczegółowo w pracy [32]. 

20.8.4. Wytapianie metali nieżelaznych 

Znaczniki promieniotwórcze stosuje się także do kontroli procesów wytapiania metali 

nieżelaznych, zwłaszcza cynku, ołowiu i miedzi [2, 3, 4, 18, 19, 25, 35]. 

Otrzymywanie cynku metalicznego polega na redukcji tlenków w minerałach występu

jących w rudzie. Proces ten zachodzi z udziałem koksu w kilku etapach. Najpierw uwalnia 

się cynk w fazie gazowej, w wyniku odwracalnej reakcji chemicznej 

ZnO +CO (:i Zni(gaz) + COz. 

Następnie pary cynku ulegają skropleniu w odpowiednim kondensorze. Najważniej

szym zjawiskiem zakłócającym ten proces jest wtórne utlenianie się (reoksydacja) pm· cyn

ku, co wynika z odwracalności powyższej reakcji. Reoksydacja gazowego cynku może za

chodzić w tych strefach pieca, w których temperatura jest niższa od temperatury równowagi 

przedstawionej reakcji (około 1300 K). 

Ołów metaliczny tworzy się natomiast w wyniku reakcji nieodwracalnej 

PbO +CO ~ Pb j, (metal)+ C02. 

Wytapianie miedzi następuje w piecach zawiesinowych. Schemat takiego pieca 

przedstawiono na rysunku 20.13. Koncentrat rudy (po flotacji i wysuszeniu), zawierają

cy siarczki i tlenki miedzi, wdmuchiwany jest do szybu reakcyjnego pieca przez odpo

wiedni palnik ogrzewajacy wdmuchiwane powietrze (dmuch). W tych warunkach mię

dzy siarczkiem miedzi (Cu2S), stanowiącym główny składnik koncentratu, i tlenem za

wartym w dmuchu zachodzą reakcje: 
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CuzS +Oz ~ 2Cu + S02, 

2Cu2S + 302 ~ 2Cu20 + 2S02. 

W fazie żużlowej w wannie odstojnikowej następuje z kolei reakcja 

Cu2S + 2Cuz0 ~ 6Cu + S02. 
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Jak widać, produktem takich 
reakcji chemicznych może być albo 
tlenek miedzi (Cu20), albo miedź 
metaliczna Cu (tak zwany blistr). 

Wydajność i kinetyka tych reakcji 
zależą głównie od czasu przebywa
nia ziaren koncentratu w szybie re
akcyjnym i od temperatury wdmu
chiwanego powietrza [9]. 

Rys. 20.13. Przekrój pieca zawiesinowego stosowanego do 
wytapiania miedzi [9] 

Izotopy promieniotwórcze 
stosowane do śledzenia procesów 
wytapiania cynku, ołowiu i mie
dzi podano w tabeli 20.4. 

Tabela 20.4. Charakterystyki izotopów promieniotwórczych, stosowanych do znakowania cynku, 
ołowiu, miedzi i żużla w piecach metalurgicznych 

Znakowany 
Znacznik 

Czas połowicznego Energia fotonów gamma 
materiał rozpadu znacznika znacznika [ke V] 

Cynk ~ijzn 244,1 dni 1118 

69mzn 13,76 h 436 

Ołów 1 ~3Au 2,69 dni 412 

Miedi ~Cu 12,70h 511 (z anihilacji ~+) 

Żużel 483 
1 ~9La 1,678 dni 815 

1600 

Do znakowania żużli cynkowo-ołowiowych można też korzystać z izotopów otrzymy
wanych w wyniku aktywacji próbek zawierających pierwiastki o stosunkowo dużych prze
krojach czynnych na aktywację neutronową (Fe, Si, Ca, Al, Cd, Cu, Sn, B i). Zaaktywowane 
próbki żużla wdmuchuje się do badanego pieca przez dysze powietrzne. Przekrój poziomy 
takiego pieca z zaznaczonymi dyszami (dmuchawami) przedstawiono na rysunku 20.14. 

Do znakowania żużli stosuje się też izotop Jantanu 140r-a. Stwierdzono, że izotop ten 

pozostaje w żużlu, nie przechodząc do ciekłych metali. Natomiast izotop złota 198Au, stoso
wany do znakowania ołowiu, przeważnie nie przechodzi ani do cynku, ani do żużla. Dzięki 
temu można śledzić niezależnie przepływy żużla i ołowiu wewnątrz badanych pieców. Na 
rysunku 20.15 przedstawiono wyniki badań dotyczących przepływu żużla w piecu metalur-
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gicznym. W oparciu o model matematyczny tego rodzaju pieca, z krzywej l (dopasowanej 

do punktów doświadczalnych) otrzymano dwie krzywe 2 i 3. Krzywa 2 reprezentuje prze

pływ żużla wprost do wylotu pieca, natomiast krzywa 3 dotyczy tego przepływu przez stre

fę S przedłużonego czasu przebywania (patrz rys. 20.14). Na rysunku 20.16 pokazano z ko

lei wyniki takich pomiarów dla próbek ołowiu znakowanego izotopem 198Au. 

punkt 
iniekcji 

dmuchawy 

<:7j o/ów 

Rys. 20.14. Przekrój poziomy pieca do wytapiania ołowiu z zaznaczonym rozmieszczeniem dysz po
wietrznych (dmuchaw): S- strefa przedłużonego czasu przebywania żużla 
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Rys. 20.15. Rozkłady czasowe natężenia promieniowania gamma próbek żużla pobieranych z pieca 
do wytapiania ołowiu: l -krzywa dopasowana do punktów doświadczalnych, 2- krzywa 
teoretyczna dotycząca przepływu żużla wprost do wylotu pieca, 3 - krzywa teoretyczna 
dotycząca przepływu żużla poprzez strefę S przedłużonego czasu przebywania, zaznaczo
ną na rys. 20.14 [3] 
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Rys. 20.16. Rozkład czasowy natężenia promieniowania gamma próbek ołowiu, znakowanego izoto
pem 198 Au, pobieranych z pieca metalurgicznego [3] 

Podobne badania dotyczące procesu wytapiania miedzi prowadzono również w Hucie 
Miedzi "Głogów II", stosując jako znacznik izotop 64Cu. W ten sposób stwierdzono, że 
podstawowym procesem prowadzącym do tworzenia się miedzi metalicznej jest reakcja 
chemiczna między tlenkiem i siarczkiem miedzi, zachodząca w fazie żużlowej w wannie 
odstojnikowej [24 ), Wyznaczano także rozkłady czasu przebywania ziaren koncentratu 
w szybie reakcyjnym oraz średnie czasy przebywania tych ziaren w piecu zawiesinowym. 
Wyniki tych badań wykorzystano następnie przy opracowywaniu matematycznego modelu 
przepływu koncentratu miedzi w takim układzie. Porównanie wyników badań znaczniko
wych z modelem teoretycznym wykazało, że w badanym piecu zawiesinowym nie występo
wały znaczące strefy martwe [ 16]. 

Kolejnym procesem metalurgicznym 
jest odzyskiwanie miedzi metalicznej z żu

żla ( odmiedziowywanie) w piecu elektrycz

nym. Schemat takiego pieca pokazano na 

rysunku 20.17. Do stopionego żużla, spusz
czanego z pieca zawiesinowego, wprowadza 

się wapień i koks. Materiały te odbierają 

energię wewnętrzną (ciepło) od gorącego 

żużla. Równocześnie zachodzi dysocjacja 
cząsteczek węglanu wapnia przyspieszająca 

proces odmiedziowania. Wydajność i szyb

kość takiego procesu otrzymywania czystej 

elektroda 

Rys. 20.17. Schemat pieca elektrycznego do odzy
skiwania miedzi metalicznej z żużla 
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miedzi zależy od szybkości rozpuszczania się wapienia i koksu w żużlu. Zależności te bada

no metodą znacznikową, znakując żużel izotopem 140La [9]. 

20.8.5. Bilans pierwiastków w pt·ocesach metalurgicznych 

W procesach metalurgicznych uczestniczą zwykle liczne pierwiastki, wśród których 
można wyróżnić następujące grupy: 

- główne pierwiastki użyteczne, takie jak żelazo, cynk, ołów lub miedź, 

- pierwiastki uszlachetniające na przykład mangan, chrom, nikiel, wolfram, molibden itp., 

- pierwiastki szkodliwe, głównie siarka. 

Znajomość bilansu tych pierwiastków w procesach metalurgicznych jest ważna z pun
ktu widzenia zarówno praktyki przemysłowej, jak i teorii zachodzących procesów fizy
kochemicznych [20]. 

W modelach tych procesów występuj<! układy równań zawien~ących, między innymi, 

współczynniki przechodzenia określonych pierwiastków z poszczególnych składników wsa
du piecowego do produktów końcowych danego procesu metalurgicznego. Współczynniki 

te można wyznaczać doświadczalnie, korzystając ze znaczników promieniotwórczych. 

Przykładem takiego właśnie wykorzystania znaczników promieniotwórczych może 
być wyznaczanie bilansu siarki w procesie żelgrudowym. Żelgruda jest to półprodukt hutni
czy w postaci grudek zawierających około 95 % żelaza. Materiał ten otrzymuje się z ubo
gich rud żelaza o dużej zawartości krzemionki (Si02). Żelgruda tworzy się w wyniku redu
kcyjnego prażenia rudy w piecu obrotowym. Następnie taki półprodukt wykorzystuje się do 
wytapiania stali. Głównymi źródłami siarki w procesie żelgrudowym są: wsad żelazonośny, 
odtleniacz (koksik) oraz paliwo (pył węglowy). Śledzenie przechodzenia siarki z wymienio
nych materiałów do żelgrudy, żużla i spalin polega na kolejnym znakowaniu siarki (izoto
pem 35S) zawartej we wspomnianych materiałach. Szczegółowe dane dotyczące stosowa
nych w tym procesie znaczników podano w tabeli 20.5. Wyznaczony bilans śledzonego 
pierwiastka można przedstawiać w postaci graficznej, jak na rysunku 20.18. 

Tabela 20.5. Znaczniki stosowane do wyznaczania bilansu siarki w procesie zelgrudowym [9] 

Materiał Znacznik Aktywność [GBq] 

Ruda Fej5S 7,4 (ok. 200m Ci) 

Koksik Siarka elementarna 35s 7,4 

Paliwo Wodny roztwór siarczku sodu Na2 
35S 11 ,O (ok. 300m Ci) 

W podobny sposób wyznaczano również bilans siarki i chromu w procesie marteno
wskim. Proces ten polega na wytapianiu stali z surówki odlewniczej i złomu stalowego 
w piecu wannowym Siemensa-Martina, do którego wprowadza się tlen zawarty zarówno 
we wdmuchiwanym powietrzujak i w rudzie dodawanej do wsadu. 
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Rys. 20.18. Bilans siarki w procesie żelgrudowym [9] 
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21. Metody znacznikowe w hydrologii i hydrogeologii 

21.1. Wprowadzenie 

Pierwsze zastosowania znaczników (chemicznych), w latach siedemdziesiątych dzie

więtnastego wieku, dotyczyły badań w dziedzinie hydrologii i hydrogeologii. 

Według terminologii polskiej hydrologia jest to dział geofizyki (nauki o Ziemi) zaj

mujący się badaniem procesów naturalnych, zachodzących w ramach tak zwanego cyklu 
hydrologicznego (obiegu wodnego). Schemat takiego cyklu przedstawiono na rysunku 

21.1. Hydrologia wiąże się z takimi pokrewnymi dziedzinami nauki, jak oceanologia, li

mnologia (nauka o zbiornikach wód śródlądowych), glacjologia (nauka o lodowcach), kli
matologia itp. 

transpiracja 

parowanie 

jezioro 

Rys. 21.1. Ogólny schemat cyklu (obiegu) hydrologicznego [8] 

Hydrogeologia jest to natomiast dział geologii stosowanej, obejmujący badania wód 

podziemnych pod względem ich pochodzenia, składu chemicznego, przepływów oraz prze

mian, jakim ulegały w przeszłości geologicznej. W zakres hydrogeologii wchodzą również 

takie zagadnienia, jak: 

- określanie zasobów wodnych i możliwości ich wykorzystania w gospodarce, 

- projektowanie ujęć wodnych, 

- badania dopływów wód do wyrobisk górniczych, budowlanych i melioracyjnych. 

Badania hydrogeologiczne wiążą się więc ściśle z różnymi dyscyplinami techniczny

mi, takimi jak hydrotechnika, inżynieria lądowa, górnictwo, geologia inżynierska itp. 

W literaturze światowej rozgraniczenie między hydrologią i hydrogeologią nie jest tak 

wyratne. Na ogół przyjmuje się, że hydrologia zajmuje się głównie wodami powierzchnio
wymi, podczas gdy hydrogeologia dotyczy badań wód podziemnych. 
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Naturalne wodne układy (systemy) przepływowe i zachodzące w nich procesy są 

zwykle o wiele bardziej skomplikowane, w porównaniu ze sztucznymi układami prze

mysłowymi (patrz rozdział 20). Wynika to zarówno ze znacznie większej nieregularno

ści i skali przestrzennej układów naturalnych, jak i nieokreśloności ich warunków brze

gowych i początkowych (patrz p. 19.2). Niezwykle ważną rolę w badaniach hydrogeolo

gicznych odgrywa modelowanie matematyczne systemów wodnych i zachodzących 

w nich procesów. Modele matematyczne, najczęściej numeryczne, wymagają zarówno 

kalibracji, to znaczy dopasowania do danych doświadczalnych, jak i weryfikacji polega

jącej na sprawdzeniu, czy dany model opisuje wystarczająco dokładnie dany proces. 

Metody znacznikowe stosuje się ostatnio coraz częściej do takiej właśnie kalibracji 

i weryfikacji modeli matematycznych [22, 23, 38). 

Pierwszym znacznikiem stosowanym w hydrogeologii był barwnik fluorescencyjny 

(uranina), który można śledzić wizualnie. Z początkiem dwudziestego wieku zastosowanie 

znalazł również chlorek sodu (sól kuchenna). Znacznik ten można wykrywać metodą ele

ktryczną, dzięki dysocjacji w wodzie cząsteczek NaCI na jony Na+ i CI-, co powoduje 

wzrost przewodnictwa elektrycznego. 

Szybki rozwój metod znacznikowych w badaniach hydrogeologicznych nastąpił jednak 

dopiero w latach sześćdziesiątych. Powodem tego stało się zarówno rozpoczęcie produkcji 

sztucznych izotopów promieniotwórczych, jak i wprowadzenie do środowiska naturalnego 

znacznych ilości trytu. Źródłem tego izotopu były próbne eksplozje termojądrowe (bomb 

wodorowych), przeprowadzane w atmosferze w latach pięćdziesiątych i na początku lat 

sześćdziesiątych. 

Sztuczne izotopy promieniotwórcze odegrały w swoim czasie ważną rolę w rozwoju 

metod znacznikowych. Jednakże później ich stosowanie w hydrogeologii uległo znacznemu 

ograniczeniu. Wynikało to stąd, że w wielu krajach wprowadzono rygorystyczne przepisy 

dotyczące ochrony radiologicznej środowiska naturalnego. Odpowiadało to pewnej psycho

zie społecznej, dopatrującej się zagrożeń związanych nawet z minimalnymi dawkami pro

mieniowania jonizującego (jądrowego). Bardziej racjonalną przyczyną ograniczenia zasto

sowań znaczników promieniotwórczych w hydrogeologii stał się rozwój instrumentalnych 

metod detekcji barwników fluorescencyjnych (wynalezienie spektrofluorymetrów) i związa

ny z tym renesans zastosowań tego rodzaju znaczników chemicznych. 

