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1. Wprowadzenie

Radiochemia to jedna z najstarszych dziedzin nauk jądrowych zajmująca się badaniem 
przemian chemicznych zachodzących w substancjach promieniotwórczych. Początki radio-
chemii jako odrębnej dyscypliny naukowej sięgają XIX wieku. W 1896 roku zostało odkryte 
promieniowanie jądrowe emitowane przez uran, pierwiastek, który jest jednym ze składni-
ków skorupy ziemskiej. Na początku XX wieku metodami radiochemicznymi otrzymano 
pierwiastki promieniotwórcze takie jak rad i polon. Znaczenie radiochemii dla rozwoju nauki 
i pogłębiania wiedzy o otaczającym nas wszechświecie podkreśla fakt przyznania badaczom 
związanym z tym obszarem wielu Nagród Nobla. Jednym z laureatów była Maria Skłodow-
ska-Curie, która w 1911 roku została uhonorowana za wydzielenie czystego radu. Czasy 
współczesne to okres rozwoju radiochemii w kierunku otrzymywania nowych pierwiastków, 
opracowania nowych metod separacji pierwiastków ze zużytego paliwa jądrowego czy od-
krycia nowych cząstek elementarnych.

Znajomość zagadnień związanych z szeroko rozumianą radiochemią pozwala na właś-
ciwe zrozumienie wielu zjawisk dokonujących się w naszym bezpośrednim otoczeniu. Taka 
umiejętność powinna cechować każdego inżyniera i dlatego warto poświęcić czas na pogłę-
bianie wiedzy odnoszącej się do tej dyscypliny. Jeżeli lektura materiałów zawartych w pu-
blikacji zachęci do dalszego studiowania zagadnień z zakresu radiochemii, to autorki uznają 
swoje zadanie wobec Czytelnika za spełnione.

Niniejszy podręcznik adresowany jest głównie do studentów pierwszego i drugiego 
stopnia studiów objętych programem zawierającym tematykę z zakresu radiochemii i przed-
stawia zebrane z różnych źródeł zagadnienia teoretyczne powiązane z praktycznymi ćwicze-
niami laboratoryjnymi. Część opisów do ćwiczeń oraz wstępów teoretycznych dotyczących 
omawianych zagadnień zawartych w prezentowanym podręczniku została opracowana na 
podstawie instrukcji do ćwiczeń z radiochemii autorstwa A. Brückmana, L. Górskiego, J. Gi-
lewicz-Wolter i J. Grabczaka, opublikowanych w skrypcie pt. Ćwiczenia laboratoryjne z fi-
zyki jądrowej, radiochemii i elektroniki, praca zbiorowa pod redakcją A. Olesia i S. Salacha, 
Skrypty AGH, skrypt 81 (1964). W stosunku do opisów zamieszczonych w wyżej wymienio-
nym skrypcie opisy zostały poszerzone i unowocześnione. 

Ćwiczenia laboratoryjne prowadzone są w studenckiej Pracowni Radiochemicznej Wy-
działu Fizyki i Informatyki Stosowanej Akademii Górniczo-Hutniczej w Krakowie. Pracow-
nia Radiochemiczna WFiIS ma długą i barwną historię – należy do unikatowych pracowni 
studenckich tego typu w skali kraju. Jej początki to lata 60. XX wieku. W ostatnich latach, 
dzięki dofinansowaniu z cross-financingu projektu „Teraz Fizyka” oferta pracowni uległa 
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rozszerzeniu, a ćwiczenia są wykonywane przy wykorzystaniu aparatury o profesjonalnym 
standardzie. Wybrane doświadczenia mają charakter zarówno poznawczy, jak i praktyczny. 
Zdobyta wiedza i doświadczenie w postępowaniu z izotopami promieniotwórczymi ułatwią 
przyszłym absolwentom pracę między innymi w takich miejscach jak szpitale, instytuty ba-
dawcze czy zakłady przygotowujące i przetwarzające paliwo jądrowe, gdzie wykonywane są 
prace z izotopami promieniotwórczymi.
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2. Rozpady promieniotwórcze 
i zjawiska towarzyszące

2.1. Wstęp

Z uwagi na rodzaj ćwiczeń wykonywanych w Pracowni Radiochemicznej ważna jest 
znajomość podstawowych praw rządzących przemianami promieniotwórczymi jąder oraz 
efektów towarzyszących tym przemianom. Zostaną one pokrótce przypomniane w niniejszym 
rozdziale i stanowią wprowadzenie teoretyczne do większości zagadnień, z którymi studenci 
mogą zetknąć się w trakcie wykonywania ćwiczeń. 

2.2. Prawo rozpadu promieniotwórczego

Podstawową wielkością fizyczną stosowaną w radiochemii jest aktywność A preparatu 
promieniotwórczego. Jest ona równa zmianie liczby jąder promieniotwórczych dN (któ-
ra przyjmuje wartość ujemną, gdyż liczba jąder w procesie rozpadu ulega zmniejszeniu) 
w czasie dt (Skrzypczak, Szefliński 1995; L’Annunziata 2012). Aktywność wyrażona jest 
poniższym wzorem:

A
N
t

N= =
d

d
λ  (2.1)

Obowiązującą obecnie jednostką aktywności jest bekerel [Bq]. Jeden bekerel odpowiada 
jednej przemianie jądrowej na sekundę. Rozpad jądra promieniotwórczego jest to przemiana 
nuklidu w inny nuklid posiadający niższy stan energetyczny. Aby doszło do takiej przemiany 
musi zostać pokonana bariera potencjału występująca pomiędzy tymi stanami energetyczny-
mi. Zjawisko to zwane efektem tunelowym opisane jest przez mechanikę kwantową. Teoria 
ta wyjaśnia dwie podstawowe cechy rozpadów promieniotwórczych, czyli ich statystyczny 
charakter oraz różne czasy „życia” odrębnych nuklidów promieniotwórczych. Podstawowym 
parametrem opisującym takie przemiany jest stała rozpadu λ, która jest miarą prawdopodo-
bieństwa rozpadu na jednostkę czasu. 

Stała rozpadu jest związana z czasem życia τ i czasem połowicznego rozpadu (połowicz-
nego zaniku) T1/2 związkiem:

λ
τ

= =
1 2

1 2

ln

/T
 (2.2)
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T1/2 to czas, po którym liczba promieniotwórczych jąder w próbce spada do połowy 
swojej pierwotnej wartości.

Prawo rozpadu jąder promieniotwórczych opisuje równanie:

d

d

N
t

N= − ⋅λ  (2.3)

gdzie:
 N – liczba jąder w zadanym czasie,
 dt – nieskończenie mały przedział czasu,
 dN – oczekiwana ilość rozpadów.

Znak minus w równaniu (2.3) wynika z faktu, że liczba jąder w procesie rozpadu ulega 
zmniejszeniu a więc wartość dN jest ujemna.

Po rozwiązaniu powyższego równania otrzymuje się zależność:

N N t= ⋅ − ⋅
0 e λ  (2.4)

gdzie N oznacza liczbę jąder promieniotwórczych pozostałych w preparacie po czasie t, 
natomiast N0 to liczba jąder promieniotwórczych obecnych w preparacie w chwili początko-
wej t0 = 0. 

Analogiczną zależność można zapisać dla aktywności:

A A t= ⋅ − ⋅
0 e λ  (2.5)

gdzie A oznacza aktywność preparatu po czasie t, natomiast A0 początkową aktywność pre-
paratu w chwili t0 = 0.

W wyniku rozpadu promieniotwórczego może powstać jądro trwałe lub nietrwałe tj. 
takie, które ulegnie dalszym przemianom jądrowym. Mówi się wówczas o szeregu promie-
niotwórczym (rodzinie promieniotwórczej), w którym na skutek rozpadu sukcesywnego po-
wstają kolejne jądra promieniotwórcze. W tabeli 2.1 przedstawiono naturalne szeregi pro-
mieniotwórcze.