Wśród najważniejszych rodzajów znaczników, wykorzystywanych obecnie w bada

niach hydrogeologicznych, można wyróżnić : 

- barwniki fluorescencyjne, 

- promieniotwórcze znaczniki środowiskowe, takie jak tryt, radiowęgiel ( 14C) i niektóre 

izotopy kosmogeniczne gazów szlachetnych, 

- radiogeniczne izotopy trwałe gazów szlachetnych, w szczególności 4He i 40Ar, 

- trwałe izotopy wodoru i tlenu, a ściślej mówiąc ich stosunki izotopowe 2HI1H 
i 1s01J6o. 
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Do datowania wód podziemnych wykorzystuje się też niektóre izotopy promieniotwór
cze, tworzące się w litosferze w wyniku różnych reakcji jądrowych (patrz p. 21.8.4). 

Sztuczne znaczniki promieniotwórcze stosuje się obecnie przede wszystkim do bada
nia połączeń hydraulicznych w skałach krasowych oraz do wyznaczania parametrów prze
pływu polutantów (zanieczyszczeń) wód podziemnych. Dzięki zastosowaniom tego rodzaju 
znaczników można otrzymywać mniej lub bardziej wierne obrazy przepływu wód i dysper
sji hydrodynamicznej wraz z dyfuzją molekularną. 

Sztuczne znaczniki promieniotwórcze wykorzystuje się też w różnych badaniach 
hydrotechnicznych, na przykład do wykrywania nieszczelności zapór wodnych. 

Stosowanie takich znaczników w badaniach naturalnych przepływów wód podziemnych 
uległo ograniczeniu zarówno z przyczyn wspomnianych już wyżej (ostre regulacje prawne), jak 
i z powodu często zbyt wolnych przepływów wód podziemnych oraz znacznych niejednorodno
ści skalnych systemów wodonośnych. Im wolniejszy jest przepływ, tym dłuższy musi być czas 
konieczny do przeprowadzenia danego eksperymentu, a tym samym odpowiednio większy 
koszt takich badml. Znaczne niejednorodności systemów skalnych ograniczają z kolei możliwo
ści przeprowadzania badań znacznikowych, których wyniki byłyby reprezentatywne dla danego 
systemu. Może się zdarzać, że wprowadzony znacznik nie trafia na uprzywilejowaną drogę 
przepływu, lecz zostaje zatrzymany w strefie stagnacyjnej (martwej). 

21.2. Wyznaczanie kierunku i prędkości przepływu wód podziemnych 

Wyznaczanie kierunku przepływu wód podziemnych ma istotne znaczenie w wielu za
gadnieniach praktycznych. Do wyznaczania takiego kierunku nadają się różne znaczniki, 
niekoniecznie promieniotwórcze. Do wybranego otworu (odwiertu) badawczego iniekuje 
się roztwór znacznika, a następnie śledzi jego dopływy do odwiertów obserwacyjnych, usy
tuowanych na oczekiwanym kierunku przepływu [36]. 

Znacznie prostszym i tańszym sposobem określania kierunku przepływu wody w ska
lach porowatych jest metoda jednootworowa, z wykorzystaniem sztucznych znaczników 
promieniotwórczych w postaci związków chemicznych, adsorbowanych silnie w ośrodku 
skalnym. Po iniekcji roztworu takiego znacznika do odwiertu (na głębokości danej warstwy 
wodonośnej) znacznik ten jest unoszony przez strumień wody w kierunku przepływu, ule
gając na tym kierunku adsorpcji w skale. W rezultacie ustala się asymetryczny rozkład prze
strzenny jego stężenia, jak na rysunku 21.2. Kierunek, na którym nastąpiła najsilniejsza ad
sorpcja znacznika jest to kierunek przepływu. W praktyce kierunek ten można określić za 
pomocą specjalnej, kierunkowej sondy scyntylacyjnej. W grubej osłonie takiej sondy znaj
duje się okienko przepuszczalne dla promieniowania gamma znacznika. Sondę wprowadza 
się do odwiertu na sztywnych żerdziach, umożliwiających ustawianie wspomnianego okien
ka w różnych kierunkach. Zmieniając to ustawienie i mierząc kolejno częstości zliczeń znaj
duje się ich maksimum wskazujące kierunek przepływu . Ze względów technicznych zasięg 
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głębokościowy takiej metody nie 
przekracza na ogół20m [3, 4] . Za

sięg ten można znacznie zwiększyć 
stosując sondę z żyroskopem . 

Pomiar średniego czasu t z do
pływu znacznika (nieadsorbowa
nego w skale) do odwiertu pomia
rowego umożliwia z kolei wyzna
czenie rzeczywistej prędkości u 
przepływu wody w skałach poro
watych. Prędkość ta jest określona 
zależnością 

u 

Rys. 21.2. Stożek stężenia znacznika w pobliżu otworu 
wiertniczego przy przepływie wody przez ska
łęporowatą 

(21.1) 

gdzie x - odległość między odwiertami. 

Teoretycznie średni czas tz przepływu znacznika można określić wzorem 

foo tCF{t) dt 
o tz = -=-----r· C F{ t) dt 
o 

gdzie CF{t)- stężenie transportowe znacznika (patrz p. 19.2). 

(21.2) 

Oprócz prędkości rzeczywistej u przepływu wody w porach, drugim ważnym parametrem 
jest pozorna prędkość zwana prędkością filtracji uf Parametr ten definiuje się jako stosunek na
tężenia objętościowego przepływu Q do powierzchni S, poprzecznej do kierunku przepływu. A 

zatem 

def Q 
UJ= S (21.3) 

Prędkość filtracji u.r można wyznaczać bezpośrednio w odwiercie metodą znaczniko
wą. Biorąc pod uwagę bilans masy znacznika w określonym segmencie (o objętości V) od
wiertu i uwzględniając, że wskutek przepływu wody przez tę część odwiertu następuje roz

cieńczenie roztworu znacznika, otrzymuje się zależność 

(21.4) 
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gdzie: 
a - współczynnik wyrażający zagęszczanie się linii przepływu wskutek istnie-

nia odwiertu (w przypadku idealnym a= 2), 

C1 i C2 - stężenia znacznika w odwiercie odpowiednio w chwilach t1 i t2 [7, 8]. 

Przedstawiona wyżej metoda, teoretycznie bardzo prosta, okazała się w praktyce trud
na do realizacji. Przyczyną tego są przepływy pionowe, występujące zwykle w odwiercie, 

zaburzające całkowicie przepływ poziomy. 
Do przeprowadzania tego rodzaju badań należy stosować znaczniki promieniotwórcze 

w postaci związków chemicznych nie ulegających adsorpcji w porowatym ośrodku skal
nym. Ponadto muszą to być emitery fotonów gamma o tak dużej energii, aby można je wy
krywać za pomocą sondy odwiertowej . Najważniejsze znaczniki promieniotwórcze, stoso
wane w badaniach prędkości przepływu wód podziemnych przedstawiono w tabeli 21.1. 
Oprócz prostych związków chemicznych, na przykład bromków lub jodków, wykorzystuje 
się też, między innymi, związki kompleksowe EDTA (kwas etylenodiminotetraoctowy). 

Tabela 21.1. Sztuczne znaczniki promieniotwórcze stosowane najczęściej w badaniach prędkości 

przepływu wód [29, 34] 

Czas trwania 
Znacznik 

Czas połowicznego Postać 

doświadczenia rozpadu* chemiczna 

1311 8,04 dni jodki 
krótki 82Br 36 h bromki 

24Na 15 h NaHC03 

51Cr 27,7 dni Cr-EDTA 
średni 1251 60,14 dni 1-EDTA 

s s co 70,92 dni K3[Co(CN)6] 

długi 
60Co 5,27 lat K3[Co(CN)6] 
3H(T) 12,43 lat HTO 

* Czasy połowicznego rozpadu uaktualnione według danych z 1986 roku 

21.3. Badania rozprzestrzeniania się zanieczyszczeń wód podziemnych 

Dzięki możliwości znakowania różnych zanieczyszczeń odpowiednimi izotopami pro
mieniotwórczymi można śledzić transport (migrację) tych zanieczyszczeń w wodach pod
ziemnych. W oparciu o modele matematyczne takiego transportu możliwe jest z kolei progno
zowanie dalszego, rzeczywistego lub potencjalnego, rozprzestrzeniania się poszczególnych za

nieczyszczeń w określonych systemach wodonośnych. Tego rodzaju prognozowanie wymaga 
znajomości zarówno parametrów samego przepływu (prędkości, dyspersji), jak i przebiegu róż-
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nych procesów fizycznych i chemicznych zachodzących w takim układzie przepływowym 
(adsorpcja, dyfuzja, reakcje wymiany itp.). Doświadczalne wyznaczanie tych różnych parame
trów jest możliwe właśnie dzięki metodom znacznikowym [20, 28, 39]. 

21.4. Wyznaczanie natężeń przepływu w rzekach 

Natężenie przepływu wody w rzece (objętość wody przepływającej w jednostkowym 

przedziale czasu przez przekrój poprzeczny rzeki) jest to podstawowy parametr, jaki musi 

być brany pod uwagę przy projektowaniu na przykład śluz, zapór wodnych, zbiorników re
tencyjnych lub hydroelektrowni . 

Można wyróżnić trzy metody wyznaczania natężeń Q takich przepływów . Są to: 

l. metoda ciągłego pobierania próbek, 

2. metoda rozcieńczenia znacznika, 

3. metoda całkowitej liczby zliczeń. 

Wszystkie te metody sprowadzają się w praktyce do iniekcji roztworu znacznika 

w określonym punkcie rzeki, a następnie oznaczaniu jego stężenia w wodzie w pewnej od

ległości L od punktu iniekcji w kierunku przepływu. Odległość ta powinna być tak duża, 

aby mogło na niej nastąpić całkowite wymieszanie znacznika z przepływającą wodą. Szyb

ka ocena długości mieszania stanowi w takich badaniach problem zasadniczy. Do oblicza

nia tej długości stosuje się różne wzory, w zależności od powierzchni przekroju strumienia, 

jego turbulencji i natężenia (wydatku) przepływu. Szczegóły dotyczące tego zagadnienia 

można znaleźć w pracy [13]. Sprawdzanie stopnia wymieszania znacznika w rzece polega 

na oznaczaniu jego stężenia w próbkach pobieranych w różnych punktach przekroju rzeki 

lub w różnych odległościach od miejsca iniekcji. 

Całkowita masa mz znacznika przepływająca przez przekrój poprzeczny rzeki (w miej

scu pobierania próbek) powinna być równa jego masie wprowadzonej do rzeki w wyniku 

iniekcji punktowej. 
Przy stałym natężeniu przepływu Q wspomniany bilans masy mz znacznika można 

przedstawić w postaci równania 

t z 

Q f CF{t) dt = Q f CF{t) dt 
o 

gdzie: 
C F{ t) - stężenie transportowe znacznika, 

t1 i t2 - praktyczne granice całkowania. 

(21.5) 

Przedział całkowania t2 - t 1 musi być na tyle szeroki, aby istniała pewność, że w tym 

przedziale czasu przez dany przekrój rzeki przepłynie całkowita masa mz znacznika. Znając 
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tę masę zainiekowaną do rzeki i wartość całki występującej w równaniu (21.5) można z te

go równania obliczyć natężenie przepływu Q. Wspomnianą całkę wyznacza się numerycz

nie, na podstawie kolejnych oznaczeń stężenia CF znacznika (poprzez pomiary odpowied

nich częstości zliczeń) dla próbek wody pobieranych co pewien czas, w przedziale czaso

wym t2- t1, w określonym punkcie rzeki. 

Inny sposób określenia wartości takiej całki polega na oznaczaniu średniego stężenia C 
znacznika w wodzie otrzymanej ze zmieszania próbek, o takich samych objętościach, po

branych w takich samych odstępach czasu w przedziale czasowym t2 - !J. W takim przy

padku zachodzi równość 

12 

f CF(t) dt = C(t2 - t1) (21.6) 

li 

Znacznikowe badania natężenia (wydatku) przepływu stosuje się w praktyce w rzekach 

dużych i rzekach górskich, dla których metody klasyczne takich pomiarów są zbyt zawod

ne. Znaczniki promieniotwórcze, wykorzystywane najczęściej w badaniach przepływów 

wód były już podane w tabeli 21.1. Przy okazji takich badań stwierdzono, że aniony są sto

sunkowo słabiej adsorbowane w osadach dennych, w porównaniu z kationami. 

Bardziej szczegółowy opis różnych metod znacznikowych oznaczania natężeń (wydat

ku) przepływu wód rzecznych znajduje się w pracach [6, 13, 18]. 

21.5. Badania przecieków 

Jednym z ważnych zastosowań znaczników jest wykrywanie przecieków wody wystę

pujących na przykład w zaporach lub wałach ochronnych. Wskutek istnienia przecieków 

podziemnych mogą też następować znaczne dopływy wód do wyrobisk górniczych. 

Wykrywanie przecieków jest możliwe za pomocą różnych metod z wykorzystaniem 

znaczników zarówno środowiskowych, jak i sztucznych znaczników promieniotwórczych. 

Znaczniki środowiskowe można wykorzystać wtedy, kiedy wody powierzchniowe i pod

ziemne różnią się swym składem izotopowym. Takie zróżnicowanie (frakcjonowanie) izo

topowe następuje głównie wskutek intensywnego parowania wód powierzchniowych, zwła

szcza w klimacie tropikalnym. Cząsteczki, w których skład wchodzą izotopy stosunkowo 

lekkie, wyparowują szybciej, wskutek czego woda pozostająca w zbiorniku ulega wzboga

ceniu w izotop cięższy tlenu (180) i wodoru eH). Wody powierzchniowe i podziemne mo

gą się różnić także stężeniem trytu eH) i radiowęgla ( 14C) w postaci rozpuszczalnego 

w wodzie dwutlenku węgla ( 14C02). Należy przy tym brać pod uwagę możliwe zmiany se

zonowe składu izotopowego wód powierzchniowych, zachodzące zarówno wskutek zmian 

tego składu w wodach opadowych, jak i sezonowych zmian klimatycznych. 
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Badania składu izotopowego próbek wody, pobieranych na przykład ze zbiorników re

tencyjnych i warstw wodonośnych zalegających w sąsiedztwie takich zbiorników, mogą do

starczać informacji o podziemnych przeciekach danego zbiornika. 

Jeśli różnice stężeń wspomnianych izotopów środowiskowych w wodach powierzchnio

wych i podziemnych są zbyt małe, to zachodzi wtedy konieczność stosowania znaczników sztu

cznych. Wybór odpowiedniego znacznika zależy głównie od tego, czy celem badań jest lokali

zacja przecieków, czy też określenie predkości przepływu wody (przecieku) przez zaporę lub 
obwałowania. Do lokalizacji przecieków najlepiej nadają się znaczniki promieniotwórcze silnie 

adsorbowane w materiale dennym [17, 27]. Metoda ta polega na znakowaniu dna zbiornika Ge

ziora) znacznikiem iniekowanym z sań dozujących, ciągniętych po dnie zbiornika za łodzią moto

rową. Znacznikjest unoszony przez strumień wyciekającej wody, gromadząc się w miejscu wy

cieku, dzięki adsorpcji w osadzie dennym. Tworzące się w ten sposób plamy radioaktywne 

można następnie wykrywać sondą scyntylacyjną, zainstalowaną na saniach detekcyjnych ciąg

niętych za łodzią po tej samej drodze, którą poprzednio przemierzały sanie dozujące. Drogę tę 

zaznacza się bojami. Sygnały sondy przekazywane są kablem do łodzi, a stąd drogą radiową do 

jednostki centralnej na brzegu. Wykryte w ten sposób przecieki lokalizuje się metodarni geode

zyjnymi (metodą wcięć teodolitowych). 

Najlepszymi znacznikami, pod względem ich właściwości sorpcyjnych w osadach de

nnych, są izotopy 113rnln lub 198Au w postaci koloidalnego roztworu złota metalicznego. 

Dodatkową zaletą takiego roztworu złotajestjego stosunkowo duży ciężar właściwy, dzięki 

czemu opada on szybko na dno. 

Opisaną metodę stosowano w Polsce do wykrywania przecieków przez zapory wodne 

na Przemszy i Wiśle oraz do sprawdzania szczelności obwałowań górnego zbiornika ele

ktrowni szczytowo-pompowej w Żarnowcu [27] . 

Metoda adsorpcyjna charakteryzuje się wieloma zaletami, w porównaniu ze stosowa

nym dawniej sposobem takich badań, polegającym na poszukiwaniu chmur radioaktyw

nych, tworzących się w pobliżu przecieków po iniekcji znacznika. Wymagało to stosowania 

licznych sond rozmieszczonych w różnych miejscach danego zbiornika [9, 19]. 

Oryginalną metodę, umożliwiającą pomiar prędkości filtracji przez osady denne, 

opracowano w Instytucie Fizyki Jądrowej w Krakowie [35]. Metoda ta polega na pomia

rze prędkości przepływu wody przez cienką rurkę połączoną ze stosunkowo szerokim 

cylindrem wbijanym w osad denny (patrz rys . 21.3) . Znając prędkość przepływu w rurce 

i stosunek jej średnicy do średnicy cylindra można obliczyć średnią prędkość filtracji 

wody przez dno zbiornika w danym miejscu. Prędkość przepływu w rurce wyznacza się 
wprowadzając impulsowo znacznik promieniotwórczy w określonym punkcie iniekcji 

i mierząc czas dojścia tego znacznika do punktu pomiarowego. Pomiar taki jest możli
wy dzięki stosunkowo dużej prędkości przepływu w rurce o odpowiednio małej średni

cy, w porównaniu ze średnicą cylindra. 
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detektor 

rurka pomiarowa 

~------~40cm-------~ 

Rys. 21.3. Schemat urządzenia do pomiaru prędkości przecieku wody przez dno zbiornika metodą 
A. Zubera [35] 

Inna technika takich badań może polegać na śledzeniu czasu dopływu znacznika do 

odwiertów, wykonanych specjalnie na przedpolu danego zbiornika lub do otworów obser

wacyjnych istniejących zwykle w pobliżu zbiornika albo w zaporze. Często ·mierzy się też 

czas dopływu znacznika do kanałów drenażowych. Roztwór znacznika dozuje się do zbior

nika w miejscach spodziewanych przecieków lub w specjalnie wykonanych otworach inie

kcyjnych, po wstępnym rozpoznaniu dna zbiornika przez nurków lub za pomocą podwod

nych kamer telewizyjnych. Następnie śledzi się dopływy znacznika do poszczególnych 

miejsc poboru próbek [9]. 

21.6. Śledzenie ruchu osadów i rumowiska skalnego w rzekach 

Unoszone przez wody rzek materiały , takie jak muł, piasek, żwir i kamienie (otoczaki) , 

mogą zmieniać profil koryta rzeki. Dlatego śledzenie przemieszczania się tych materiałów 

jest ważne dla żeglugi śródlądowej. 

Pierwsze badania transportu osadów dennych, z wykorzystaniem znaczników promie

niotwórczych, prowadzono w Anglii (na Tamizie) już w latach pięćdziesiątych [5] . Izotopy 

promieniotwórcze stosowane do znakowania różnych frakcji ziarnowych takich osadów 

przedstawiono w tabeli 21.2. W zależności od frakcji i składu chemicznego materiału stosu

je się różne techniki jego znakowania, takie jak: 

- adsorbowanie roztworu znacznika na powierzchni ziaren, 

- aktywowanie neutronowe ziaren naturalnych, zawierających składniki o dużych prze-

krojach czynnych na taką aktywację, 

- aktywowanie ziaren modelowych (na przykład szklanych) z domieszką aktywujących 

się silnie składników. 
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Tabela 21.2. Sztuczne izotopy promieniotwórcze stosowane najczęściej w badaniach transportu 
osadów dennych (S] 

łzotop 
Czas połowicznego Energia fotonów Znakowany 

rozpadu* gamma[MeV] materiał 

198Au 2,69 dni 0,41 muł, piasek 

1311 8,04 dni 0,36 muł 

147Nd 10,98 dni 
widmo złożone, 

różne 
główna linia 0,26 

5Icr 27,70 dni 
0,237 

muł 
0,330 

192Ir 73,83 dni 
widmo złożone, 

różne 
główna linia 0,36 

46sc 83,83 dni 
0,9 

muł 
1,11 

181'a 115,0 dni 
widmo złożone, 

otoczaki 
główna linia l ,O 

65zn 244,1 dni 
widmo złożone, 

muł 
główna linia l, 19 

110m Ag 249,76 dni widmo złożone otoczaki 

* Czasy połowicznego rozpadu według danych z 1986 roku 

Kamienie można też znakować wprowadzając do wydrążonych w nich otworów odpo

wiedni znacznik, w postaci roztworu lub zaaktywowanego metalu (drutu). 
Określoną frakcję znakowanego materiału wprowadza się do rzeki i następnie ob

serwuje jego dyspersję przestrzenno-czasową za pomocą bądź to scyntylacyjnych sond 

zanurzeniowych, bądź też oznaczeń aktywności promieniotwórczej próbek pobieranych 

z dna rzeki. 
W zależności od konkretnego celu badań można tutaj wyróżnić: 

metodę ograniczonej liczby ziaren znaczonych, 

metodę bilansu liczby zliczeń (natężenia promieniowania), 

metodę obserwacji początku ruchu. 

Pierwsza z tych metod polega na iniekcji do rzeki ziaren znakowanych przed spodzie

wanym nadejściem fali wezbrania (powodziowej). Następnie, po przejściu tej fali, bada się 
rozkład przestrzenny znaczonych ziaren. W ten sposób można określać masę danego mate

riału, który został przeniesiony na różne odległości przez falę powodziową. 
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Drugą z wymienionych metod stosuje się w celu wyznaczania średniej prędkości trans

portu osadów (kamieni) w rzece. Po iniekcji ziaren znaczonych w określonym punkcie rzeki 

śledzi się następnie chmurę radioaktywną, tworzącą się wskutek dyspersji przestrzennej 

znacznika. Takie obserwacje przeprowadza się znowu za pomocą sond zanurzeniowych. 

Częstości zliczeń, rejestrowane przez te sondy, całkuje się po czasie otrzymując bilans zli

czeń umożliwiający obliczenie średniej prędkości transportu znaczonego medium. Takie ba

dania prowadzono w Polsce na Wisłoce i Dunajcu korzytając ze znaczników modelowych 

w postaci ziaren szklanych z domieszką izotopu promieniotwórczego 192Ir [25]. 

Celem następnej metody jest obserwacja początku ruchu poszczególnych frakcji ziar

nowych osadów dennych, wprawianych w ruch przez falę wezbrania. Znakowane próbki ta

kich ziaren iniekuje się w górnej warstwie osadów dennych wzdłuż poprzecznego przekroju 

koryta rzeki. W odległości około 0,5 m od takiej "linii znaczonej" w kierunku spływu rzeki 

rozmieszcza się z kolei szereg sond zanurzeniowych, zawieszonych nad dnem. Nadchodzą

ca fala wezbrania unosi osad denny wraz ze znacznikiem, którego promieniowanie gamma 

sygnalizuje moment wprawienia w ruch określonej frakcji ziarnowej osadu. Tego rodzaju 

badania, wraz z odpowiednimi pomiarami geodezyjnymi koryta rzeki, prowadzono w Pol

sce na rzece Rabie [25]. 

21.7. Śledzenie ruchu osadów dennych w morskiej strefie brzegowej 

Ruchy osadów dennych w strefie brzegowej morza mogą prowadzić do przebudowy 

jego dna i brzegów. Powoduje to zmianę warunków pracy urządzeń hydrotechnicznych 

działających na tym terenie. 

Badania przemieszczeń osadów morskich w polskiej strefie brzeżnej Bałtyku są pro

wadzone od 1983 roku przez Instytut Chemii i Techniki Jądrowej w Warszawie, przy 

współpracy z Instytutem Budownictwa Wodnego Polskiej Akademii Nauk w Gdańsku. Sto

sowanym znacznikiem są ziarna szklane z izotopem 192Ir, imitujące ziarna piasku naturalne

go. Przed spodziewanym sztormem znaczone ziarna rozmieszcza się na dnie morza za po

mocą dozownika zainstalowanego na łodzi motorowej. Po przejściu sztormu przeprowadza 

się pomiary sondą zanurzeniową, holowaną nad dnem za łodzią. Pozycję łodzi na morzu 

określa się z brzegu metodami geodezyjnymi. 

Na podstawie wyników takich pomiarów można sporządzać odpowiednie mapy 

izolinii znacznika Uego aktywności) jak na rysunku 21.4. W wyniku całkowania często

ści zliczeń, rejestrowanych na poszczególnych odcinkach drogi prostopadłych do osi 

(kierunku) transportu znaczonych ziaren, można określać położenie "środka ciężkości" 

aktywności promieniotwórczej znacznika. Obserwacja przemieszczania się takiego 

"środka ciężkości" umożliwia z kolei wyznaczanie prędkości transportu znakowanego 

materiału dennego [33 ]. 
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Rys. 21.4. Mapa izolinii stężenia znacznika w morskiej strefie przybrzeżnej w czasie transportu osa
dów dennych [33]: o- punkty pobierania próbek rdzeni 

21.8. Datowanie wód 

21.8.1. Metoda trytowa 

Promieniotwórczy izotop wodoru - tryt cJH lub T) -tworzy się w atmosferze w wyni

ku reakcji jądrowych, wywoływanych głównie przez neutrony prędkie i protony o energiach 

od kilku do kilkudziesięciu megaelektronowoltów [11]. Najważniejsze z tych reakcji to: 

I4N(n, 3H)I2c, 

I6o(p, 3H)I4o. 

Jądra trytu rozpadają się z czasem połowicznego rozpadu 12,43 lat, emitując cząstki 

beta minus cp-) o maksymalnej energii 18,6 keV. 

Jądra trytu tworzą z elektronami atomy tego izotopu. Atomy te ulegają z kolei utlenia

niu, wskutek czego powstają cząsteczki (molekuły) wody trytowej (HTO). Cząsteczki wody 

trytowej wraz z cząsteczkami wody zwykłej (H20) wchodzą następnie w naturalny obieg 

(cykl) hydrologiczny (rys. 21.1). 
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Stężenie trytu w wodzie naturalnej przyjęto wyrażać w tak zwanych jednostkach tryto
wych (tritium unit- T. U.). Z definicji jednostka trytowa oznacza jeden atom trytu eH) na 
1018 atomów wodoru zwykłego (1H). Odpowiada to aktywności właściwej 0,118 bekerela 
na l kilogram wody. W większości badań rutynowych granice wykrywalności trytu w wo
dzie są rzędu ułamka jednostki trytowej. W celu wstępnego zatężenia (wzbogacenia) w ten 
izotop badanych próbek wody poddaje się je elektrolizie. W wyniku tego procesu około 
70+80% cząsteczek wody trytowej (HTO) pozostaje w fazie ciekłej, podczas gdy cząsteczki 
wody zwykłej (H20) ulegają preferencyjnemu rozkładowi na wodór i tlen. 

Ideę wykorzystania trytu do datowania młodych wód podziemnych przedstawił w 1953 
roku W.F. Libby, twórca radiowęglowej metody datowania szczątków organicznych (patrz 
p. 11 .10.1). 

Dzięki naturalnej produkcji trytu w atmosferze, jego stężenie w wodach opadowych 
przed 1952 rokiem wynosiło około 5+ l O T. U. lub nawet mniej. Stan ten uległ drastycznemu 
zakłóceniu wskutek rozpoczęcia doświadczeń z bronią termojądrową. Wybuchy bomb wo
dorowych w atmosferze spowodowały w niej gwałtowny wzrost stężenia tego izotopu. 
W 1963 roku stężenie trytu w wodach opadowych na półkuli północnej osiągnęło wartości 
maksymalne około 7000 T.U. W tej sytuacji wykorzystanie trytu z produkcji naturalnej 
uległo ograniczeniu tylko do niclicznych datowań, na przykład starego lodu lub wód mor
skich z dużych głębokości, do których nie przeniknął jeszcze z atmosfery wspomniany tryt 
antropogeniczny (z wybuchów termojądrowych). 

Z drugiej strony, tak znaczna produkcja trytu antropogenicznego stworzyła dla hydro
geologii niczwykłe możliwości badawcze [11]. 

W sierpniu 1963 roku podpisano układ o zakazie przeprowadzania wybuchów jądro
wych w atmosferze, a w 1974 roku porozumienie o zakazie także wybuchów podziemnych 
o mocy powyżej 150 kiloton TNT. Porozumienie to weszło w życie w 1976 roku. Wspo
mnianych układów nie podpisały Chiny i Francja. 

Dzięki zaprzestaniu doświadczeń z wybuchami jądrowymi w atmosferze, stężenie trytu 
w środowisku naturalnym zaczęło się zmniejszać. W latach dziewięćdziesiątych stężenie to 
w wodach opadowych zbliżyło się do poziomu naturalnego sprzed 1952 roku. Stan ten jest 
jednak nadal zaburzany sporadycznymi wrzutami trytu z zakładów przeróbki paliwa jądro
wego. 

Od kilkudziesięciu lat, w różnych krajach, prowadzi się systematyczne badania stęże
nia trytu w wodach opadowych. W oparciu o wyniki tych badań wyznaczane są tak zwane 
funkcje wejścia trytu do wód podziemnych. Funkcje te otrzymuje się w wyniku mnożenia 
miesięcznych sumarycznych ilości opadów atmosferycznych (wyrażonych na przykład 

w milimetrach słupa wody) przez stężenie trytu w tych opadach, z uwzględnieniem współ
czynników infiltracji wody (stosunek miesięcznej ilości wody infiltrującej do systemu pod
ziemnego, do miesięcznej ilości opadów). Stosunek ten jest zwykle nieznany, lecz stosuje 
się różne metody jego szacowania. Następnie tak otrzymywane dane przedstawia się w po
staci ich średnich wartości rocznych, poczynając od daty pierwszych wybuchów tennoją-
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drowych. Charakter funkcji wejścia jest dość złożony. Wynika to zarówno z sezonowych 

rocznych zmian ilości opadów, jak i zmian stężenia trytu antropogenicznego. 