Tabela 2.1
 Naturalne szeregi promieniotwórcze 

(Dziunikowski 2001, Sobkowski 2006)

Nazwa szeregu Izotop
macierzysty

Okres półtrwania izo-
topu macierzystego

[lata]

Trwały izotop
końcowy

Uranowo-radowy 238U 4,47109 206Pb

Torowy 232Th 1,401010 208Pb

Uranowo-aktynowy 235U 7,04108 207Pb

Neptunowy* 237Np 2,14106 209Bi

* Szereg neptunowy naturalnie w przyrodzie już nie występuje (ze względu na „krótki” w porównaniu z wiekiem 
 Ziemi czas półtrwania 237Np), może być wytwarzany sztucznie.
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W przypadku gdy w wyniku rozpadu promieniotwórczego powstaje szereg powiąza-
nych ze sobą izotopów promieniotwórczych (Lieser 2001; Loveland 2006), ogólne równa-
nia opisujące zmianę liczby jąder poszczególnych izotopów w tym szeregu można zapisać 
w postaci:

d

d

N
t

N1
1 1= −λ  (2.6a)

d

d

N
t

N N2
1 1 2 2= −λ λ  (2.6b)

…..

d

d

i
i i i i

N
t

N N= −− −λ λ1 1  (2.6c)

…..

d

d

n
n n n n

N
t

N N= −− −λ λ1 1  (2.6d)

Umiejętność obliczania aktywności bądź liczby jąder promieniotwórczych powstają-
cych w wyniku rozpadu sukcesywnego jest istotna ze względu na wykonywane ćwiczenia 
w Pracowni Radiochemicznej. Poniżej przedstawiono przypadek, w którym nuklid macierzy-
sty (1) rozpada się do nuklidu (2), a ten z kolei w wyniku rozpadu przekształca się w nuklid 
trwały (3). 

d

d

N
t

N1
1 1= −λ  (2.7a)

d

d

N
t

N N2
1 1 2 2= −λ λ  (2.7b)

d

d

N
t

N3
2 2= λ  (2.7c)

Rozwiązując układ równań (2.7a) i (2.7b) przy założeniu, że w chwili początkowej t0 = 0 
w preparacie obecny jest tylko izotop (1) otrzymujemy:

N N
t t

2
1

2 1
1 0

1 2=
−

⋅ −( )− −λ
λ λ

λ λ
( ) e e  (2.8)

Analogicznie dla aktywności otrzymujemy: 

A A
t t

2
2

2 1
1 0

1 2=
−

⋅ −( )− −λ
λ λ

λ λ
( ) e e  (2.9)
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Natomiast, jeżeli w chwili początkowej w preparacie obecny był również nuklid (2) to 
wówczas liczba atomów izotopu pochodnego będzie równa:

N N N
t t t

2
1

2 1
1 0 2 0

1 2 2=
−

⋅ −( ) + ( ) ⋅− − −λ
λ λ

λ λ λ
( ) e e e  (2.10)

W tym przypadku dla aktywności mamy równanie:

A A A
t t t

2
2

2 1
1 0 2 0

1 2 2=
−

⋅ −( ) + ( ) ⋅− − −λ
λ λ

λ λ λ
( ) e e e  (2.11)

Jeżeli nuklid (3) jest trwały (λ3 = 0), to rozwiązując układy równań (2.7a), (2.7b) i (2.7c) 
otrzymujemy:

N N t t
3 1 0

2

1 2

1 1 2= −
−

−
−

− −⎡

⎣
⎢
⎢

⎤

⎦
⎥
⎥

( )
λ

λ λ
λ

λ λ
λ λ

2

1

1

e e  (2.12)

W ogólnym przypadku, w wyniku rozwiązania układu równań różniczkowych (2.6) dla 
i = 1, 2, …, n dla warunków początkowych N1 = (N1)0, N2 = … = Ni = … = Nn = 0 można 
obliczyć liczbę atomów Nn(t) izotopu o numerze n w szeregu, w czasie t:

N c c ct t t
n ne e e n= + + +− − −

1 2
1 2λ λ λ...  (2.13)

gdzie wartość współczynników można obliczyć z równań:

c N1
1 2 1

2 1 3 1 1
1 0=

−( ) −( ) −( ) ( )−λ λ λ
λ λ λ λ λ λ

...

...
n

n

 (2.14a)

c N2
1 2 1

1 2 3 2 2
1 0=

−( ) −( ) −( ) ( )−λ λ λ
λ λ λ λ λ λ

...

...
n

n

 (2.14b)

…

c Nn
n

n n n n

=
−( ) −( ) −( ) ( )−

−

λ λ λ
λ λ λ λ λ λ

1 2 1

1 2 1
1 0

...

...
  (2.14c)

Załóżmy, że mamy dany nuklid o czasie połowicznego zaniku T1/2(1), który rozpada się 
do nuklidu o czasie połowicznego zaniku T1/2(2) (analogicznie ich stałe rozpadu wynoszą 
odpowiednio 1 i 2). Ze względu na wzajemną relację czasu połowicznego zaniku (a tym 
samym stałych rozpadu) tych izotopów można wyróżnić trzy przypadki:

a) stan równowagi trwałej (rys. 2.1):

T T1 2 1 21 2/ /( ) ( )>>  , λ λ1 2<< , 

 wówczas równanie (2.9) upraszcza się do postaci:

A A A
t

2 1 0 1
1= ( ) ⋅ =−

e
λ

                (2.15)
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b) stan równowagi przejściowej (rys. 2.2)

T T1 2 1 21 2/ /( ) ( )> , λ λ1 2<  

 wówczas równanie (2.9) przyjmuje postać:

A A2
2

2 1
1=

−
λ

λ λ
  (2.16)

 czyli:
A
A

2

1

= const  (2.17)

c) stan braku równowagi promieniotwórczej (rys. 2.3)

T T1 2 1 21 2/ /( ) ( )< , λ λ1 2>  

 wówczas wzajemna relacja pomiędzy aktywnością izotopu macierzystego a pochodne-
go jest opisana równaniem (2.9).

Rys. 2.1. Zależność aktywności od czasu w przypadku izotopów będących ze sobą w równowadze trwałej

Rys. 2.2. Zależność aktywności od czasu w przypadku izotopów będących ze sobą w równowadze 
przejściowej



18

Rys. 2.3. Zależność aktywności od czasu w przypadku izotopów niebędących ze sobą w równowadze

Aktywność izotopu pochodnego osiąga po pewnym czasie wartość maksymalną. Obli-
czenie tego czasu sprowadza się do matematycznej operacji znalezienia maksimum funkcji 
opisującej aktywność nuklidu pochodnego, czyli różniczkowania równania (2.8) wzglę-
dem czasu i przyrównania dN2/dt do zera. W wyniku obliczeń uzyskujemy następującą 
zależność:

tmax ln=
−
1

2 1

2

1λ λ
λ
λ

 (2.18)

2.3. Przemiany promieniotwórcze

Charakterystyczną cechą radioizotopu jest rodzaj zachodzących w nim rozpadów pro-
mieniotwórczych oraz widmo energetyczne cząstek α, β–, β+ oraz fotonów promieniowania γ 
towarzyszące tym rozpadom. Wyróżnia się następujące rozpady promieniotwórcze:

– Rozpad alfa, w wyniku którego ciężkie jądro emituje jądro helu złożone z dwóch pro-
tonów i dwóch neutronów (4He – cząstka ), co schematycznie można zapisać jako:

Z
A

Z 2 
A 4

2
4X Y + He→ −

−  (2.19)

 nowy pierwiastek znajduje się w układzie okresowym o dwa miejsca na lewo w stosunku 
do pierwiastka pierwotnego;

– Rozpady beta, wśród których rozróżnić można:
 rozpad − – istotę tego rozpadu stanowi zachodząca wewnątrz jądra atomowego prze-

miana neutronu w proton z towarzyszącą temu emisją elektronu (cząstka −) oraz an-
tyneutrina elektronowego:

Z
A

Z+1
A

eX Y e→ + +− �ν   (2.20)

 nowy pierwiastek znajduje się w układzie okresowym o jedno miejsce w prawo w sto-
sunku do pierwiastka pierwotnego;
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 rozpad + – polegający na przemianie protonu w neutron z emisją pozytonu (cząstki 
+) i neutrina elektronowego zgodnie ze schematem:

Z
A

Z 1
A +

eX Y e→ + +− ν  (2.21)

 nowy pierwiastek znajduje się w układzie okresowym o jedno miejsce w lewo w sto-
sunku do pierwiastka pierwotnego;

 wychwyt K (EC z ang. electron capture) – jest to przemiana, w której elektron z po-
włoki K atomu zostaje pochłonięty przez jądro, w wyniku czego wewnątrz jądra 
dochodzi do analogicznej jak w przemianie + transformacji protonu w neutron:

Z
A

Z 1
A

eX e Y+ → +−
− ν  (2.22)

Rozpadom promieniotwórczym towarzyszą przemiany energetyczne w jądrach lub ato-
mach. Najczęściej w wyniku rozpadu promieniotwórczego danego nuklidu nadmiar energii 
jądra jest emitowany w postaci fotonu (fali elektromagnetycznej) zwanego w takim przypad-
ku promieniowaniem gamma. Możliwy jest też inny scenariusz, gdy nadmiar energii zostaje 
przekazany elektronom z powłok elektronowych atomu. Mogą one wówczas zostać wyrzu-
cone z atomu zamiast fotonu gamma z jądra, jest to tzw. zjawisko konwersji wewnętrznej. 
Ponadto wskutek wybicia elektronów z powłok elektronowych, zarówno w wyniku konwersji 
wewnętrznej, jak i wychwytu K, powstające w tych procesach wolne miejsca na poszczegól-
nych powłokach są zapełniane przez elektrony z wyższych powłok elektronowych. Towarzy-
szy temu emisja charakterystycznego promieniowania X powstałego atomu (Dziunikowski 
2001). Przejścia energetyczne związane z poszczególnymi przemianami można przedstawić 
na schemacie. Rysunek 2.4 obrazuje ogólną metodę konstruowania tego typu schematów 
rozpadów promieniotwórczych.

Rys. 2.4. Prezentacja sposobu konstruowania schematu rozpadu promieniotwórczego w zależności 
od rodzaju przemiany, która zachodzi w danym jądrze promieniotwórczym
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Na rysunku 2.5 przedstawiono schematy rozpadów wybranych izotopów promieniotwór-
czych stosowanych w Pracowni Radiochemii.

Widmo energetyczne cząstek alfa, promieniowania gamma oraz promieniowania charak-
terystycznego jest widmem dyskretnym. W przypadku cząstek beta oraz promieniowania ha-
mowania widmo energetyczne jest widmem ciągłym. Na rysunku 2.6. przedstawiono doświad-
czalnie uzyskane widma energetyczne wybranych izotopów promieniotwórczych. Na rysunku 
2.6a pokazano widmo dla siarki 35S oraz strontu 90Sr uzyskane z zastosowaniem plastikowego 
detektora scyntylacyjnego przeznaczonego do pomiarów promieniowania beta. W przypadku 
obydwu nuklidów przejściu ze stanu wzbudzonego do podstawowego towarzyszy jedna prze-
miana beta o określonej energii maksymalnej elektronów, ponadto te nuklidy nie emitują inne-
go rodzaju promieniowania, są to „czyste” emitery cząstek beta. Przyjmuje się, że największa 
liczba cząstek emitowanych ze źródła charakteryzuje się energią średnią, która stanowi około 
1/3 maksymalnej energii promieniowania beta. Rysunek 2.6b przedstawia z kolei dyskretne 
widmo kobaltu 60Co uzyskane przy użyciu detektora scyntylacyjnego NaI(Tl). 

Rys. 2.6. Widma energetyczne wybranych nuklidów promieniotwórczych zarejestrowanych w Pracow-
ni Radiochemicznej WFiIS AGH: a) widma emiterów beta – 35S i 90Sr; b) widmo promieniowania 

gamma 60Co

2.4. Oddziaływanie promieniowania z materią

Promieniowanie jonizujące powoduje jonizację lub/i wzbudzenie atomów ośrodka mate-
rialnego, z którym oddziałuje. W zależności od mechanizmu oddziaływania mówimy o pro-
mieniowaniu bezpośrednio i pośrednio jonizującym. Do pierwszej grupy należą cząstki ob-
darzone ładunkiem elektrycznym (cząstki alfa, beta, protony), które jonizują głównie przez 
oddziaływania kulombowskie. Natomiast cząstki obojętne (np. neutrony) oraz wysokoener-
getyczne promieniowanie elektromagnetyczne (promieniowanie X i ) oddziałują z materią 
w sposób pośredni przez efekt fotoelektryczny, rozpraszanie comptonowskie i kreację par 
elektron–pozyton, a także przez reakcje jądrowe.

W zakresie energii od 10 keV do 10 MeV jonizacja ośrodka dominuje nad jego wzbu-
dzaniem. Cząstki naładowane poruszając się w ośrodku materialnym tracą swoją energię na 

b)a)
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zderzenia i generację promieniowania hamowania. W wyniku zderzeń tory cząstek zostają od-
chylone od pierwotnego kierunku, natomiast straty radiacyjne są wynikiem ich oddziaływania 
z polem kulombowskim jąder atomów ośrodka (Khalil 2011). Na skutek opisanych oddzia-
ływań promieniowanie traci energię na jednostkę przebytej drogi. Straty te opisane są przez 
liniowy współczynnik przekazywania energii (LET – z ang. Linear Energy Transfer). Zależy 
on od rodzaju promieniowania jonizującego oraz od właściwości ośrodka (Sobkowski 1981).

Cząstki naładowane charakteryzują się określonym zasięgiem zależnym od ich energii 
oraz od rodzaju i gęstości ośrodka. Przykładowe wartości zasięgów w powietrzu i wodzie 
w przypadku cząstek alfa i beta przedstawiono w tabeli 2.2.

Tabela 2.2
 Orientacyjne zasięgi cząstek alfa i beta o różnych energiach w powietrzu i wodzie 

(L’Annunziata 2012)

E [MeV]
R powietrze [mg cm–2] R woda [mg cm–2]

alfa beta beta

0,1 0,17 16 11

1,0 0,67 490 420

2,5 1,70 1400 1200

5,0 4,40 2700 2500

W przypadku oddziaływania promieniowania elektromagnetycznego z materią, część 
fotonów może być całkowicie zaabsorbowana, część ulega rozproszeniu, a część przechodzi 
przez ośrodek, praktycznie nie ulegając rozproszeniu i zmianie energii. Im wyższa liczba 
atomowa absorbenta i większa grubość materiału absorbującego, tym większe jest osłabienie 
wiązki promieniowania, ponadto im wyższa energia promieniowania, tym osłabienie w da-
nym ośrodku będzie mniejsze. Promieniowanie gamma lub X oraz promieniowanie neutro-
nowe charakteryzują się bardzo dużą przenikliwością. 

Na skutek oddziaływania promieniowania jonizującego z materią skolimowana wiązka 
promieniowania zostaje osłabiona zgodnie z eksponencjalnym prawem osłabienia:

J J e mx= ⋅ −
0

μ   (2.23)
gdzie:
 J0  – intensywność wiązki promieniowania padającej na ośrodek materialny, 
 J  – intensywność wiązki po przejściu przez warstwę ośrodka o grubości równoważ-

 nej masie powierzchniowej x, 
 m  – masowy współczynnik osłabienia [cm2 g–1],
 x – masa powierzchniowa absorbentu [g cm–2].

Masowy współczynnik osłabienia we wzorze (2.23) wyraża sumaryczny efekt zachodzą-
cych w materii zjawisk (efekt fotoelektryczny, rozpraszanie Comptona, efekt tworzenia par). 
Za pomocą odpowiedniego detektora dokonuje się pomiaru intensywności J promieniowania. 
Częstość zliczeń I uzyskana na podstawie takiego pomiaru jest proporcjonalna do intensyw-
ności promieniowania. 
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2.5. Efekt samoabsorpcji promieniowania beta 
w absorbencie

Planując eksperyment, należy rozważyć, czy zachodzi potrzeba uwzględnienia zjawi-
ska absorpcji promieniowania w materiale absorbentu (zarówno materiał próbki – zjawisko 
samoabsorpcji promieniowania w próbce, jak i w powietrzu pomiędzy próbką a detektorem 
oraz w materiale samego detektora). Poniżej przedstawiono przykład analizy samoabsorpcji 
promieniowania beta w próbce.

Ponieważ preparat posiada pewną masę, a zatem i grubość (wyrażoną zazwyczaj w jed-
nostkach masy powierzchniowej, tj. w mg cm–2), to cząstki  emitowane przez głębsze war-
stwy preparatu są pochłaniane w warstwach górnych i nie wszystkie dochodzą do licznika. 
Pochłanianie to zachodzi według tych samych praw, co pochłanianie w zewnętrznych absor-
bentach (Overman 1963). Promieniowanie wysyłane przez warstwy leżące poniżej zasięgu 
maksymalnego cząstek  w ogóle nie wychodzi z preparatu. Na efekt ten dodatkowo nakłada 
się zjawisko rozproszenia promieniowania pochodzącego z górnych warstw preparatu przez 
warstwy dolne.

Preparaty przygotowane do pomiaru promieniowania  powinny mieć w danej serii do-
świadczeń ten sam kształt geometryczny, grubość i powierzchnię. Jeśli jednak w warunkach 
doświadczenia nie można przygotować próbek o jednakowej grubości, należy wprowadzić 
poprawkę na samoabsorpcję. Wprowadza się ją również przy obliczaniu bezwzględnej ak-
tywności preparatu. 

Poprawkę na samoabsorpcję można wyliczyć teoretycznie, jeżeli zna się grubość pre-
paratu i liniowy współczynnik absorpcji w materiale źródła. Częstość zliczeń I0 preparatu 
o masie powierzchniowej x (mg cm–2), powierzchni S (cm2) i wielkości awł (imp. s–1 mg–1) –
proporcjonalnej do aktywności właściwej jest równa:

0 wI a S x  (2.24)
Jeżeli na taki preparat naniesie się nieskończenie cienką warstwę dx tej samej substancji, 

to częstość zliczeń wzrośnie o wielkość:

wI a S x I x  (2.25) 
gdzie  oznacza współczynnik samoabsorpcji. 