Znając funkcje wejścia trytu do wód podziemnych, i korzystając z odpowiednich mo

deli matematycznych takiego przepływu, można z kolei wyznaczać tak zwany czas przej
ścia, związany z wiekiem danej wody podziemnej. Z definicji jest to średni czas przepływu 

wody, jaki upływa od daty opadu do chwili dopływu tej wody opadowej do miejsca pobie

rania próbek w podziemnej warstwie wodonośnej . 

Datowania wód podziemnych metodą trytową mogą mieć charakter jakościowy lub 

ilościowy. Gwałtowne i nieregularne zmiany stężenia trytu w badanych próbkach świadczą 

o zmiennym w czasie mieszaniu się wód o różnym wieku. Jeśli z kolei w badanych prób

kach nie udaje się wykryć w ogóle obecności trytu, to można przyjąć, że wiek tej wody mu

si przekraczać co najmniej 50 lat. Jest to jednak wynik tylko jakościowy. 

Aby można oznaczyć ilościowo wiek danej wody podziemnej, trzeba znać: funkcję wej

ścia trytu, zmiany jego stężenia w określonym przedziale czasowym oraz charakter przepływu 

wody podziemnej, to znaczy rodzaj modelu matematycznego opisującego ten przepływ. 

Przepływy wody przez skały porowate mogą zachodzić zgodnie z różnymi modelami, 

wśród których należy wyróżnić dwa modele skrajne: tłokowy i eksponencjalny. Według 

modelu tłokowego wszystkie strugi wody przepływają z taką samą prędkością. W modelu 

eksponencjalnym rozkład prędkości strug jest opisany funkcją wykładniczą. Oznacza to, że 

teoretycznie istnieją strugi wody o czasach przepływu od zera do nieskończoności. W pra

ktyce czasy takich przepływów mogą być krótsze od l roku (stosowana zwykle jednostka 

czasu), ale mogą też wynosić kilka tysięcy lat. W rzeczywistości mogą zachodzić przepły

wy o charakterze pośrednim między wspomnianymi modelami skrajnymi. W tej sytuacji do 

oznaczania wieku wody nie wystarcza oznaczenie stężenia trytu w próbce tej wody pobra

nej w pewnej określonej chwili. Takie oznaczenia należy przeprowadzać w próbkach pobie

ranych z badanej warstwy wodonośnej w ciągu co najmniej kilku lat. Oznaczenia trytu w ta

kiej serii próbek umożliwiają określenie charakteru dopływu wód opadowych do danej pod

ziemnej warstwy wodonośnej . Wyniki tego rodzaju badań mogą z kolei stanowić podstawę 

do oznaczenia wieku wody występującej w tej warstwie. W zależności od charakteru dopły

wu wody transportującej tryt, zakres czasowy takich datowań może wynosić od około 50 lat 

(przy przepływie tłokowym) do kilkuset lat (przy przepływie eksponencjalnym). 

W Polsce metodę trytową datowania wód podziemnych stosuje się stosunkowo często 

[ 16, 26, 40]. Metoda ta służy też pomocniczo do określania genezy wód (obecność trytu 

wskazuje, że mamy do czynienia z wodą młodą lub zawierającą domieszki takiej wody mło

dej). W praktyce przeprowadza się zwykle badania kompleksowe, polegające na oznaczaniu 

również stosunków izotopowych 2H11H i 180/160 oraz datowań metodą węglową. 

21.8.2. Metoda węglowa (14C) 

Przypomnijmy, że kosmogeniczny izotop 14C jest stale wytwarzany w atmosferze 

(patrz p. 11.10.1). Następnie izotop ten zostaje wiązany w cząsteczkach dwutlenku węgla 
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ci4co2) i w takiej postaci wchodzi w poszczególne gałęzie naturalnego cyklu (obiegu) wę
glowego. w ramach tego cyklu dominującym procesem jest przechodzenie co2 z atmosfery 
do roślin (asymilacja) i jego uwalnianie w strefie korzeniowej do powietrza glebowego (re
spiracja korzeniowa). Migrację dwutlenku węgla do wód podziemnych zilustrowano na ry

sunku 21.5. 

fotosynteza co2 
opady 

.. . . .. 

. SI t 1: t ~i""T"~l~~. . . . . ' . . 
r ' . . 

strefa nasycona 

- . • • o . 

warstwy nieprzepuszczalne 

Rys. 21.5. Migracja dwutlenku węgla z atmosfery do wód podziemnych za pośrednictwem wód opa
dowych i roślin 

Dwutlenek węgla wchodzi w reakcje chemiczne z wodą i niektórymi składnikami skał. 
W skałach węglanowych reakcja taka przebiega według schematu 

a w skałach krzemianowych 

W wyniku takich reakcji tworzą się kwaśne węglany (HC03) rozpuszczalne w wodzie. 
W skład tych węglanów może wchodzić węgiel (C) pochodzący zarówno z atmosferyczne
go dwutlenku węgla (zawierającego izotop 14C), jak i ze skał węglanowych (nie zawierają
cych zwykle tego izotopu). W rezultacie w wodach podziemnych następuje rozcieńczanie 
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izotopu 
14

C węglem niepromieniotwórczym, pochodzącym ze skał węglanowych. Dlatego 
względne stężenie tego izotopu w strefie zasilania wód podziemnych może się zmieniać, 
w zależności od warunków lokalnych. Przeciętnie stężenie to jest dwukrotnie mniejsze, 
w porównaniu ze stężeniem względnym izotopu 14c w atmosferze. 

Wody ze strefy zasilania, o określonym początkowym stężeniu I4c, mogą migrować 
w głąb Ziemi. Z biegiem czasu stężenie zawartego w tych wodach izotopu 14c zmniejsza 
się wskutek rozpadu promieniotwórczego. Dzięki temu możliwe jest szacowanie wieku ta
kich wód na podstawie oznaczeń wspomnianego stężenia (aktywności właściwej) l4c 

w próbkach tych wód pobieranych z różnych głębokości. 

Datowanie wód podziemnych metodą 14C jest znacznie mniej dokładne, w porównaniu 
z datowaniem szczątków organicznych [21] . Głównymi przyczynami niedokładności tej 
metody w odniesieniu do datowania wód podziemnych, są: 

- czasowe zmiany stężenia 14C w atmosferze, 

- wspomniane wyżej zróżnicowanie stężeń 14C w strefie nienasyconej w zależności od 
lokalnych warunków fizyko-chemicznych [15,32]. 

- różna szybkość wymiany izotopowej między węglanami rozpuszczonymi w wodzie 
i węglanami w fazie stałej (skałami węglanowymi), 

- wytwarzanie dwutlenku węgla, w wyniku pewnych procesów bakteryjnych, 

- zasilanie wód w "martwy" (nie zawierający izotopu 14C) dwutlenek węgla tworzący 
się w głębi Ziemi wskutek na przykład procesów rozkładu szczątków organicznych, 
lub działalności wulkanicznej, 

- procesy mieszania się różnych wód. 

Większość z wymienionych wyżej procesów prowadzi do zmniejszania stężenia 14C 

w strefie nasycenia wód podziemnych. Oznacza to pozorne wydłużenie wieku tak datowanych 
wód. Dotyczy to zwłaszcza wód występujących w silnie spękanych skałach węglanowych. 

Zaletą metody 14c jest natomiast to, że umożliwia ona szacowanie wieku wód podzie
mnych w przedziale wiekowym od około tysiąca do około 30 tysięcy lat. 

21.8.3. Wykorzystanie gazów szlachetnych 

Najważniejszą zaletą gazów szlachetnych, jako znaczników środowiskowych jest fakt, 
iż nie reagują one chemiczne z otoczeniem, a tym samym ich stężenia nie zależą od warun
ków geochemicznych. Z drugiej jednak strony stężenia tych gazów rozpuszczonych w wo
dach są tak małe, że zbliżają się już do granic ich oznaczalnosci [12]. 

Gazy szlachetne występują w przyrodzie w postaci zarówno izotopów trwałych, jak 
i promieniotwórczych. Trwałe izotopy helu i argonu produkowane są stale w litosferze 
wskutek rozpadów jąder uranu, toru i potasu (4°K). Izotopy promieniotwórcze różnych ga
zów szlachetnych pojawiają się natomiast głównie w atmosferze, jako izotopy kosmogeni-
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czne, a także jako produkty działalności ludzkiej (przemysłu jądrowego). Najważniejsze 

izotopy promieniotwórcze gazów szlachetnych przedstawiono w tabeli 21.3. 

Tabela 21.3. Najważniejsze izotopy promieniotwórcze gazów szlachetnych produkowane w atmo
sferze [12] 

Izotop 
Czas połowicznego Rodzaj Średnia aktywność 

Pochodzenie 
rozpadu rozpadów właściwa w troposferze 

81 Kr 2,1 · J05 lat wychwytK 1,17 · 10-3 Bq/dcm3 Kr naturalne 

85Kr 10,761at ~- 550 Bq/dcm3 Kr 
głównie 

antropogeniczne 

37Ar 35,1 dni wychwytK 4,17 · l o-5 Bq/dcm3 Ar 
naturalne 

i antropogeniczne 

39 Ar 269lat ~- l ,87 · l o-3 Bq/dcm3 Ar głównie naturalne 

133Xe 5,27 dni ~- - antropogeniczne 

Niektóre z takich znaczników środowiskowych można wykorzystywać do badania pro

cesów geofizycznych, takich jak mieszanie się mas powietrza w atmosferze lub wody 

w oceanach, a także do datowania lodu i wód podziemnych. 

Gazy szlachetne z atmosfery przechodzą z wodami opadowymi do strefy nienasyconej 

a następnie do strefy nasyconej wód podziemnych. Gazy te ulegają tam dalszemu rozpusz

czaniu w stopniu zależnym od ciśnienia i temperatury panującej w danej strefie. Po ustale

niu się stanu równowagi, stężenia izotopów promieniotwórczych, występujących w gazach 

rozpuszczonych w wodzie podziemnej, zaczynają się zmniejszać wskutek ich rozpadów. 

A zatem, jeśli oznaczymy stężenie (aktywność właściwą) wybranego izotopu w wodzie 

płytkiej, zasilanej nadal w gazy atmosferyczne, a następnie powtórzymy taki pomiar dla 

próbki wody podziemnej ze strefy nasycenia, to na podstawie takich danych pomiarowych 

można obliczyć wiek danej wody. Zasada tego rodzaju datowania jest więc podobna, jak 

w metodzie węglowej. Wspomnianą już zaletą gazów szlachetnych jest jednak to, że dzięki 

ich specyficznym właściwościom chemicznym gazy te nie uczestniczą w różnych procesach 
zakłócających, tak jak węgiel (patrz p. 21.8.2). 

Oprócz izotopów promieniotwórczych gazów szlachetnych wykorzystuje się także ich 

izotopy trwałe, w szczególności 4He i 40 Ar tworzące się w litosferze. Szacunkowa wartość 
strumienia helu radiogenicznego, dopływającego z głębi Ziemi do jej skorupy, wynosi oko

ło 6 · 105m3/rok [1]. Stwierdzono też, że hel pochodzący z płaszcza Ziemi, zalegającego 
pod jej skorupą, jest wzbogacony w lżejszy izotop 3He. Jeśli założymy, że cała ilość helu 

radiogenicznego, migrującego z głębszych warstw litosfery do badanej warstwy wodonoś

nej ulega w tej warstwie rozpuszczeniu, to stężenie tego gazu w danej wodzie podziemnej 
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powinno zależeć tylko od jej wieku. Im woda jest starsza, tym więcej gazu powinno być 
w niej rozpuszczone. A zatem oznaczanie stężenia danego gazu w próbkach takiej wody 
może stanowić podstawę jej datowania. 

21.8.4. Wykorzystanie izotopów tworzących się w litosferze 

Oprócz izotopów radiogenicznych i kosmogenicznych, należy jeszcze wyróżnić izoto
py promieniotwórcze powstające w skorupie ziemskiej (litosferze), w wyniku reakcji jądro
wych, inicjowanych zarówno przez cząstki wtórne promieniowania kosmicznego, jak i neu
trony wyzwalane z jąder niektórych pierwiastków rozproszonych w skałach. Źródłem tych 
neutronów mogą być: 

- rozszczepienia spontaniczne jąder 23Bu, 

- rozszczepienia tych jąder przez neutrony prędkie z promieniowania kosmicznego, 
- reakcje jądrowe typu (a, n), wywoływane przez cząstki alfa izotopów radiogenicznych 

pochodzących od uranu i toru [14]. 

Tabela 21.4. Najważniejsze izotopy promieniotwórcze tworzące się w litosferze [14] 

Izotop 
Czas połowicznego Główne reakcje jądrowe prowadzące 

rozpadu do produkcji danego izotopu 

170(11, a) l4c 

14c 5730 lat 
IIB(a, p)I4C 
13q11, y)l4c 
14N(n, p)l4c 

36Cl 3,01 · 105 lat 
36 Ar(n, p )36Ci 
35Cl(n, y)36Cl 

1291 1,6 · 107 lat rozszczepienia spontaniczne 238u 

4°Ca(n, a)37 Ar 
36 Ar(n, y)37 Ar 

37 Ar 35,1 dni 39K(!l-. 2n)37 Ar 
4°Ca(J .. C, p2n)37 Ar 
41 K(!l-. 4n)37 Ar 

39 Ar 269 lat 39K(n, p)39 Ar 

85Kr 10,76lat . . . 2Bu rozszczeplenta spontamczne 

Najważniejsze izotopy promieniotwórcze, tworzące się stale w litosferze w wyniku 

wspomnianych wyżej zjawisk, przedstawiono w tabeli 21.4. Szczególne znaczenie dla dato
wania wód ma izotop 36cJ. Wynika to zarówno z jego czasu połowicznego rozpadu (rzędu 

miliona lat), jak i specyficznych właściwości geochemicznych chloru. Pierwiastek ten wy-
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stępuje w wodzie w postaci anionów ci-, powstających wskutek przyłączania elektronu do 

siedmioelektronowej powłoki walencyjnej obojętnego atomu chloru. W rezultacie w anio

nach tych występują szczególnie trwałe oktety elektronów walencyjnych, podobnie jak 

w atomach gazów szlachetnych. Dzięki temu aniony CI- i gazy szlachetne mają podobne 

właściwości geochemiczne. Metoda chlorowa nadaje się do datowania wód starszych niż 

około 50 tysięcy lat. Przyczyną małej dokładności takich datowań jest tworzenie się izotopu 
36C! nie tylko w głębszych warstwach litosfery, lecz także w atmosferze i przypowierzch

niowych warstwach skorupy ziemskiej. Stężenie tego izotopu w atmosferze wzrosło znacz

nie w latach pięćdziesiątych, wskutek doświadczalnych eksplozji jądrowych [2]. 