Całkując to równanie, otrzymuje się:

(1 )xwa SI  (2.26)

a z równań (2.24) i (2.26):

I I
x

x0
1

=
− −

μ
μe

  (2.27)

Gdy x = x, to według równania (2.26)

wa SI  (2.28)
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Z równań (2.26) i (2.28)

I
I

x

∞

= − −1 e μ   (2.29)

a z równań (2.24) i (2.26)

I
I x

x

0

1
=

− −e μ

μ
 (2.30)

gdzie I oznacza częstość zliczeń dla próbki o grubości nieskończenie wielkiej x przewyż-
szającej zasięg cząstek .

Najprostszy sposób kompensacji różnic w samoabsorpcji w przypadku różnych próbek 
polega na wykorzystaniu doświadczalnych krzywych skalowania uzyskanych na podstawie 
pomiarów częstości zliczeń próbek o różnych znanych grubościach. Rozpatrywane próbki 
przygotowuje się z użyciem nośnika tzn. substancji, której będzie towarzyszył badany pier-
wiatek w czasie przemian.

Podczas zdejmowania tego typu krzywych istnieją następujące trzy możliwości:

1) Ilości nośnika jest stała we wszystkich pomiarach: częstość zliczeń zmienia się wprost 
proporcjonalnie do ilości izotopu promieniotwórczego.

2) Ilości nośnika i izotopu promieniotwórczego wzrastają jednocześnie, to znaczy preparaty 
mają tę samą aktywność właściwą, a różnią się grubością próbki. Wraz ze wzrostem 
grubości próbki natężenie promieniowania dochodzące do detektora rośnie (rys. 2.7) 
według równania (2.29).

 Gdyby nie było samoabsorpcji częstość zliczeń byłaby wprost proporcjonalna do ak-
tywności próbki, a więc do jej grubości (krzywa 1 na rysunku 2.7). W rzeczywistości 
częstość zliczeń rośnie wolniej, a w końcu ustala się na stałym poziomie niezależnym 
od grubości próbki (krzywa 2 na rysunku 2.7). W przypadku takich próbek wprowa-
dza się określenie, że mają „nieskończenie dużą grubość”. Odpowiadająca im częstość 
zliczeń zależna jest tylko od aktywności właściwej materiału próbki, a nie zależy od 
całkowitej aktywności preparatu. 

 Niepewności w oznaczaniu częstości zliczeń I  dla grubości nieskończenie wielkiej wy-
wołane są faktem, że powierzchnia próbki znajduje się bliżej okienka licznika, gdy wzra-
sta jej grubość. Stosunek zmierzonej częstości zliczeń do częstości zliczeń wynikającej 
z masy próbki daje bezpośrednio poprawkę na samoabsorpcję:

f
I
IS1
0

=  (2.31)

3) Ilość izotopu promieniotwórczego jest stała we wszystkich pomiarach, to znaczy pre-
paraty mają tę samą aktywność, a różnią się ilością nośnika, a tym samym grubością 
próbki. Ze wzrostem ilości nośnika częstość zliczeń maleje (rys. 2.8) według równania:

I
I

e
x

f
x

S
0

1
2

=
−

=
−μ

μ
 (2.32)
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 I0 jest częstością zliczeń pochodzącą od grubości równej zero, czyli takiej, w której nie 
występuje samoabsorpcja. Ponieważ próbki są coraz bardziej rozcieńczone nośnikiem, 
nie osiąga się nasycenia, lecz mierzone natężenie promieniowania maleje aż do osiągnię-
cia tła detektora.

Rys. 2.7. Krzywe pochłaniania w przypadku, gdy nie zachodzi zjawisko samoabsorpcji (krzywa 1)    
oraz gdy zachodzi zjawisko samoabsorpcji promieniowania β w próbce (krzywa 2)

Przebieg krzywej w pobliżu punktu odpowiadającego grubości zerowej próbki nie jest 
dobrze poznany i zależy od położenia preparatu względem detektora i rodzaju stosowanego 
detektora. Niewielki wzrost częstości zliczeń w przypadku małych grubości źródła tłumaczy 
się rozpraszającym działaniem spodnich warstw preparatu, które kierują ku licznikowi część 
cząstek mających pierwotnie inny kierunek. Odnosi się to szczególnie do przypadku, gdy 
materiał preparatu ma wyższą liczbę atomową niż podkładka preparatu. Jeżeli preparat jest 
cienki, rozproszenie zwrotne jest powodowane głównie przez podstawkę.

W miarę wzrostu grubości źródła rozproszenie zwrotne spowodowane przez materiał 
próbki (o większej liczbie atomowej) jest większe niż absorpcja w próbce. Częstość zliczeń 
rośnie więc aż do momentu, gdy preparat osiągnie grubość maksymalną na rozproszenie 
zwrotne (jest ona wyższa niż maksymalna grubość na rozproszenie zwrotne od podstawki), 
po której przekroczeniu proces rozcieńczania preparatu bierze górę nad odbiciem wstecznym.

Krzywe podane na rysunkach 2.7, 2.8a i 2.8b są krzywymi doświadczalnymi (otrzyma-
nymi w czasie testowania ćwiczenia), które można zastosować przy wykonywaniu różnego 
rodzaju doświadczeń. Pierwszą z nich (rys. 2.7) wykorzystuje się przede wszystkim do okreś-
lenia grubości preparatu odpowiadającej nasyceniu. Znając tę grubość, można w sposób za-
dowalający przeprowadzić wiele doświadczeń, stosując próbki mające, co najmniej taką gru-
bość. Nie ma wówczas potrzeby wprowadzania poprawek na samoabsorpcję. Liczba zliczeń 
zależy jedynie od aktywności właściwej preparatu. Również w przypadku próbek bardzo 
cienkich, gdy straty spowodowane samoabsorpcją nie mogą mieć specjalnego znaczenia, 
uwzględnienie poprawek nie jest konieczne.
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Krzywa tego typu (rys. 2.7) jest mniej użyteczna w przypadku próbek o grubościach 
mniejszych od potrzebnej do uzyskania nasycenia. W przypadku próbek o mniejszej grubości 
lepiej posługiwać się krzywą przedstawioną na rysunku 2.8.

Rys. 2.8. Stosunek I/I0 promieniowania β w funkcji masy powierzchniowej próbki; zawartość izotopu 
promieniotwórczego jest stała we wszystkich pomiarach, to znaczy preparaty mają tę samą aktywność, 
a różnią się ilością nośnika, a tym samym grubością próbki: a) krzywa doświadczalna dla 32P; b) krzywa 

doświadczalna dla 35S – obydwa izotopy emitują wyłącznie promieniowanie beta

Przy korzystaniu z krzywych samoabsorpcji należy pamiętać, że wszystkie pomiary 
muszą być wykonane w tych samych warunkach geometrycznych i przy użyciu tego samego 
detektora. 

Znajomość współczynnika absorpcji promieniowania β w zewnętrznym absorbencie lub 
grubości połówkowej absorbenta (grubość warstwy dwukrotnie osłabiającej promieniowa-
nie) jest również pomocna w ocenie strat spowodowanych samoabsorpcją (Brodski 1958; 
Friedlander 1957). Grubość połówkowa w przypadku samoabsorpcji jest przeciętnie 2,3 
razy większa niż grubość połówkowa absorbenta zewnętrznego (ze znacznymi fluktuacjami) 
i można ją określić z przybliżonych równań:

x d1 2 2 3 1 2/ , /= ⋅  (2.33)

d1 2 0 693/ , /= μd  (2.34)

gdzie: 
 x1/2 – grubość połówkowa w przypadku samoabsorpcji [mg cm–2],
 d1/2 – grubość połówkowa w przypadku absorbenta zewnętrznego [mg cm–2],
 μd – masowy współczynnik absorpcji w absorbencie zewnętrznym [cm2 mg–1].

W części doświadczalnej niniejszego skryptu zaproponowane są dwa ćwiczenia: Wy-
znaczanie poprawek na samoabsorpcję w preparatach o stałej aktywności właściwej oraz 
Wyznaczanie poprawek na samoabsorpcję w preparatach o stałej aktywności bezwzględ-
nej. Interpretację danych pomiarowych należy przeprowadzić według wskazówek zawartych 
w instrukcjach do tych ćwiczeń.

 

b)a)
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2.6. Skażenia promieniotwórcze

Skażenie promieniotwórcze jest to zanieczyszczenie substancjami promieniotwórczymi 
wszelkich materiałów, powierzchni, środowiska lub osób. W szczególnym przypadku skażenie 
ludzkiego ciała to zarówno zewnętrzne skażenie skóry, jak i skażenie wewnętrzne, niezależnie 
od drogi wniknięcia substancji promieniotwórczych do organizmu człowieka. 