21.9. Wyznaczanie temperatury zasilania wód 
(podstawy paleoklimatologii) 

Paleoklimatologia jest to dział geofizyki dotyczący badań zmian klimatu na Ziemi 

w minionych okresach geologicznych, zwłaszcza w okresie czwartorzędu. W latach siedem

dziesiątych E. Mazor zaproponował, aby do takich badań wykorzystać temperaturową za

leżność rozpuszczalności gazów szlachetnych w wodzie [24]. Tego rodzaju zależności, dla 

różnych gazów, przedstawiono na rysunku 21.6. Oznaczanie temperatury zasilania wód 

temperatura reJ 

Rys. 21.6. Rozpuszczalność gazów szlachetnych w wodzie w zależności od temperatury [31] 
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w minionych okresach geologicznych, charakteryzujących się innym klimatem w porówna
niu z klimatem współczesnym, w połączeniu z badaniami paleontologicznymi, umożliwia 
pośrednie oznaczanie wieku wód podziemnych. 

Stężenia gazów atmosferycznych w płytkich wodach podziemnych ustalają się już na 
granicy strefy nienasyconej i nasyconej. Stężenia te zależą od temperatury zasilania, to zna
czy temperatury wód infiltrujących (zasilających) na poziomie lustra wodnego (patrz. 
rys. 21.5). Na większych głębokościach stężenia tych gazów nie zmieniają się już wskutek 
działania ciśnienia hydrostatycznego, które przeciwdziała odgazowywaniu wody nawet przy 
wzroście jej temperatury wraz z głębokością. 

Jeśli założymy, że temperatura zasilania na poziomie lustra wodnego reprezentuje 
średnią roczną temperaturę powietrza przy powierzchni Ziemi, to stężenie określonego gazu 
w wodzie podziemnej powinno zależeć od temperatury powietrza w czasie, kiedy dana wo
da pozostawała jeszcze w kontakcie z atmosferą. Oznaczanie stężeń określonych gazów 
szlachetnych w próbkach wód podziemnych, w połączeniu z ich datowaniem, powinno więc 
umożliwiać określanie średniej rocznej temperatury panującej w danym regionie Ziemi 
w oznaczonym okresie geologicznym [31]. Wyznaczaną w taki sposób paleotemperaturę 
przyjęto określać skrótem NGT (noble g as temperature) lub TNG. 

Wyniki takich oznaczeń palectemperatury nie są zbyt dokładne. Przyczyną tego jest 
zarówno sam proces rozpuszczania gazów w wodzie i ustalania się ich stężeń, jak i różne 
procesy zakłócające, towarzyszące infiltracji wód przez skały porowate [31 ]. 

Badania wieku i temperatury zasilania wód podziemnych, przez oznaczanie w nich stę
żeń izotopów 4He i 40 Ar, prowadzono również w Polsce, między innymi w Sudetach i w 
okolicach Krakowa [26, 40]. Wyniki tych badań korelowano z wiekiem wód oznaczanym 
niezależnie metodą węglową oraz ze stosunkami izotopowymi 2H!1H, 180/160 i 40ArP6Ar. 
Dopiero badania kompleksowe umożliwiają zadawaląjące określenie wieku, pochodzenia 
i temperatury zasilania wód podziemnych w danym regionie. 

21.10. Identyfikacja wód na podstawie stosunków izotopowych wodoru 
i tlenu 

Przypomnijmy, że w przyrodzie występują trzy izotopy wodoru: 

l . wodór zwykły (1H), którego średnia zawartość względna (średnia abundancja) w natu
ralnej mieszaninie izotopowej wynosi 99,9844%, 

2. deuter eH lub D), tworzący się w przyrodzie głównie w wyniku wychwytów radiacyj
nych (n, y) neutronów termicznych przez jądra wodoru zwykłego; średnia zawartość 
względna tego izotopu wynosi 0,0156%, 

3. tryt eH lub T), izotop promieniotwórczy powstający w ilościach śladowych głównie 
w atmosferze, w wyniku reakcji jądrowych wywoływanych przez protony i neutrony 
prędkie (patrz p. 21.8.1). 
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Nazwy własne izotopów wodoru pochodzą od pierwszych trzech liczebników grec
kich: protos, deuteros, trytos. 

Symbol chemiczny wodoru (H), bez określenia liczby masowej, oznacza zwykle natu
ralną mieszaninę wszystkich trzech izotopów tego pierwiastka. 

Drugi składnik wody, to znaczy tlen, występuje w przyrodzie w postaci trzech izoto
pów trwałych: 160 (99,7575%), 170 (0,0392%) i 180 (0,2033%). Izotopy te nie mają nazw 
własnych. 

Podstawowym związkiem chemicznym wodoru i tlenu jest woda, oznaczana w chemii 
jako H20. W rzeczywistości w skład cząsteczek (molekuł) wody mogą wchodzić różne izo
topy wodoru i tlenu. Najczęściej występującymi cz<}steczkami wody są: H2 160, Hz 180 oraz 
HD 160 . Właściwości geochemiczne cząsteczek H2

17 O i H2
180 są praktycznie identyczne. 

W zależności od pochodzenia i wieku wody stosunki izotopowe zarówno wodoru 2H/1H, 
jak i tlenu 18ot16o wykazują pewne odchyłki od przyjętego wzorca międzynarodowego. Takim 
wzorcem jest woda o składzie izotopowym reprezentującym średni skład izotopowy wód oce
anów (standard mean ocean water - SMOW). Zgodnie z tą konwencją, względne odchyłki 
8(2H) i O( 180) tych izotopów od przyjętego standardu (SMOW) określa się wzorami: 

(21.7) 

(21.8) 

Różnicowanie (frakcjonowanie) składu izotopowego wód następuje głównie wskutek 
ich przemian fazowych zachodzących w hydrosferze. W wyniku parowania wody następuje 
jej wzbogacenie w izotopy cięższe, podczas gdy do fazy gazowej przechodzą bardziej lotne 
izotopy lżejsze. Podobne frakcjonowanie naturalne następuje też przy skraplaniu pary wod
nej. W rezultacie skład izotopowy wód opadowych, infiltrujących w głąb skal, różni się 
wyraźnie od składu izotopowego wody morskiej . 

Izotopy trwałe są na ogół najbardziej zachowawczymi znacznikami wód podziemnych. 
W wodach starych, występujących na bardzo dużych głębokościach, może występować 
zróżnicowanie składu izotopowego, zachodzące wskutek różnych procesów fizycznych 
i chemicznych, takich jak: 

- reakcje chemiczne prowadzące do tworzenia się minerałów uwodnionych, 
- procesy diagenezy, polegające na przemianie luźnych osadów w skały zwięzłe, na 

przykład iłów w łupki ilaste, z wydzielaniem się wody związanej, 

- dalsze procesy metamorfizmu minerałów, to znaczy ich przeobrażania zachodzącego 
w fazie stałej. 

Wskutek tych różnych procesów, skład izotopowy niektórych wód podziemnych może 
się różnić od składu izotopowego zarówno wód morskich, jak i opadowych. 
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Dzięki naturalnemu frakcjonowaniu izotopowemu, stosunki izotopowe 2H/1 H 

i 18o;160 można traktować jako znaczniki środowiskowe. W praktyce wykorzystuje się je 

do identyfikacji wód, to znaczy określania ich pochodzenia [30]. Ma to podstawowe zna

czenie na przykład przy badaniach pochodzenia wód dopływających do wyrobisk górni

czych. Metodę tę stosowano, między innymi, do identyfikacji wycieków wodnych w kopal

niach soli w Kłodawie i Wieliczce [37]. 

Przegląd zastosowań metod znacznikowych w badaniach hydrogeologicznych, prowa

dzonych na terenie Polski, można znaleźć w pracach [10, 16, 34]. 
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22. Izotopy promieniotwórcze w medycynie 

22.1. Uwagi wstępne 

Wykorzystanie izotopów promieniotwórczych w medycynie zwiększyło jej możliwo
ści zarówno terapeutyczne (lecznicze), jak i diagnostyczne (rozpoznawcze). Możliwości 
terapeutyczne wynikają stąd, że promieniowanie jonizujące takich izotopów może działać 
niszcząco na tkanki nowotworowe. Korzystając z tych izotopów można także sporządzać 
różne farmaceutyki promieniotwórcze (radiofarmaceutyki), wprowadzane następnie do or
ganizmu pacjenta. Umożliwia to z kolei śledzenie przebiegu różnych procesów fizjologicz
nych i metabolicznych w żywych organizmach. 

Procesy fizjologiczne polegają na określonych czynnościach (funkcjach) organizmu, 
natomiast metabolizm (przemiana materii) dotyczy procesów biochemicznych, zachodzą
cych wewnątrz żywych komórek. 

Dzięki wykorzystaniu farmaceutyków promieniotwórczych można badać nie tylko 
zmiany morfologiczne (strukturalne) określonych narządów wewnętrznych organizmu, lecz 
również ich funkcje czynnościowe. Jest to ważna zaleta tego sposobu badań, w porównaniu 
z innymi, nieinwazyjnymi metodami diagnostycznymi, takimi jak ultrasonografia (USG), 
rentgenografia lub termografia. Przykładem wykorzystania tych wyjątkowych możliwości 
metody znaczników promieniotwórczych mogą być badania dotyczące przepływu krwi 
w mózgu i zachodzących w nim procesów metabolicznych. W podobny sposób bada się 
funkcje czynnościowe także innych narządów, na przykład nerek lub płuc. Szczególne zna
czenie tego rodzaju badań polega też na tym, że w licznych przypadkach zaburzenia czyn
nościowe różnych narządów wewnętrznych wyprzedzają ich zmiany morfologiczne. Wy
krycie takich zaburzeń czynnościowych stanowi więc pierwszy sygnał ostrzegawczy o po
czątkowym stadium rozwijającej się choroby [8]. 

22.2. Zarys historii medycyny nuklearnej 

Pierwszym pierwiastkiem promieniotwórczym stosowanym w medycynie, początkowo 
tylko w celach terapeutycznych był rad. Rad i polon odkryli w 1898 roku Maria Skłodo
wska-Curie i jej mąż Pierre Curie. Obecnie, zamiast radu, do niszczenia tkanek nowotworo
wych stosuje się tak zwane bomby kobaltowe lub aplikatory w postaci igieł zawierających 
izotop 6°Co lub 192Ir. 

Rad próbowano wykorzystać (w latach dwudziestych) także do celów diagnostycz
nych. Badania takie polegały na dożylnej iniekcji roztworu soli radowej, a następnie ozna
czaniu aktywności promieniotwórczej gazowego radonu w próbkach powietrza wydychane
go przez pacjenta [15]. 
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W tym samym czasie G. Hevesy rozpoczął systematyczne badania procesów metabo

lizmu w roślinach, korzystając ze śladowych ilości radiogenicznych izotopów ołowiu (patrz 

tab. 11.3). Podjęto też pierwsze próby zastosowania metody znacznikowej w badaniach kar

diologicznych, wykorzystując w tym celu radiogeniczny izotop bizmutu 21 4Bi [ 15]. 

Do detekcji promieniowania tego rodzaju znaczników stosowano początkowo komorę 

mgłową, wynalezioną przez C.T. Wilsona w 1911 roku. Pierwze liczniki Geigera-Mtillera 

zostały skonstruowane w 1926 roku, natomiast liczniki scyntylacyjne z fotopowielaczami 

elektronowymi pojawiły się dopiero w latach czterdziestych. 

Wydarzeniem przełomowym dla rozwoju medycyny nuklearnej stało się odkrycie sztu

cznej promieniotwórczości w 1934 roku. Dzięki temu odkryciu promieniotwórcze izotopy 

naturalne (radiogeniczne) można było zastąpić izotopami sztucznymi, wytwarzanymi po

czątkowo w cyklotronach, a później również w reaktorach jądrowych . 

Do rozwoju medycyny nuklearnej przyczyniły się też postępy w dziedzinie aparatury 

pomiarowej (elektroniki jądrowej), a następnie techniki komputerowej . Pierwszy scynty

graf, umożliwiający śledzenie znacznika promieniotwórczego w organiźmie pacjenta bez 

pobierania jakichkolwiek próbek (in vivo), został skonstruowany przez B. Cassena w 1951 

roku. W 1958 roku H.O. Anger zbudował z kolei pierwszą kamerę gamma. Urządzenie to, 

w połączeniu z techniką komputerową, zapoczątkowało rozwój tomografii komputerowej. 

Technika ta umożliwia otrzymywanie obrazów warstwowych (tomogramów) różnych na

rządów wewnętrznych organizmu w czasie znacznie krótszym, w porównaniu ze scyntygra

fią. Głównymi twórcami tomografii komputerowej byli A. McCormack i G.N. Hounsfield 

uhonorowani Nagrodą Nobla (1979 r.) w dziedzinie medycyny. 

22.3. Izotopy medyczne i farmakologia nuklearna 

Spośród około dwóch tysięcy znanych obecnie izotopów promieniotwórczych zale

dwie kilkadziesiąt nadaje się do wykorzystania w medycynie. Wynika to ze szczegól

nych wymagań, jakie muszą spełniać izotopy promieniotwórcze wprowadzane do orga

nizmu pacjenta w celach diagnostycznych (izotopy medyczne) . Po pierwsze, nie mogą to 

być izotopy pierwiastków toksycznych. Po drugie, ich czasy połowicznego rozpadu mu

szą się mieścić w granicach od kilku minut do, co najwyżej, kilkudziesięciu dni . Po 

trzecie, izotopy diagnostyczne nie powinny emitować cząstek naładowanych, zwłaszcza 

silnie jonizujących cząstek alfa. Nie dotyczy to izotopów stosowanych w celach tera

peutycznych, których działanie lecznicze polega właśnie na wykorzystaniu cząstek joni

zujących niszczących tkanki nowotworowe. 

Izotopy medyczne wytwarza się obecnie zarówno w reaktorach jądrowych, jak i ma

łych cyklotronach klasycznych lub izochronicznych. Pierwszy cyklotron klasyczny, to zna

czy z jednorodnym polem magnetycznym, został uruchomiony w 1930 roku przez 

E.O. Lawrence'a (Nagroda Nobla w 1939 r.). Tego typu cyklotron umożliwia przyspiesza-
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nie jonów tylko do takich prędkości, przy których względny relatywistyczny przyrost ich 

masy nie przekracza około l%. Maksymalne energie protonów, deuteronów i cząstek alfa 

osiągalne w takich akceleratorach wynoszą odpowiednio około 10, 20 i 40 Me V. Przy wię

kszych energiach tych cząstek następuje już desynchronizacja częstotliwości ich obiegu 

z częstotliwością zmian napięcia przyspieszającego. W 1938 roku L.H. Thomas opraco

wał nowy typ cyklotronu z niejednorodnym polem magnetycznym (cyklotron izochroni

czny). Dzięki odpowiedniemu ukształtowaniu tego pola wspomniana clesynchronizacja 

występuje dopiero przy większych energiach przyspieszanych cząstek, w porównaniu 
z cyklotronem klasycznym. 

Przypomnijmy, że w wyniku reakcji jądrowych wywoływanych przez cząstki nałado

wane (jony) tworzą się zwykle izotopy z niedomiarem neutronów. Takie izotopy rozpadają 

się głównie przez emisję cząstek beta płus cp+) lub wychwyty K (Electron Capture - EC). · 

Wychwytom K towarzyszy z kolei generacja fotonów X, które w zasadzie można wykorzy

stywać do celów diagnostycznych. Bardziej jednak przydatne w diagnostyce medycznej, 

ze względu na większe energie, są fotony gamma, emitowane na przykład przy przejściach 

jądrowych ze stanów izomerycznych (lsomeric Transition- IT). Izomery o czasach połowi

cznego rozpadu rzędu minut lub godzin otrzymuje się w praktyce z generatorów izotopo

wych, opisanych w części I tej książki (p. 2.5). Takie generatory znajdują się obecnie 

w wielu klinikach, jako ich standardowe wyposażenie. 

Wśród akceleratorów wykorzystywanych do wytwarzania izotopów medycznych moż

na wyróżnić: 

- cyklotrony komercyjne, będące w dyspozycji firm wyspecjalizowanych w produkcji 

zarówno różnych izotopów promieniotwórczych, jak i substancji chemicznych znako

wanych tymi izotopami; taką znaną firmą jest na przykład AMERSHAM INTERNA

TIONAL w Anglii, 

- małe cyklotrony medyczne, instalowane w klinikach, przeznaczone do wytwarzania na 

miejscu niektórych izotopów krótkotrwałych; pierwszy taki cyklotron medyczny został 

zainstalowany w jednej z klinik londyńskich w 1955 roku [15], 

- średnie i duże akceleratory badawcze różnych typów, znajdujące się w ośrodkach na

ukowych zajmujących się w zasadzie badaniami podstawowymi; w razie potrzeby 

urządzenia te wykorzystuje się także do wytwarzania izotopów promieniotwórczych. 

W Polsce, w latach osiemdziesiątych, czynny był tylko jeden cyklotron U-120 w In

stytucie Fizyki Jądrowej (IFJ) w Krakowie. W zasadzie był on przeznaczony do prowadze

nia podstawowych badań fizycznych, jednakże wykorzystywano go również do wytwarza

nia niektórych izotopów medycznych, zwłaszcza takich jak 67 Ga lub 111 In. W Instytucie 

tym zajmowano się też syntezą różnych związków farmaceutycznych znaczonych izotopa

mi promieniotwórczymi, wytwarzanymi na miejscu [6]. Prowadzono też badania na zwie

rzętach doświadczalnych, w celu określenia toksyczności syntetyzowanych związków [12]. 

Od kilku lat prowadzi się tam prace nad konstrukcją nowego cyklotronu izochronicznego 

223 

Ze zbiorów Biblioteki Głównej AGH  http://www.bg.agh.edu.pl/



AIC-144. Po jego uruchomieniu można będzie wznowić wytwarzanie izotopów medycz

nych na większą skalę niż dotychczas. 

Również w Instytucie Problemów Jądrowych im. Andrzeja Sołtana w Świerku proje

ktowany jest nowy kompaklny cyklotron izochroniczny C-30. Ma on służyć do wytwarza

nia aż 28 krótkotrwałych izotopów medycznych, między innymi takich jak 67Ga, 81 Rb, 
l l lin, 1231 i 201Tl [9]. 

Szczegółowy opis różnych akceleratorów wykorzystywanych obecnie w świecie do ce

lów medycznych można znaleźć w pracy [ 17]. 

Tabela 22.1. Najczęściej stosowane izotopy medyczne 

Izotop 
Liczba Czas połowicznego Rodzaj Energie fotonów 

atomowa Z rozpadu rozpadów gamma[MeV] 
4.lK 19 22,3 h [3-,y 0,4 

5Icr 24 27,7 dni K,y,e- 0,237 
0,330 

67cu 29 2,58 dni ~-.y 
0,092 
0,182 

67Ga 31 3,3 dni K,y,e - 0,09+0,388 
77Br 35 2,4 dni ~+, K, y, e- 0,086+1,0 

85Sr 38 64,8 dni K,y,e- 0,150 
0,513 

97Ru 44 2,9 dni K,y,e- O, t 84+0,058 
III In 49 2,8 dni K,y,e- 0,095+0,340 
123! 53 13 h K,y,e - 0,150 
131 I 8 dni ~-· y,e- 0,080+0,722 

121Xe 54 36,4 dni K,y,e 0,057+0,365 

0,082 
I33xe 5,3 dni ~-.y 0,095 

0,236 

0,032 
201TI 81 3 dni K,y,e- 0,135 

0,167 

99"1'c 43 6h ~-.y,e- 0,142 

11c 6 20,4 min ~+ 

I3N 7 JOrnin ~+ 

150 8 2 min p+ 

IBF 9 1,8 h p+,y 1,4 

68Ga 31 1,13 h p+,K,y 1,10 

224 

Ze zbiorów Biblioteki Głównej AGH  http://www.bg.agh.edu.pl/



. Izotopy ~romieniotwórcze stosowane najczęściej w diagnostyce medycznej przedsta
wiOno w tabeli 22.1. Należy zwrócić uwagę zwłaszcza na 99mrc, otrzymywany z generatora 
izotopowego 99Mo/99mrc. Zaletami tego izotopu są: 

- łatwość uzyskiwania i niska cena, 
- dogodny czas połowicznego rozpadu (6 godzin), 

- duża różnorodność postaci chemicznych technetu, dzięki czemu można nim znakować 
liczne związki organiczne, a tym samym przeprowadzać różne badania diagnostyczne. 
Izotop 

99mTc stosuje się również do zabiegów terapeutycznych, korzystając ze zdolno
ści jonizacyjnej emitowanych elektronów konwersji (e-) i cząstek beta c~-). 

Jak już wyżej wspomniano, użyteczność izotopu promieniotwórczego w medycynie 
zależy nie tylko od jego cech jądrowych, lecz także od właściwości chemicznych danego 
pierwiastka. Te bowiem właściwości chemiczne determinują możliwości wytwarzania róż
nych farmaceutyków promieniotwórczych o żądanych właściwościach biochemicznych. 
Jest to domena farmakologii nuklearnej. 

Każdy nowy farmaceutyk promieniotwórczy, przed dopuszczeniem go do zastosowań 
klinicznych, musi być najpierw przetestowany na zwierzętach doświadczalnych (zwykle 
myszach łub szczurach). Celem takich testów jest sprawdzenie: 

- jak szybko dana substancjajest wydalana z organizmu, 
w jakim stopniu gromadzi się ona wybiórczo w określonych organach wewnętrznych, 

- czy jest ona wiązana przez proteiny (białka) itp. 

Do śledzenia znakowanych substancji i produktów ich metabolizmu w organizmach 
zwierząt doświadczalnych można stosować dwie techniki. Pierwsza z nich (podstawowa) 
polega na oznaczaniu aktywności promieniotwórczej pobieranych próbek krwi, moczu, tka
nek itp. Drugą techniką (pomocniczą) jest autoradiografia całego organizmu lub jego części 
odpowiednio spreparowanych, po uprzednim uśpieniu i zamrożeniu danego zwierzęcia [4]. 

Pobrane próbki krwi lub tkanek, przed oznaczeniem ich aktywności promieniotwórczej 
poddaje się najpierw zatężeniu (wzbogaceniu) za pomocą znanych metod, takichjak liofili
zacja, odwirowywanie, strącanie, techniki chromatograficzne itp. Aktywność promienio
twórczą tak zatężonych próbek biologicznych oznacza się zwykle stosując liczniki scyntyla
cyjne z ciekłymi scyntylatorami. W taki sposób można oznaczać związki znaczone i produ
kty ich metabolizmu w materiałach biologicznych już na poziomie rzędu w-12 kg [4]. 
Dzięki tak niskim granicom wykrywalności farmaceutyków promieniotwórczych, ich ilości 
wprowadzane do organizmu pacjenta mogą być na tyle małe, iż nie zakłócają one naturalne
go przebiegu badanych procesów biochemicznych i biologicznych w tym organiźmie. 

Jednym z ważnych zagadnień z zakresu medycyny i farmakologii nuklearnej są znaczniko
we badania immunologiczne. Dotyczą one reagowania organizmu na różne antygeny, to znaczy 
substancje (głównie białkowe) pobudzające organizm do wytwarzania odpowiednich przeciw
ciał, przyczyniających się do uodparniania organizmu na określone czynniki chorobotwórcze. 
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Na tej zasadzie działają różne szczepionki i surowice. Szczegóły dotyczące takich badań 

z zastosowaniem znaczników promieniotwórczych można znaleić w pracach [11, 13, 16]. 

22.4. Zastosowania farmaceutyków promieniotwórczych w terapii 

Farmaceutyki promieniotwórcze stosuje się przede wszystkim w celach diagnostycz

nych, jednak w niektórych przypadkach chorobowych wykorzystuje się je również w celach 

terapeutycznych. Odpowiedni farmaceutyk, podany pacjentowi dożylnie lub doustnie, gro

madzi się wybiórczo w niektórych narządach wewnętrznych lub guzach nowotworowych. 

Jeśli taka substancja zawiera izotop promieniotwórczy emitujący cząstki jonizujące (najczę

ściej cząstki beta), to działają one niszcząco na chore tkanki. Jest to więc metoda konkuren

cyjna w stosunku do takich narzędzi terapeutycznych, jak igły promieniotwórcze (aplikato

ry), bomby kobaltowe lub skalpel chirurga. Typowym przykładem takiego wykorzystania 

farmaceutyku promieniotwórczego jest leczenie przerostu tarczycy (choroba Gravesa-Base

dowa). W tym przypadku terapia polega na doustnym podawaniu pacjentowi promienio

twórczego jodku sodu (Na 131I) o aktywności w granicach 40+80 MBq (około 1+2 mCi) . 

Wprowadzony do organizmu jod, wraz z jego izotopem promieniotwórczym 1311 (T= 8 dni) 

gromadzi się wybiórczo w tarczycy, osiagając tam aktywność właściwą przekraczającą 

zwykle o trzy rzędy wielkości aktywności właściwe stosowane w diagnostyce. Oznacza to 

odpowiednio dużą gęstość strumienia cząstek beta i elektronów konwersji emitowanych 

przez ten izotop. Cząstki te niszczą nadmiernie rozwinięte tkanki tarczycy [8]. 

22.5. Zastosowania farmaceutyków promieniotwórczych w diagnostyce 

22.5.1. Badania in vitro 

Badania pacjenta in vitro polegają na tym, ze po doustnym lub dożylnym podaniu od
powiedniej substancji promieniotwórczej oznacza się następnie aktywności pobieranych 

próbek, na przykład krwi, moczu, wydychanego powietrza itp. 

Przykładem tego rodzaju badań może być wykrywanie zakażeń bakterią Helicobacter 

pylori (Hp), powodującą owrzodzenia i przewlekłe stany nieżytowe żołądka. Zamiast badań 
endoskopowych, polegających na pobieraniu z żołądka wycinków śluzówki, podaje się pa

cjentowi doustnie mocznik znaczony izotopem 14C. Wspomniana bakteria Hp wytwarza pe

wien enzym (ureazę) rozkładający mocznik z równoczesnym uwalnianiem dwutlenku wę

gla. Ten związek gazowy jest wchłaniany przez krew a następnie wydalany z organizmu 

wraz z wydychanym powietrzem. Badanie sprowadza się więc do oznaczania aktywności 

promieniotwórczej próbek powietrza wydychanego przez pacjenta. Stwierdzenie podwy

ższonej aktywności tego powietrza, zawierającego domieszki 14C02, świadczy o obecności 
bakterii Hp w organiźmie pacjenta [1, 7, 14]. Opracowano specjalne techniki pobierania 
próbek wydychanego powietrza i ich zatężania w dwutlenek węgla. 

226 

Ze zbiorów Biblioteki Głównej AGH  http://www.bg.agh.edu.pl/



Podobne badania in vitro z zastosowaniem izotopu 14c przeprowadza się także przy 

schorzeniach trzustki i wątroby. Znaczony węgiel, zawarty w odpowiedniej substancji, pod

lega przemianom metabolicznym przy udziale enzymów trzustkowych. Stąd, na podstawie 

oznaczanego stężenia (aktywności) 14C02 w wydychanym powietrzu można wyciągać 
określone wnioski dotyczące funkcjonowania tego organu wewnętrznego. W podobny spo

sób można też wykrywać uszkodzenia wątroby , których sygnałem jest opóźnione pojawia

nie się promieniotwórczego dwutlenku węgla (14C02) w wydychanym powietrzu [14]. 

22.5.2. Badania in vivo 

Badania in vivo polegają na tym, że zamiast pobierania próbek biologicznych i ozna

czania ich aktywności promieniotwórczej, mierzy się natężenie promieniowania gamma 

znacznika za pomocą detektorów (liczników) rozmieszczonych w pobliżu ciała pacjenta. 

Dzięki specjalnym układom detekcyjnym i komputerowemu przetwarzaniu danych pomia

rowych, można otrzymywać obrazy przestrzenne badanych narządów wewnętrznych i ich 

zmian patologicznych. Tego rodzaju tomografię komputerową można realizować w prakty
ce w dwóch różnych wariantach: transmisyjnym lub emisyjnym. 

Tomografia transmisyjna (Transmission Computed Tomography- TCT) polega na po

miarach względnych natężeń skolimowanych wiązek promieniowania gamma lub X, przeni

kających przez badany obiekt (narząd) wzdłuż określonych kierunków. Zamknięte źródło 

fotonów znajduje się na zewnątrz ciała pacjenta, a zatem nie jest to metoda znacznikowa. 

Po drugiej stronie ciała pacjenta umieszczony jest detektor (rys. 22.1) Zarówno źródło foto

nów, jak i detektor mogą wykonywać ruchy okrężne wokół badanego narządu (obiektu). 

Otrzymywane w ten sposób dane pomiarowe (częstości zliczeń) odwierciedlają osłabianie 

danej wiązki promieniowania wzdłuż różnych kierunków w określonej płaszczyźnie (prze

kroju) badanego narządu. Stopień takiego osłabienia strumienia fotonów zależy od gęstości 

i składu chemicznego substancji znajdujących się na poszczególnych odcinkach (elemen

tach) drogi wiązki w badanym obiekcie. Dzięki technice komputerowej, tego rodzaju dane 

pomiarowe można przetwarzać na obrazy badanego narządu w jego różnych płaszczyznach. 
Zasadę transmisyjnej tomografii komputerowej w zastosowaniu do defektoskopowych ba

dań materiałowych, dotyczących na przykład odlewów metalowych, przedstawiono już 

w części I tej książki (p. 6.4.7). 

tródlo y 

narząd 
badany 

Rys. 22.1. Zasada tomografii transmisyjnej 

) 
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Tomografia emisyjna (Emission Computed Tomography - ECT) różni się od metody 

transmisyjnej tym, że zamiast zamkniętego źródła zewnętrznego fotonów gamma podaje się 

narząd ze 
znacznikiem 

detektor 

Rys. 22.2. Zasada tomografii emisyjnej 

pacjentowi odpowiednią substancję znaczoną 

o takich właściwościach biochemicznych, 

dzięki którym jest ona akumulowana wybiór

czo w badanym narządzie wewnętrznym. 

W szczególności mogą to być guzy nowotwo

rowe, w których procesy metabolizmu prze

biegają szybciej niż w tkankach zdrowych. 

Dzięki temu następuje w tych guzach szybsza 

akumulacja odpowiedniej substancji znaczo

nej . Do detekcji fotonów gamma znacznika, 

zakumulowanego w określonym narządzie 

wewnętrznym, wykorzystuje się różne układy 

detekcyjne stacjonarne lub ruchome, podobnie jak w metodzie transmisyjnej . Zasadę tomo

grafii emisyjnej zilustrowano na rysunku 22.2. 