Skutki zdrowotne spowodowane skażeniem wewnętrznym (wchłonięciem) izotopu pro-
mieniotwórczego do organizmu zależą od wielu czynników. Należy rozważyć rodzaj promie-
niowania i mechanizmy jego oddziaływania z materią (podrozdz. 2.4), a także dystrybucję 
danego nuklidu oraz czas jego przebywania w organizmie. Należy zachować szczególną ostroż-
ność w przypadku pracy z izotopami alfa promieniotwórczymi. Cząstki alfa charakteryzują 
się bowiem dużą wartością LET. Mogą powodować liczne uszkodzenia radiacyjne na swojej 
drodze, mimo że ich zasięg jest niewielki (Sobkowski 1981; Kroh 1970). Przy zachowaniu 
wymaganych środków ostrożności nie powinno dojść do skażenia wewnętrznego organizmu.

Wykonując doświadczenia przy użyciu izotopów promieniotwórczych, pracujemy 
w polu promieniowania, które jest scharakteryzowane przez moc dawki (L’Annunziata 2012). 
Stosując zasadę ograniczonego czasu, zwiększonej odległości lub stosowania osłon, można 
w łatwy sposób ograniczyć dawkę tego promieniowania.

W przypadku kontroli dozymetrycznej miejsca pracy po ćwiczeniach radiochemicznych 
ewentualny poziom skażeń jest niewielki ze względu na bardzo małe aktywności używane 
w ćwiczeniach (na ogół nieprzekraczające 100 kBq na jedno ćwiczenie). Niemniej ze względu 
na możliwość zanieczyszczenia przyrządów laboratoryjnych substancjami promieniotwór-
czymi należy znać podstawowe reguły odkażania przedmiotów zanieczyszczonych substan-
cjami promieniotwórczymi. 

Zanieczyszczenie powierzchni danego materiału przez substancje promieniotwórcze 
może się odbywać różnymi sposobami:
 chemicznym (adsorpcja chemiczna przez wymianę jonów),
 fizycznym (adsorpcja powierzchniowa),
mechanicznym (dyfuzja w mikroporach).

Trudno jest podać ogólną metodę odkażania, ponieważ wiele czynników wpływa na 
sposób i skuteczność oczyszczania powierzchni; powinna ona być dostosowany do rodzaju 
powierzchni, materiału zanieczyszczonego i skażającej substancji promieniotwórczej. Me-
toda odkażania musi być oparta na dobrej znajomości własności chemicznych i jądrowych 
konkretnego skażenia oraz na zrozumieniu praw fizykochemicznych, którym ono podlega. 

Ponadto należy uświadomić sobie skalę zagrożeń i jej zależności od aktualnej aktywno-
ści radionuklidu, jego okresu połowicznego rozpadu i rodzaju promieniowania.

W pracowni studenckiej ma się do czynienia ze wszystkimi rodzajami promieniowania 
oraz szerokim zakresem czasów połowicznego rozpadu, lecz aktywność preparatów stoso-
wanych w pojedynczym ćwiczeniu na ogół nie przekracza 100 kBq. Dla porównania, w za-
kładach wytwarzających radiofarmaceutyki pozytonowe aktywności są co najmniej o rząd 
wyższe (tuż po zakończeniu cyklu produkcyjnego aktywność 18F– w H2

18O wynosi od 0,2 TBq 
do 0,5 TBq). Ze względu na stosunkowo krótkie czasy połowicznego zaniku większości pro-
dukowanych tam radionuklidów (od 2 minut – 15O do 1,8 godziny – 18F) możliwe jest prze-
czekanie zagrożenia; natomiast w tego typu zakładach trzeba mieć na względzie długotrwałe 
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skażeniem aparatury jonami metali, np. 57Co, wypłukanymi wodą H2
18O z elementów kon-

strukcyjnych tarcz. O wiele większy rozrzut wartości czasów połowicznego rozpadu oraz 
aktywności występuje w ośrodkach produkujących w reaktorach jądrowych emitery beta 
minus dla medycyny nuklearnej czy przemysłu; np. pojedynczy generator 99Mo/99mTc w dniu 
wysyłki może mieć aktywność 50 GBq1 (Radiofarmaceutyki... 2014), co pomnożone przez 
liczbę odbiorców daje aktywności rzędu terabekereli i większe. Z kolei oceniając hipotetycz-
ne skażenia w szpitalnych oddziałach medycyny nuklearnej trzeba pamiętać, że jednorazowe 
dawki nuklidów diagnostycznych (18F, 68Ga, 99mTc, 123I, 131I) wynoszą od 111 MBq do 740 
MBq, a terapeutycznych (90Y, 131I, 153Sm, 188Re) mogą być nawet o rząd większe2 (Thera-
peutic... 1999).  Najpoważniejsze zagrożenie i największe trudności z usuwaniem skażeń 
stwarzają awarie związane z energetyką jądrową3 (Cleanup... 1989).

Poniżej przedstawiono ogólne zasady odkażania.
– Przed podjęciem jakichkolwiek działań należy ustalić rodzaj i stopień skażenia oraz 

oznakować i zabezpieczyć jego obszar.
– W przypadku skażenia powierzchni przedmiotów innych niż meble laboratoryjne i pod-

łogi (np. szkło laboratoryjne) należy rozważyć, czy zamiast odkażania nie jest lepiej 
poddać je kwarantannie lub potraktować jako jednorazowego użytku. 

– Przed rozpoczęciem usuwania skażeń promieniotwórczych należy utworzyć zespoły co 
najmniej dwuosobowe. Jedna osoba musi kontrolować moc dawki i podawać potrzebne 
nieskażone materiały, druga przeprowadza odkażanie. 

– Przygotować wszelkie niezbędne przybory – tampony (waciki, bibułę lub chusteczki 
jednorazowe), szczypce, pipety z jednorazowymi końcówkami, torby foliowe lub odpo-
wiednio oznakowane i osłonięte pojemniki na skażony materiał (odpady ciekłe i stałe) 
oraz w razie potrzeby maski i okulary ochronne.

– Zapobiegać skażeniom wtórnym. Skażenia należy zbierać zawsze od obrzeży ku środko-
wi plamy. W celu usunięcia skażenia z powierzchni stołów lub podłogi należy posługiwać 
się wilgotnym tamponem uchwyconym w szczypce i zwijanym sukcesywnie za pomocą 
drugich szczypiec w taki sposób, aby kierować promieniotwórczość do wnętrza zwoju, na 
zewnątrz pozostaje wówczas do dyspozycji kolejna czysta powierzchnia chłonna. W przy-
padku skażenia proszkami lub złożem z kolumn chromatograficznych należy uważać, aby 
nie doprowadzić do rozpylenia substancji w powietrzu. Najpierw należy zebrać większe 
ilości dwoma równo przyciętymi kartkami, resztki proszku można zebrać z powierzchni, 
używając do tego taśmy klejącej lub wałka do odzieży, a ze szpar odkurzaczem przezna-
czonym wyłącznie do tego celu. Zużyte materiały (tampony, taśmy klejące, wkłady do 
odkurzacza) należy zgnieść w taki sposób, aby skażenie było skierowane do wewnątrz 
(po zakończeniu prac także rękawiczki ochronne) i wyrzucić do odpadów. W trakcie prac 
należy pamiętać o konieczności zminimalizowania masy i objętości materiałów użytych 
do odkażania tak, aby ilość odpadów promieniotwórczych była możliwie jak najmniejsza. 

– Jako pierwszy płyn odkażający zwykle najlepsza jest czysta woda, a dopiero potem inne 
substancje. Czysta woda musi być też ostatnim z użytych środków myjących, tak by 
usunęła ślady po wszystkich poprzednich. W celu zminimalizowania objętości odpadów 
należy unikać nadmiaru wody, a płukać i myć wielokrotnie, ale małymi porcjami (ta 
zasada dotyczy też wszystkich innych cieczy myjących). 

– Jeżeli skażenie lepi się do podłoża, to najpierw należy je zebrać tamponem zwilżonym 
czystą benzyną lub heksanem i domyć – najpierw tamponami zwilżonymi izopropa-
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nolem, a potem wodą. Poza koniecznością usunięcia skażenia wraz z częścią podłoża 
(np. warstwą pasty do podłóg) nie powinno się zmywać linoleum rozpuszczalnikami 
organicznymi, które mogą powodować rozmiękczenie polimeru, a w konsekwencji głęb-
sze wniknięcie skażenia. Cieczami organicznymi nie należy myć osłon z pleksiglasu, 
który od etanolu pęka, z chloroformem tworzy klej, a od wielu innych cieczy mętnieje. 
W przypadku silnego zanieczyszczenia szkła lub porcelany, gdy umycie silnym utlenia-
czem jest konieczne, współczesne przepisy zalecają stosowanie stężonego (60–65%) 
kwasu azotowego(V).