W zależności od rodzaju wykorzystywanych izotopów promieniotwórczch wyróżnia 

się dwie wersje tej metody: 

l . tomografię emisyjną opartą na wykorzystaniu izotopów emitujących pojedyncze foto

ny gamma (Single Photon Emission Computed Tomography - SPECT), 

2. tomografię emisyjną z wykorzystaniem fotonów emitowanych wskutek anihilacji czą

stek~+ (pozytonów) z elektronami (Positron Emission Tomography - PET). 

/icznik1 

licznik 2 

układ 
impuls 

koincydencyjny 1----'----.,.. 

Rys. 22.3. Układ koincydencyjny do detekcji anihilacyjnych fotonów gamma; impuls na wyjściu po
jawia się tylko przy równoczesnej detekcji fotonów przez oba liczniki 
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W metodzie PET fotony anihilacyjne rejestruje się za pomocą liczników w układach 
koincydencyjnych. Tego rodzaju układ z jedną parą liczników przedstawiono na rysunku 
22.3 . Cały układ pomiarowy składa 

się zwykle z wielu liczników, roz

mieszczonych koncentrycznie (rys. 

22.4). Źródłami pozytonów (cząstek 
~+) są cyklotronowe izotopy pierwia

stków lekkich na przykład Ile, 13N, 

I5o itp. (patrz tab. 22.1). Izotopy te 

można wytwarzać w małych cyklo

tronach medycznych. 

W wariancie SPECT tej metody 

można jeszcze wyróżnić tomografię 

wzdłużną i poprzeczną. Tomografia 
wzdłużna polega na detekcji fotonów 

gamma znacznika padających na de
tektor w pewnym ograniczonym ką-
cie bryłowym. Rejestrowane fotony 

pochodzą z określonych warstw ba
danego narządu, równoległych do 

powierzchni detektora (scyntylatora). 

W takich pomiarach stosuje się zwy

kle specjalne głowice z kolimatorem 

silnie ogniskującym. Schemat takiej 
głowicy pokazano na rysunku 22.5. 

W czasie pomiarów głowica przesu
wa się ruchem meandrowym nad ba
danym narzadem, skanując go punkt 

po punkcie w określonej płaszczyźnie 

ogniskowej kolimatora. Zmieniając 

odległość głowicy od ciała pacjenta 

można takie skanowanie przeprowa
dzać na różnych głębokościach, to zna

czy dla różnych przekrojów badane
go narządu, równoległych do powie

rzchni scyntylatora. 

Rys. 22.4. Badania pacjenta metodą emisyjnej tomogra
fii pozytronowej (PET) [20] 

Nal (TI) 

---+ ruch linłowy 

kolimator 
ogniskujący 

Rys. 22.5. Głowica pomiarowa z kolimatorem ognisku
jącym [19] 

W emisyjnej tomografii poprzecznej głowica pomiarowa porusza się ruchem okręż

nym wokół ciała pacjenta. Dzięki temu rejestrowane są fotony gamma emitowane 

w płaszczyźnie poprzecznej do powierzchni scyntylatora w całym zakresie kąta płaskie

go (27t radianów). 
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Tomografia wzdłużna i poprzeczna dają w sumie obraz przestrzenny rozkładu stężenia 

(aktywności) znacznika w badanym narządzie. 

Zasady rekonstrukcji obrazów badanych narządów wewnętrznych w opisanych wyżej 

metodach znacznikowych są w zasadzie podobne, jak w transmisyjnej tomografii kompute

rowej opartej na wykorzystaniu wiązek promieniowania X z lamp rentgenowskich. 

Istnieje natomiast podstawowa różnica między metodą transmisyjną (TCT) i emisyjną 

(ECT). W metodzie transmisyjnej natężenie wiązki promieniowania gamma lub X, przeni

kającej przez badany obiekt (narząd), zależy od średniego liniowego współczynnika osła

bienia tego promieniowania w substancjach występujących na drodze wiązki. W metodzie 

emisyjnej sytuacja jest bardziej skomplikowana, ponieważ strumień fotonów docierających 

do detektora zależy również od przestrzennego rozkładu stężenia znacznika w badanym na

rzadzie. Problem właściwej interpretacji wyników takich pomiarów rozwiązuje się korzy

stając z odpowiednich modeli matematycznych. Zjawiskiem komplikującym jeszcze bar

dziej całe zagadnienie jest rozpraszanie promieniowania w różnych kierunkach. Wpływa to 

niekorzystnie na jakość (ostrość) uzyskiwanych obrazów. 

Należy również zauważyć, że przy tomografii transmisyjnej pacjent jest narażony na 

szkodliwe działanie promieniowania gamma lub X tylko w czasie badania. W metodzie emi

syjnej czas takiej ekspozycji jest znacznie dłuższy, zależnie od czasu połowicznego rozpadu 

stosowanego znacznika oraz szybkości jego wydalania z organizmu. Parametrem uwzględ

niającym oba te czynniki jest efektywny czas przebywania danej substancji znaczonej 

w organiźmie żywym. 

Aktywności znaczników promieniotwórczych, takich jak 67Ga, 111 In lub 1231, sto

sowanych najczęściej w diagnostyce in vivo, mieszczą się w granicach od kilku do oko

ło 150 MBq (od ułamka do około 4 mCi). Są to aktywności o trzy lub cztery rzędy wiel

kości mniejsze od aktywności zamkniętych źródeł zewnętrznych, stosowanych w meto

dzie transmisyjnej [ 19]. 

Ważnym parametrem charakteryzującym poszczególne metody tomografii kompu

terowej jest przestrzenna zdolność rozdzielcza. Miarą tej zdolności są rozmiary liniowe 

najmniejszych elementów, na przykład kamyków w nerce, dających się jeszcze wykryć 

na obrazie badanego narządu. Zdolności rozdzielcze opisanych wyżej metod podano 

w tabeli 22.2. 

Tabela 22.2. Przestrzenne zdolności rozdzielcze różnych metod tomografii komputerowej [19] 

Metoda Zdolność rozdzielcza [mm] 

Transmisyjna (TCT) około l 

Emisyjna pozytronowa (PET) około 5 

Emisyjna jednofotonowa (SPECT) 15+20 
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22.6. Scyntygrafy i kamery gamma 

Podstawowymi urządzeniami pomiarowymi, stosowanymi obecnie w znacznikowych 

badaniach diagnostycznych in vivo są scyntygrafy i kamery gamma (gammakamery) . 
Zasada działania scyntygrafu (skanera) polega na tym, że głowica pomiarowa z liczni

kiem scyntylacyjnym porusza się prostoliniowo po torze meandrowym Gak na rysunku 

Rys. 22.6. Badanie pacjenta metodą scyntygra
ficzną [16] 

22.6) skanując punkt po punkcie badany ob

szar organizmu pacjenta. W wyniku takiego 

skanowania otrzymuje się płaski obraz roz

mieszczenia znacznika w badanym narzą

dzie. Obraz taki odwzorowuje badany narząd 

i jego zmiany patologiczne. Obrazy te mogą 

być utrwalane na kliszy fotograficznej lub na 
papierze w skali 1:1 [5]. Wadą tej metody 

jest stosunkowo długi czas badania, wyno

szący zwykle kilkadziesiąt minut. 

W badaniach małych narządów wewnę

trznych, takich jak tarczyca, stosuje się zwy

kle skanery z kolimatorem otworkowym 

o aperturze 3+5 mm. Zasadę działania takie

go układu przedstawiono na rysunku 22.7. 

Układ ten działa podobnie jak aparat fotogra

ficzny (camera obscura), dając powiększenie 
obrazu badanego obiektu. 

l \ 
l \ 

l \ 
~obiekt 

Bardziej skomplikowanymi 

urządzeniami są kamery gamma 
(gammakamery) Angera z dete

ktorami pozycjoczułymi. Tego 

rodzaju kamery umożliwiają od

wzorowanie chwilowego, prze

strzennego rozkładu stężenia 

znacznika w badanym narządzie 

wewnętrznym o średnicy nie 

większej niż około 30 cm. Pod

stawową zaletą tego rodzaju 

urządzeń jest to, że nie trzeba 

skanować badanego obiektu punkt 

po punkcie, jak w scyntygrafii. 

Dzięki temu czas badania nie Rys. 22.7. Głowica pomiarowa zkolimatoremotwmxowym [19] 
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przekracza zwykle kilku minut. Ob

razy badanych narządów kodowane 

są najczęściej w pamięci komputera. 

Jednym z przykładów zastoso

wań kamery gamma może być rozpo

znawanie chorób serca. Po dożylnej 

iniekcji roztworu znacznika można 

śledzić jego przepływ przez duże na

czynia krwionośne i poszczególne 

jamy serca. 

Szerokie zastosowanie w pra

ktyce klinicznej znajdują też obecnie 

kamery gamma z głowicami obraca

jącymi się wokół ciała pacjenta 

(rys. 22.8). Dzięki takiemu ruchowi 

kamery można otrzymywać obrazy 

warstwowe badanych narządów. 
Rys. 22.8. Badanie pacjenta za pomocą kamery gamma 

z dwiema głowicami ruchomymi [19] 

2 3 4 

Pb 

moduł kodujący 

-l---Ił---fotopowielacze 

2 3 4 

scyntylator 

muftikolimator 

Rys. 22.9. Przykład konstrukcji głowicy pomiaro
wej o przekroju sześciokątnym, zawie
rającej 37 fotopowielaczy 
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Opracowano wiele typów kamer 

gamma różniących się, między innymi, li

czbą fotopowielaczy. Schemat jednego 

z takich układów pomiarowych o prze

kroju sześciokątnym przedstawiono na 

rysunku 22.9. Ostatnio rozważa się też 

możliwości zastąpienia liczników scynty

lacyjnych gazowymi, wielodrutowymi li

cznikami proporcjonalnymi. Tego rodzaju 

liczniki wykazują lepszą przestrzenną 

zdolność rozdzielczą. Ich wadą jest nato

miast znikoma wydajność detekcji fo

tonów gamma o energii w zakresie 

100+200 keV. Wydajność tę można nieco 

zwiększyć, stosując konwertory w postaci 

cienkich płytek ołowianych umieszczo

nych wewnątrz licznika. W wyniku ab

sorpcji fotonów gamma w ołowiu wy

zwalane są z niego fotoelektrony, które 

jonizują gaz licznika [ 19]. 
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Szczegółowe opisy różnych urządzeń i systemów pomiarowych stosowanych we 
współczesnej medycynie nuklearnej można znaleźć w opracowaniach specjalistycznych 
[2, 3, 18, 19, 20]. 

Oprócz metod opartych na wykorzystaniu izotopów promieniotwórczych, do medycyny 
nuklearnej należy także zaliczyć metody diagnostyczne opmte na magnetycznym rezonansie ją
drowym. Podstawy fizyczne tej metody wykraczająjednak poza tematykę tego opracowania. Jej 
opis wraz z przykładami zastosowań medycznych znajduje się w pracy [19]. 

Przegląd konkretnych zastosowań klinicznych przedstawionych wyżej metod diagno
stycznych i terapeutycznych, opartych na wykorzystaniu izotopów promieniotwórczych, 
można znaleźć w podręcznikach lekarskich [8, 10, 11] . Różne zagadnienia współczesnej 
medycyny nuklearnej publikowane są też na łamach specjalistycznych czasopism. Dwa ta
kie periodyki wydawane są obecnie w Polsce. Są to: 

l . Problemy medycyny nuklearnej -czasopismo Folskiego Towarzystwa Medycyny Nu
klearnej i Ośrodka Badawczo-Rozwojowego Izotopów, 

2. Polish ]oumal of Medical Physics and Engineering- Official Publication of the Po
lish Society o f Medical Physics (kwartalnik) . 
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23. Inne zastosowania znaczników promieniotwórczych 

23.1. Biologia 

Najbardziej spektakularnym przykładem wykorzystania znaczników promieniotwór

czych w biologii były badania dotyczące procesu fotosyntezy. Ten skomplikowany proces 

polega na tworzeniu się związków organicznych z dwutlenku węgla i wody, przy udziale 

energii światła, z równoczesnym uwalnianiem się tlenu. Proces ten zachodzi w roślinach bo

gatych w chlorofil (barwnik zielony), w skład którego wchodzą węgiel, wodór, tlen, azot 

i magnez. Przykładem takiej fotosyntezy, w wyniku której tworzy się glukoza (C6H120 6), 

może być reakcja 

gdzie Q- energia światła. 

Badania takich procesów z zastosowaniem izotopu cyklotronowego 11c rozpoczęto 
w 1939 roku. Później prace te kontynuowano, korzystając już z izotopu reaktorowego 14C. 
Badania takie polegają ogólnie na eksponowaniu glonów (alg) lub innych roślin na działa
nie światła w atmosferze znaczonego dwutlenku węgla (14C02) . Po odpowiednim czasie 
ekspozycji śledzi się rozmieszczenie izotopu 14C w poszczególnych metabolitach, to znaczy 
produktach przemiany materii (metabolizmu) zachodzącej w danym organiźmie roślinnym . 

W ten sposób badano na przykład proces przemiany dwutlenku węgla w węglowodany i in
ne związki organiczne. Stanowiło to klucz do ogólnego zrozumienia procesu fotosyntezy . 

Amerykański fizykochemik M. Calvin otrzymał za te prace Nagrodę Nobla w 1961 roku. 

W badaniach znacznikowych z wykorzystaniem izotopu 14C występuje zawsze techni

czny problem detekcji cząstek beta tego izotopu o stosunkowo małej energii maksymalnej 

(158 keV). Dotyczy to zwłaszcza badań in vivo roślin, których korzenie muszą cały czas po

zostawać w środowisku wodnym. Oryginalną metodę rozwiązania tego problemu opraco

wano w Instytucie Fizyki i Techniki Jądrowej AGH, przy współpracy z Instytutem Hodowli 

i Aklimatyzacji Roślin w Radzikawie [14]. Metoda ta polega na wykorzystaniu promienio

wania hamowania cząstek beta izotopu 14C. Promieniowanie to rejestruje się za pomocą 
dwóch gazowych liczników proporcjonalnych z okienkami berylowymi. Między tymi 

okienkami znajdują się korzenie badanej rośliny w roztworze wodnym, imitującym wilgot

ną glebę naturalną. Taka metoda detekcji cząstek beta, za pośrednictwem ich promieniowa

nia hamowania, rozszerza możliwości detekcji tych cząstek. 

W znacznikowych badaniach procesów zachodzących w częściach zielonych(liściach) 

roślin, użyteczną techniką detekcyjną okazała się też chromatografia bibułowa w połączeniu 

z autoradiografią otrzymywanych chromatogramów. Dzięki tym technikom można stwier-
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dzać, w jakich składnikach liści umiejscawia się znaczony węgiel. Umożliwia to z kolei 

identyfikację poszczególnych związków tworzących się w procesie fotosyntezy. 

W wyniku takich badań stwierdzono na przykład, że rodzaj związków chemicznych 

tworzących się w tym procesie zależy od widma światła absorbowanego przez roślinę. Przy 

świetle żółtoczerwonym tworzą się głównie węglowodany, podczas gdy światło niebieskie 

i fioletowe sprzyja tworzeniu się białek [15]. 

W badaniach niektórych skomplikowanych procesów biologicznych stosuje się równo

cześnie dwa różne znaczniki . Są to najczęściej takie zestawy (pary) izotopów jak: 14C-32P, 
32p_ 42K, 32p_ 47ca itp. 