– Przy odkażaniu powierzchni należy wykorzystywać mechanizmy wymiany jonowej, roz-
cieńczenia izotopowego, izolacji lub zagęszczania śladów (podrozdz. 4.4 i rozdz. 5). Roz-
cieńczenie izotopowe nadaje się prawie do każdej powierzchni i do każdego typu skażenia, 
m.in. przy usuwaniu skażeń anionowych, np. siarczanów i fosforanów znakowanych izoto-
pami 35S i 32P. Jest ono także podstawą profilaktyki przy narażeniu ludzi na wchłonięcie 131I.

– Jeżeli ciecz promieniotwórcza nie wsiąknęła w podłoże, to można ją zebrać (pipetą 
odpowiedniej objętości z jednorazową końcówką) wprost do odpadów ciekłych lub 
przeznaczyć do odzysku. Następnie należy zalewać skażoną plamę możliwie małymi 
porcjami wody lub odpowiedniego roztworu i za każdym razem znowu odsysać. Ro-
dzaj płynu wybranego do wypłukiwania skażeń musi być uzależniony od chemicznych 
właściwości substancji skażającej oraz podłoża. Do usuwania skażeń izotopami metali 
nadają się: rozcieńczony HNO3 (wszystkie azotany są rozpuszczalne w wodzie) oraz 
roztwory substancji kompleksujących. Szczególnie przydatne są tu mleczany i cytrynia-
ny, które są dość tanie, a z większością jonów metali tworzą trwałe termodynamicznie, 
rozpuszczalne chelaty. Mleczan lub cytrynian amonu może być bardziej skuteczny niż 
odpowiedni kwas lub jego sól (np. sodowa), ponieważ liczne metale tworzą rozpusz-
czalne w wodzie trwałe kompleksy amoniakalne. Cytryniany nadają się dobrze do my-
cia powierzchni metalowych, a zwłaszcza stalowych, gdyż pomagają usunąć nie tylko 
skażenie, ale i produkty korozji podłoża. 

– Należy liczyć się z trudnością oczyszczenia powierzchni porowatych. W przypadku sil-
nego skażenia materiałów budowlanych (betonu, cegły, płytek podłogowych lub spojeń 
między nimi) jedyną skuteczną metodą może okazać się usunięcie skażonego materiału 
(np. przez wytrawienie roztworem NH4F) i położenie nowego. Skażoną odzież często 
trzeba potraktować jako odpad, jednak w przypadku skażeń nuklidami krótkotrwałymi 
można ją poddać kwarantannie, a następnie wyprać. Skażoną skórę trzeba zmywać wodą 
z łagodnym mydłem w płynie – nad zlewem lub pod natryskiem, z których ścieki są 
odprowadzane do specjalnych odstojników. Nie należy tu stosować ostrych szczotek 
i pumeksów ani mydeł drażniących naskórek.

2.7. Ćwiczenia laboratoryjne do rozdziału drugiego

2.7.1. Odkażanie radiochemiczne
Cel ćwiczenia
Ćwiczenie pozwala na zaznajomienie się z przebiegiem dekontaminacji metodą wymiany 

jonowej oraz na praktyczne zapoznanie się ze sposobami oczyszczania różnych materiałów.
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Aparatura i odczynniki
 okienkowy licznik G–M z układem liczącym,
 domek pomiarowy, 
 płytki: szklane, metalowe, plastikowe matowe i gładkie, papier ścierny,
 1 M HNO3,
 4% Na2HPO4,
H2

35SO4, 59FeCl3, 60CoCl2,
 alkohol metylowy.

Wykonanie ćwiczenia
1.  Cztery płytki wykonane z jednego lub różnych rodzajów materiałów odtłuścić alkoho-

lem metylowym, wysuszyć i zmierzyć ich tło.
2.  Skazić płytki promieniotwórczym roztworem, od którego częstość zliczeń w stosowa-

nym układzie pomiarowym wyniesie około 3000 imp. min cm–3. Na każdą płytkę należy 
nanieść dwie do trzech kropli roztworu promieniotwórczego, wskazanego przez prowa-
dzącego. Po wysuszeniu zmierzyć częstości zliczeń od skażonych płytek.

3. W zlewkach przygotować roztwory zmywające: wodę, Na2HPO4, HNO3 i alkohol mety-
lowy. Jeśli skażono kilka rodzajów płytek, ograniczyć się do jednego roztworu zmywa-
jącego. Płytki umyć w danych roztworach, wysuszyć i znów zmierzyć częstości zliczeń 
od nich. Operację mycia powtarzać aż do uzyskania poziomu częstości zliczeń bliskiej 
tłu. Mycie przeprowadzić za pomocą tamponów ujętych w szczypce (technika opisana 
w podrozdz. 2.6).

Opracowanie wyników
Wyniki pomiarów przedstawić w tabelce:

Lp. Rodzaj 
płytki

Tło płytki 
imp./100 s

Częstość 
zliczeń 

imp./100 s

Substancje 
zmywające

Mycie
I

imp./100 s
II

imp./100 s
III

imp./100 s

Uwaga: wszystkie operacje ze skażonymi płytkami należy wykonywać za pomocą szczypiec.

2.7.2. Wyznaczanie poprawek na samoabsorpcję w preparatach 
o stałej aktywności właściwej 

Cel ćwiczenia 
Celem ćwiczenia jest wyznaczenie poprawek na samoabsorpcję w preparatach emitu-

jących miękkie promieniowanie  o stałej aktywności właściwej, a różniących się masą 
powierzchniową. Nośnikiem są stabilne izotopowo siarczany(VI) w postaci kwasu lub soli. 
Preparaty sporządza się z siarczanu baru znaczonego siarką promieniotwórczą 35S, wytrącając 
różne ilości BaSO4 zgodnie z reakcją:

Ba(NO3)2 + H2SO4  =  BaSO4 + 2 HNO3  



31

Aparatura i odczynniki
 licznik G–M (z cienkim okienkiem) wraz z układem liczącym, 
 łaźnia wodna, 
 0,1 M Ba(NO3)2, 
 0,1 M H2SO4, 
H2

35SO4 lub Na2
35SO4.

Wykonanie ćwiczenia
1.  Do 25 cm3 0,1 M H2SO4 dodać tyle znaczonego H2

35SO4, aby jego częstość zliczeń wy-
nosiła 80 imp. s–1 cm–3.

2. Do kolbki miarowej na 25 cm3 odmierzyć dokładnie pipetą 2,5 cm3 roztworu H2
35SO4 

otrzymanego wg punktu 1, dopełnić wodą do kreski i dokładnie wymieszać. Tak otrzy-
many roztwór będzie 0,01 M.

3. Do 11 zlewek na 100 cm3 wlać określone w tabeli ilości H2
35SO4, i H2O, ogrzać je silnie 

na łaźni wodnej i strącać osady Ba35SO4, dodając kroplami Ba(NO3)2 i starannie miesza-
jąc. Ilości H2

35SO4 oznaczone w tabeli 2.3 gwiazdką (próbki od 1 do 7) odnoszą się do 
0,01 M roztworu (otrzymanego według punktu 2), pozostałe preparaty sporządza się 
z 0,1 M H2

35SO4.
 Po 10-minutowym ogrzewaniu osadów, mającym na celu uzyskanie większych ziaren 

BaSO4, przesączyć je i po umieszczeniu w ramce z pleksiglasu wysuszyć w suszarce 
w temperaturze 90C. Podczas sączenia należy dbać o uzyskanie możliwie równomier-
nej warstwy osadu na sączku.

4 Zmierzyć częstość zliczeń od otrzymanych preparatów, zachowując stałe warunki geo-
metryczne pomiarów (odległość preparatów od licznika około 2 cm).

Tabela 2.3
Objętości odczynników używanych na poszczególnych etapach ćwiczenia

Nr Objętość H2SO4 [cm3] Objętość H2O
[cm3]

Objętość Ba(NO3)2

[cm3]
1 1* 5 1

<2> 1.5* 5 1
3 2* 5 1

<4> 3* 5 1
5 4* 5 1

<6> 7* 5 1
7 10* 5 2
8 2 10 3
9 6 10 10
10 10 10 12

<11> 15 10 17

Uwaga: Objętości H2SO4 oznaczone w tabeli 2.3 gwiazdką odnoszą się do 0,01 M roztworu otrzymanego według 
punktu 2 instrukcji. Preparaty oznaczone < > wykonuje się w czasie ćwiczeń o przedłużonym czasie.
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Opracowanie wyników
1. Znając powierzchnie preparatów oraz ich masę (z reakcji chemicznej), obliczyć masę po-

wierzchniową każdej z próbek. W obliczeniach uwzględnić rozcieńczenie 0,1 M H2SO4 
przez dodanie roztworu promieniotwórczego. Wykreślić zależność częstości zliczeń I od 
masy powierzchniowej preparatów. Wykreślić prostą styczną do ww. krzywej w jej po-
czątkowej części. Jest to prosta wyznaczająca częstość zliczeń I0 od mierzonych prepa-
ratów, jeżeli by nie było samoabsorpcji. W bardzo cienkich warstwach samoabsorpcja 
jest bardzo mała i wzrost częstości zliczeń jest praktycznie proporcjonalny do grubości 
preparatów.

2. Wykreślić funkcje log fS w zależności od grubości preparatów, przy czym fS(x) = I/I0

 gdzie: 
 fS  – poprawka na samoabsorpcję,
 I  – częstość zliczeń od badanych preparatów,
 I0  – częstość zliczeń ekstrapolowana od zerowej grubości preparatów,
 x  – masa powierzchniowa preparatów.

2.7.3. Wyznaczanie poprawek na samoabsorpcję 
w preparatach o stałej aktywności bezwzględnej

Wersja I
W tej metodzie wyznaczania poprawek na samoabsorpcję próbki roztworu (Na2HPO4) 

o tej samej aktywności rozcieńcza się kolejno coraz to większymi ilościami nieaktywnego 
nośnika. Po wytrąceniu osadów otrzymuje się wiele próbek o różnej masie powierzchniowej, 
lecz o tej samej aktywności. Wytrącanym osadem jest fosforan amonowo-magnezowy MgN-
H4

32PO4 znaczony fosforem promieniotwórczym.

Aparatura i odczynniki
 okienkowy licznik G–M wraz z układem liczącym,
Na2H32PO4, 
 0,25 M Na2HPO4, 
 4 M amoniak, 
 4 M HCl, 
mieszanina magnezjowa: 50 g MgCl26H2O + 100g NH4Cl + 4 cm3 12 M HCl rozpusz-

czonego w 500 cm3 wody,
 czerwień metylowa, 
 alkohol etylowy.

Wykonanie ćwiczenia
1.  Sporządzenie roztworu aktywnego. Do 10 cm3 wody dodać taką ilość Na2H32PO4, aby 

częstość zliczeń wynosiła około 60 imp. s–1 cm–3.
2.  Do dziewięciu zlewek odmierzyć dokładnie kolejno po: 1, 2, 4, 8, 12, 16, 20, 26, 32 cm3 

0,25 M roztworu fosforanu disodowego (Na2HPO4). Rozcieńczyć wodą do 100 cm3. Do 
każdej próbki odpipetować bardzo dokładnie 1 cm3 roztworu aktywnego Na2H32PO4. 
Z kolei do każdej próbki dodać 3 cm3 4 M HCl, kilka kropli czerwieni metylowej, 25 cm3 
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mieszaniny magnezjowej i mieszając energicznie dodawać kroplami 4-molowego amo-
niaku. Po zmianie barwy czerwieni metylowej na żółtą dodać jeszcze 5 cm3 4-molowego 
amoniaku i starannie wymieszać zawartość zlewki. Po tym czasie roztwór przesączyć 
przez rozbierany sączek, osad na sączku przemyć parę razy 4-molowym amoniakiem 
rozcieńczonym wodą w stosunku 1 : 20. W czasie przemywania rozprowadzić osad rów-
nomiernie na sączku. Na odsączony osad położyć krążek z cienkiej bibułki i przygnieść 
specjalnym stemplem. Zdjąć ostrożnie górną część lejka, podnieść stempel (bibułka 
może zostać przyklejona do osadu, gdyż jest bardzo cienka, ok. 1 mg cm–2, i praktycz-
nie nie absorbuje cząstek  od 32P) i umieścić sączek z osadem w ramce z pleksi. Osady 
umieścić w suszarce (ok. 900C) lub z odległości 15 cm pod promiennikiem podczerwie-
ni. Podczas tych operacji osady powinny pozostać w postaci nieuszkodzonego walca.

3.  Sporządzić próbkę o grubości równej zero przez zwilżenie sączka o średnicy  = 25 mm 
umieszczonego w naczyńku pomiarowym z roztworem aktywnym w uprzedniej ilości 
(1cm3) i wysuszenie go. Częstość zliczeń od tego preparatu będzie równa I0.

Opracowanie wyników

Sporządzić wykres zależności log I/I0 próbek od masy powierzchniowej.
Poprawka na samoabsorpcję fS2 = I/I0.
Masę powierzchniową obliczyć z reakcji:

Mg2+ + PO4
3– + NH4

+ + 6H2O  MgNH4PO46H2O

oraz stężeń odczynników wziętych do reakcji. Stężenie nośnika wprowadzonego z roztwo-
rem aktywnym można pominąć.

Wersja II

W tej wersji ćwiczenia do sporządzania preparatów używa się jednakowych objętości 
roztworu H2

35SO4 rozcieńczonego coraz większymi objętościami H2SO4. Należy sporządzić 
próbki o masach powierzchniowych takich jak w ćwiczeniu Wyznaczanie poprawek na 
samoabsorpcję w preparatach o stałej aktywności właściwej (patrz tabela 2.3), stosując 
niepromieniotwórczy H2SO4, i do każdej próbki przed wytrąceniem osadu dodać tę samą 
ilość H2

35SO4. Krzywą doświadczalną w przypadku tej wersji ćwiczenia przedstawiono 
na rysunku 2.8.

Wykonanie ćwiczenia

1. Sporządzenie roztworu promieniotwórczego. Do 10 cm3 wody dodać taką ilość beznoś-
nikowego H2

35SO4,  aby częstość zliczeń wynosiła 100 imp. s–1 cm–3. 
2. Sporządzić próbkę o grubości równej zero przez odparowanie w naczyńku pomiarowym 

1 cm3  roztworu otrzymanego według punktu 1. Częstość zliczeń od tego preparatu bę-
dzie równa I0.

3. Do siedmiu zlewek wlać określone w tabeli 2.4 ilości H2SO4 i H2O. Do każdej zlewki 
dodać dokładnie odmierzony 1 cm3 roztworu promieniotwórczego otrzymanego we-
dług punktu 1. Ogrzać silnie zlewki i strącić osady BaSO4, dodając powoli Ba(NO3)2 
oraz starannie mieszając.
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4. Po 10 minutach osady przesączyć przez sączki membranowe i po umieszczeniu w ram-
kach wysuszyć. Podczas sączenia należy dbać o uzyskanie możliwie równomiernej war-
stwy osadu na sączku. Suszyć należy ostrożnie, aby na skutek zbyt wysokiej temperatury 
nie nastąpiło zdeformowanie ramek.

5. Zmierzyć częstość zliczeń od otrzymanych preparatów, zachowując stałe warunki geo-
metryczne pomiarów (odległość próbek od licznika nie większa niż 2 cm).

Tabela 2.4
Objętości odczynników używanych w poszczególnych etapach ćwiczenia

Nr Objętość H2SO4 
[cm3]

Objętość H2O 
[cm3]

Objętość Ba(NO3)2 

[cm3]

1 1* 5 1

<2> 1.5* 5 1

3 2* 5 1

<4> 3* 5 1

5 4* 5 1

<6> 7* 5 1

7 10* 5 2

8 2 10 3

9 6 10 10

10 10 10 12

<11> 15 10 17

Uwaga: 
a) próbki oznaczone < > wykonuje się w czasie ćwiczeń o przedłużonym czasie;
b) objętości H2SO4 oznaczone gwiazdką odnoszą się do 0,01 M roztworu, otrzymanego przez dziesięciokrotne 

rozcieńczenie 0,1 M kwasu siarkowego (odmierzyć 2,5 cm3 0,1 M kwasu do kolby miarowej na 25 cm3 i dopełnić 
wodą do kreski). Pozostałe preparaty sporządza się z 0,1 M H2SO4.

Opracowanie wyników
Sporządzić wykres zależności log(I/I0) od masy powierzchniowej próbek. Poprawka na 

samoabsorpcję fS2  = I/I0.
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3. Reakcje jądrowe

3.1. Wstęp

Zajmując się badaniem właściwości i przemian chemicznych izotopów promieniotwór-
czych, warto uświadomić sobie, że nuklidy promieniotwórcze stanowią ponad 90% wszyst-
kich znanych nuklidów (Tipler 2011). Wszystkie znane radionuklidy klasyfikuje się na na-
turalne i wytworzone sztucznie. Nuklidy występujące naturalnie można z kolei podzielić na 
kosmogeniczne, z których najważniejsze są 3H, 7Be, 14C, 22Na oraz występujące w skorupie 
ziemskiej, a te z kolei dzielimy na występujące pojedynczo (np. 40K, 87Rb) oraz w postaci mie-
szanin izotopów, jako człony naturalnych szeregów promieniotwórczych (np. 226Ra, 210Po). 
Odkrycie zjawiska sztucznej promieniotwórczości umożliwiło rozwinięcie i udoskonalenie 
technik sztucznego wytwarzania radioizotopów w wyniku reakcji jądrowych. W zależności 
od rodzaju cząstek wzbudzających nuklidy sztuczne można podzielić na reaktorowe – gdy 
reakcja następuje pod wpływem neutronów (np. 60Co, 131I, 99Mo(–) 99mTc) lub cyklotro-
nowe – gdy reakcja jądrowa wywoływana jest przez cząstki naładowane (np. 67Ga, 18F, 11C, 
68Ge(EC) 68Ga). 