Innym przykładem wykorzystania znaczników promieniotwórczych w biologii mogą 

być obserwacje drobnych organizmów w ich środowisku naturalnym. Dotyczy to zwłaszcza 

różnych owadów i pasożytów. Owady można znakować przez nanoszenie na powierzchnię 

ich ciała lepkiego roztworu znacznika. Dzięki takim badaniom stwierdzono na przykład , że 

zwykła mucha domowa może przelatywać odległości ponad 30 km [15]. Inny sposób zna

kowania owadów polega na podawaniu im znaczonych pokatmów, na przykład syropu cu
krowego zawierającego izotop 32P. Wadą tej metody jest możliwość powstawania fałszy
wych śladów promieniotwórczych w postaci odchodów pozostawianych w badanym terenie 
przez tak znakowane owady. 

Pasożyty żywiące się krwią zwierząt hodowlanych można znakować podstawiając im 

"żywiciela", któremu wstrzyknięto dożylnie odpowiedni związek znaczony. 

W tego rodzaju pracach wykorzystuje się najczęściej izotopy krótkotrwałe, takie jak: 

32 P (14 dni), 1311 (8 dni) lub 24Na (15 godzin). 

23.2. Rolnictwo 

Głównym polem zastosowań znaczników promieniotwórczych w rolnictwie są badania 

kinetyki (migracji) różnych nawozów sztucznych i pestycydów w środowisku naturalnym, 

a także skutków ubocznych działania tych substancji chemicznych na organizmy żywe. 

Wśród pestycydów, stosowanych w celu ochrony roślin uprawnych przed różnymi szkod

nikami, wyróżnia się następujące grupy: herbicydy (chwastobójcze),fungicydy (grzybobójcze), 

insektycydy (owadobójcze9), bakterycydy (bakteriobójcze) i rodentycydy (gryzoniobójcze). 

W odróżnieniu od fmmaceutyków, wprowadzanych do organizmów zwierząt lub ludzi 
N ilościach miligramowych, ilości substancji chemicznych stosowanych w rolnictwie wy

wszą zwykle 10+100 kg na hektar (104 m2). Niezależniejednak od tych różnic ilościowych 
celem badań w obu przypadkach jest śledzenie skutków, jakie dana substancja wywołuje 
w badanym układzie. Mogą to być zarówno skutki pozytywne (oczekiwane), jak i uboczne 

skutki negatywne. W przypadku pestycydów takimi skutkami ujemnymi mogą być zatrucia 

wód powierzchniowych i podziemnych, a także toksyczne oddziaływania na różne pożyte

czne organizmy żywe. Istnieje tu więc szerokie pole badań, w których znaczniki promienio

twórcze odgrywają ważną rolę [3, 6]. 

236 

Ze zbiorów Biblioteki Głównej AGH  http://www.bg.agh.edu.pl/



Oprócz badań związanych z pestycydami, znaczniki promieniotwórcze wykorzystuje 
się także do określania na przykład: 

bilansu składników pokarmowych i wody w glebie i roślinach, 

stopnia wykorzystania nawozów przez rośliny uprawne, 

procesów metabolizmu i zawartości hormonów w organizmach zwierzęcych itp. 

Większość takich badań, z wykorzystaniem najczęściej izotopów 32p, 47ca i 35s, pole-

ga na rozcieńczeniu izotopowym (patrz rozdział 13). Izotop 32P stosuje się, między innymi, 

do kontroli wiązania nawozów sztucznych w glebie. W ten sposób stwierdzono na przykład, 

że fosfor zatrzymywany jest w górnej warstwie gleby, tworząc tam związki chemiczne sła

bo przyswajalne przez rośliny [ 15]. Stosując superfosfat znakowany izotopem 32p badano 

szybkość migracji tej substancji w korzeniach i liściach roślin . Można też było określić, jaka 

część tego nawozu pozostaje niewykorzystana w glebie. Metoda atomów znaczonych umo

żliwia także badanie wpływu wilgotności gleby i temperatury na szybkość rozwoju korzeni 

roślin. Wprowadzając do gleby nawozy znaczone, w określonych punktach iniekcji, można 

następnie śledzić pojawianie się znacznika w liściach roślin w różnych odległościach od 

tych punktów. W ten sposób można badać przestrzenny układ korzeni danej rośliny w gle
bie bez naruszania tego układu. 

Oprócz głównych substancji odżywczych, do prawidłowego rozwoju roślin konieczne 

są również tak zwane mikroelementy, to znaczy niektóre pierwiastki występujące w środo

wisku w ilościach śladowych . Takimi mikroelementami są na przykład kobalt, miedź, cynk, 

mangan i inne. Dzięki izotopom promieniotwórczym tych pierwiastków można śledzić ich 

rozmieszczanie się w różnych częściach roślin. 

Prace badawcze w zakresie rolnictwa z wykorzystaniem znaczników promieniotwór

czych rozpoczęto w Polsce w 1956 roku [11] . 

Dzięki tej metodzie odkryto również przyczynę rozprzestrzeniania się chorób drzew na 

duże obszary leśne. Do układu naczyniowego drzew wprowadzano roztwór znacznika pro

mieniotwórczego, w celu śledzenia szybkości migracji danej substancji chemicznej w kona

rach. Przy tej okazji zauważono pojawianie się znacznika również w drzewach sąsiednich. 

Świadczy to o tym, że korzenie drzew sąsiednich zrastają się ze sobą, co umożliwia prze

pływ soków zawierających substancje chorobotwórcze. W ten sposób może następować 

rozprzestrzenianie się "moru leśnego" na znaczne obszary. 

Z metody atomów znaczonych korzystano także w badaniach procesu tworzenia się mleka 

krowiego. W procesie tym biorą udział wapń i fosfor dostarczane krowie wraz z pokarmem. 

Stosując znaczniki promieniotwórcze 32p i 47Ca można było określić optymalne ilości tych pier

wiastków, jakie należy dodawać do paszy, aby zwiększyć mleczność krów [15]. 

Innymi przykładami zastosowań znaczników promieniotwórczych w rolnictwie mogą być: 

- badania równomiemości pokrywania ziaren siewnych substancjami grzybobójczymi [13], 

- określanie szybkości migracji niektórych pierwiastków ciężkich w glebach [5], 

- śledzenie procesów ługowania azotu z nawozów sztucznych [12]. 
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W latach siedemdziesiątych, w Instytucie Technologii Budowy Maszyn Folitechniki 
Poznańskiej opracowano znacznikową metodę kontroli równomierności siewu przeprowa
dzanego za pomocą różnych maszyn rolniczych (siewników). Wysiewany materiał reprodu
kcyjny znakowano izotopem 99mTc w postaci nadtechnetianu sodu [8]. 

23.3. Ochrona środowiska 

Wśr6d różnych zagadnień związanych z ochroną środowiska naturalnego można wyróżnić: 

- wykrywanie przecieków substancji toksycznych ze zbiorników i rurociągów przemy
słowych (patrz rozdział 17), 

- śledzenie rozprzestrzeniania się zanieczyszczeń przemysłowych w wodach podzie
mnych (patrz rozdział 21 ), 

- badanie dynamiki procesów zachodzących w oczyszczalniach ścieków, 
- obserwacje przemieszczania się zanieczyszczeń pyłowych i gazowych w atmosferze 

i hydrosferze, itp. 

W Instytucie Chemii i Techniki Jądrowej w Warszawie opracowano znacznikową me
todę badania dynamiki uśredniaczy ścieków przemysłowych . Jako znacznik stosowano 

wodny roztwór bromku potasu, znakowany izotopem 82Br. Znacznik ten dozowano impul

sowo do wlotowego strumienia ścieków . W kanale wylotowym rozmieszczone były sondy 
scyntylacyjne. W ten sposób można badać charakterystyki dynamiczne całego układu [4]. 

Stosując izotopy promieniotwórcze 64Cu, 59Fe i 51 Cr kontrolowano także proces oczy
szczania ścieków galwanizerskich z jonów tych metali zatrzymywanych przez żywice jono
wymienne (jonity) [7]. 

Dzięki metodzie atomów znaczonych udało się prześledzić procesy zachodzące w róż

nych urządzeniach oczyszczających, takich jak odstojniki, filtry żwirowe i piaskowe, złoża 
biologiczne itp. 

Jednym z ważnych zagadniet\ ochrony środowiska naturalnego jest też kontrola zanie

czyszczeń atmosfery. Do śledzenia przemieszczania się tych zanieczyszczeń stosuje się obe
cnie częściej znaczniki niepromieniotwórcze, dające się wykrywać w ilościach śladowych 
za pomocą nowoczesnych metod analitycznych. Takimi znacznikami, umożliwiającymi ob
serwacje ruchów atmosfery i jej zanieczyszczeń , mogą być ulatniające się gazy antropoge
niczne, takie jak freony , stosowane w instalacjach chłodniczych, lub sześciofluorek siarki 
(SF6), wykorzystywany w przemyśle elektrotechnicznym jako gaz izolacyjny [l 0]. Przypo

mnijmy, że śladowe ilości związków fluoroweowych można wykrywać za pomocą detekto
ra wychwytu elektronów (ECD), dzięki temu, iż są to związki elektroujemne. 

W Japonii, do znakowania zanieczyszczeń gazowych, wyrzucanych z kominów ele

ktrowni, stosowano siarczan kobaltowy. Zawartość tego związku w próbkach powietrza oz

naczano później metodą neutronowej analizy aktywacyjnej [1] . Znacznikiem przydatnym 
do śledzenia ruchów mas powietrza może też być promieniotwórczy izotop argonu cJ7 Ar) 
o czasie połowicznego rozpadu około 35 dni. 
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W Instytucie Inżynierii Chemicznej Folitechniki Warszawskiej opracowano znaczni

kowe metody badania wymiany masy między atmosferą i wodami naturalnymi. Jako znacz
niki promieniotwórcze stosowano izotopy 14c, 85Kr i 222Rn [2]. 

23.4. Wiertnictwo naftowe 

Wśród różnych zastosowań znaczników promieniotwórczych w wiertnictwie nafto

wym ważną rolę odgrywa kontrolowanie korków cementowych, którymi wypełnia się puste 

przestrzenie między przewierconymi warstwami skalnymi i rurami okładzinowymi, zabez

pieczającymi odwiert. Tego rodzaju "korki" wykonuje się w celu uniemożliwienia przecie
ków ropy z warstwy roponośnej do sąsiednich warstw skalnych. Jeśli do zaprawy cemento

wej wprowadzimy odpowiedni znacznik promieniotwórczy, to można później sprawdzać 
zarówno wysokość takiego korka, jak i jego lokalne grubości w różnych kierunkach od osi 
odwiertu. W tym celu, po zakończeniu cementowania, przeprowadza się profilowanie gam

ma (patrz p. 10.2 w części I) za pomocą sondy kierunkowej z kolimatorem. 
Znaczniki promieniotwórcze wykorzystuje się też do lokalizacji kontaktów ropa-wo

da. W tym celu do przewierconych warstw porowatych wtłacza się roztwór znacznika mie

szający się dobrze tylko z jedną z tych cieczy. Następnie przeprowadza się profilowanie 

gamma. Inne metody radiometryczne lokalizacji kontaktów między wodą i ropą przedsta

wiono już w rozdziale l O. 
Kolejnym przykładem zastosowania znaczników promieniotwórczych w tej dziedzinie 

może być kontrola rozwarstwienia hydraulicznego warstw roponośnych częściowo wyeks
ploatowanych. Tego rodzaju rozwarstwienie (perforacja złoża) polega na wtłaczaniu wody 
pod wysokim ciśnieniem. Do kontroli perforacji warstw roponośnych można stosować za
wiesinę (w wodzie) piasku znaczonego izotopami 192Ir, 64Zn, 95Cu lub 46Sr. Znaczone ziar

na piasku penetrują warstwę skalną w miejscach, w których nastąpiła jej perforacja (roze

rwanie pokładu) pod wpływem uderzeniowej fali wodnej. 
Znaczniki promieniotwórcze można też wykorzystywać do badania starych odwiertów, 

dla których brak jest dokumentacji technicznej. Istotnym zagadnieniem w takich przypad
kach bywa zwykle lokalizacja perforacji rur okładzinowych, wykonanej niegdyś w celu 
umożliwienia dopływu ropy do odwiertu. W celu zlokalizowania takiej perforacji wtłacza 

się do odwiertu roztwór znacznika. Roztwór ten penetruje przez otwory perforacyjne w ru
rach w otaczające skały porowate osadzając się w ich porach. Następnie odwiert przepłuku

je się czystą wodą w celu usunięcia z niego resztek znacznika, po czym przeprowadza się 

profilowanie gamma [6]. 

23.5. Chłodnictwo 

Ważnym parametrem instalacji chłodniczychjest krotność obiegu medium chłodzące

go (ziębnika), to znaczy prędkość jego przepływu w zamkniętym układzie chłodniczym. 
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Jako media chłodnicze stosuje się obecnie najczęściej różne freony (związki fluorowcowe) 

lub amoniak. 
Badania znacznikowe amoniakalnych agregatów chłodniczych prowadzono w latach 

sześćdziesiątych w ramach współpracy między Instytutem Fizyki i Techniki Jądrowej AGH 
oraz Centralnym Ośrodkiem Chłodnictwa w Krakowie [9]. Jako znacznik stosowano alko
holowy roztwór rodanku sodowego (24NaCNS), wprowadzany do układu za pomocą spe
cjalnego iniektora pneumatycznego. Prędkość przepływu amoniaku w agregacie wyznaczo
no metodą czasu przejścia znacznika. 

23.6. Kryminalistyka 

Wykorzystanie znaczników promieniotwórczych może ułatwiać badania linii papilar
nych (odcisków palców). Zasada metody znacznikowej oparta jest w tym przypadku na 
pewnych chemicznych reakcjach wymiany zachodzących między substancjami zawartymi 
w wydzielinie tłuszczowej opuszek palców i związkami organicznymi znaczonymi izoto
pem 14C. Dzięki takim reakcjom wymiany część izotopu 14C gromadzi się w odciśniętych 
na papierze liniach papilarnych. Wykonując autoradiogram takiego odcisku można otrzy
mać wyraźniejszy obraz takich linii. 

Inny przykład wykorzystania znaczników promieniotwórczych w badaniach kryminalisty
cznych dotyczy wykrywania dopisków i poprawek na starych dokumentach wykonanych atra
mentem. Różne atramenty zawierająjony chiorkowe lub siarczanowe. Klasyczne metody okre
ślania rodzaju atramentu i "wieku" dokumentu polegają na wykorzystaniu pewnych reakcji che
micznych, powodujących różne zabarwienie w zależności od składu chemicznego atramentu. 
Bardziej czuła metoda takich badań oparta jest na chemisorpcji związków znaczonych na śla
dach pisma a następnie autoradiografii badanego dokumentu. Jako znaczniki można stosować 
odpowiednie roztwory zawierające na przykład izotop IIOmAg lub 2~1. Kontrastowość 
(ostrość) uzyskiwanych w ten sposób autoradiogramów pogarsza się z wiekiem pisma. 

Tego rodzaju metody znacznikowe umożliwiają także rozróżnianie gatunków papieru 
i rodzaju ołówków używanych w minionych epokach historycznych. Stanowi to podstawę 
datowania starych dokumentów [l]. 
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