3.2. Efekty energetyczne w reakcjach jądrowych

Reakcja jądrowa jest procesem, w którym jądro atomowe reaguje z innym jądrem, cząst-
ką lub fotonem, dając jedno lub więcej jąder i ewentualnie inne cząstki. W większości przy-
padków reakcje jądrowe polegają na reakcji jądra z lekką cząstką (neutron, proton, deuteron, 
cząstka alfa, elektron, foton), a produktem jest jądro o zbliżonej liczbie masowej i ponadto 
jedna lub więcej cząstek lekkich. Wyjątek stanowi reakcja rozszczepienia, w której ciężkie 
jądro, po pochłonięciu neutronu, dzieli się na dwa jądra lżejsze (Skrzypczak 1995). W każdej 
reakcji jądrowej muszą być spełnione następujące zasady zachowania (Dziunikowski 2001):
 zasada zachowania całkowitej relatywistycznej energii,
 zasada zachowania pędu,
 zasada zachowania momentu pędu (orbitalnego i spinowego),
 zasada zachowania ładunku elektrycznego,
 zasada zachowania liczby barionowej,
 zasada zachowania liczby leptonowej.
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Przebieg typowej reakcji jądrowej można przedstawić w postaci:

X + a → [Z] → Y + b (3.1)

co skrótowo można zapisać:

X a, b Y( )  (3.2)

gdzie:
 X – jądro „tarczy” bombardowanej cząstkami a, 
 [Z] – jądro złożone tworzące się na krótki czas w wyniku pochłonięcia pierwotnej 

 cząstki a przez jądro X, 
 b – cząstka wtórna emitowana przez jądro złożone, 
 Y – jądro końcowe powstałe w wyniku danej reakcji (Dziunikowski 1991). 

Efekt energetyczny reakcji można z kolei zapisać w sposób następujący:

mXc2 + mac2 + Ka = mYc2 + mbc2 + Kb + KY  (3.3)

gdzie: mX, mY, ma, mb oznaczają odpowiednio masy spoczynkowe jądra „tarczy”, jądra po-
wstałego w wyniku reakcji, cząstki bombardującej a oraz cząstki wtórnej b, natomiast Ka, 
Kb, KY oznaczają odpowiednio energię kinetyczną cząstki a, cząstki b oraz powstałego jądra. 
Energia wyzwalana w trakcie reakcji jądrowej równa jest różnicy energii przed reakcją i po 
reakcji i jest związana głównie z energią kinetyczną produktów reakcji zgodnie ze wzorem:

Q = KY + Kb – Ka (3.4)

Szczególnym przypadkiem jest rozpraszanie sprężyste, gdy w stanie końcowym jądro 
tarczy i cząstka pocisku są te same, lecz o innych niż przed reakcją pędach i energiach. Z ko-
lei w wyniku rozproszenia nieelastycznego cząstka bombardująca pozostaje niezmieniona, 
natomiast jądro tarczy jest w stanie wzbudzonym (Skrzypczak 1995). 

Jądra powstające w reakcji jądrowej mogą być promieniotwórcze, a tym samym charak-
teryzować się określonym czasem połowicznego zaniku oraz określoną energią promienio-
wania. Dzięki pomiarowi tych wielkości istnieje możliwość zidentyfikowania wytworzonych 
w wyniku reakcji jądrowej izotopów, a tym samym pierwiastków, z których powstały. Zja-
wisko wytwarzania izotopów promieniotwórczych w wyniku reakcji jądrowych nazywane 
jest sztuczną promieniotwórczością. Zostało ono odkryte w 1934 r. przez Irenę i Fryderyka 
Joliot-Curie.

3.3. Powstawanie izotopów promieniotwórczych 
w procesach aktywacji

Aktywacja neutronowa polega najczęściej na reakcji (n, γ) z wykorzystaniem neutronów 
termicznych. Aktywność izotopu powstającego w wyniku reakcji można wyrazić wzorem:

A N
t t= ⋅ ⋅ −( ) ⋅− −φ σ λ λ

1 e ea s   (3.5)
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We wzorze (3.5) N oznacza liczbę jąder pierwiastka aktywowanego (jądra „tarczy”),  – stru-
mień cząstek aktywujących próbkę (stały w czasie aktywacji), w przypadku reakcji (n, γ) – stru-
mień neutronów,  – przekrój czynny na reakcję, w wyniku której powstaje promieniotwórczy 
nuklid,  – stała rozpadu powstałego izotopu, ta – czas aktywacji, ts – czas „studzenia”, tj. czas 
pomiędzy zakończeniem aktywacji próbki a rozpoczęciem pomiaru jej aktywności.

Korzystając z relacji, które zachodzą między liczbą jąder (N) określonego pierwiastka, 
n – liczbą moli tego pierwiastka, NA – stałą Avogadra (NA = 6,0221023 mol–1), m – masą ak-
tywowanego pierwiastka oraz M – masą atomową aktywującego się izotopu:

N n= ⋅ NA  (3.6) 

n
m
M

=  (3.7)

wyrażenie (3.5) można przekształcić do postaci:

N
m
M

t t
* =

⋅
⋅

⋅ ⋅ −( )− −N
e eA a s

λ
φ σ λ λ

1  (3.8)

gdzie N* oznacza liczbę jąder promieniotwórczych powstałych w wyniku aktywacji. 
Ponieważ miarą liczby powstających atomów promieniotwórczych jest aktywność, 

względny przyrost N* można określić przez podanie stosunku aktywności A zmierzonej po 
czasie t aktywacji i aktywności Amax uzyskanej po nieskończenie długim czasie napromienia-
nia. Przebieg zależności A/Amax jako funkcji t/T1/2, ilustrujący szybkość powstawania nuklidu 
promieniotwórczego przedstawiono na rysunku 3.1.

Rys. 3.1. Zależność przyrostu względnej aktywności próbki od znormalizowanego czasu 
napromieniania

A/
A m

ax

znormalizowany czas napromieniowania [t/T1/2]
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3.4. Efekt Szilarda–Chalmersa, chemia atomów gorących

Badania przemian chemicznych towarzyszących procesom jądrowym stanowią ważny 
rozdział chemii jądrowej zwany chemią gorących atomów i obejmujący reakcje chemiczne 
z udziałem atomów, jonów lub wolnych rodników o dużej energii kinetycznej. 

Z chemicznego punktu widzenia reakcje jądrowe można podzielić na dwie grupy: w wy-
niku reakcji jądrowej powstaje nowy pierwiastek (np. w reakcji (n, α)) lub izotop tego samego 
pierwiastka tak jak w przypadku reakcji (n, ):

Z

M 1

0

1

Z

M *X n X− + = + γ   (3.9)

Przy napromieniowaniu cząsteczek RX neutronami powolnymi (zakładamy, że reakcji 
jądrowej ulega tylko atom X), wychwytowi cząstek towarzyszy wydzielenie energii w postaci 
kwantów  oraz przemiany chemiczne jako efekty wtórne.

RX n RX R X* *+ → → + + γ  (3.10)

gdzie: 
 RX – cząsteczka zawierająca trwały izotop X,
 RX* – cząsteczka zawierająca wzbudzone jądro X,
 R – rodnik,
 X* – „gorący” atom izotopu promieniotwórczego.
 
Chemiczne rozdzielenie izotopów tego samego pierwiastka jest w zasadzie niemożliwe. 

Pomimo to w wielu przypadkach da się wydzielić powstały izotop z reszty substancji ma-
cierzystej dzięki zjawisku wykrytemu w 1934 r. przez Szilarda i Chalmersa. Wykazali oni, 
że wychwytowi radiacyjnemu neutronu towarzyszą specyficzne efekty chemiczne. Efekty te 
spowodowane są zerwaniem pierwotnych wiązań w cząsteczce i wzajemnym oddziaływa-
niem powstających przy tym „gorących” atomów z otaczającymi je cząsteczkami.

W wyniku reakcji neutronu z jądrem atomu „tarczy” dochodzi do przemiany tego jądra 
wraz z emisją kwantu γ. Po emisji kwantu γ jądro doznaje odrzutu, uzyskując energię odrzutu, 
której wartość można obliczyć na podstawie zasady zachowania pędu. Co do wartości pęd 
wyemitowanego kwantu pγ  jest równy pędowi atomu odrzutu P (Niesmiejanow 1975):

p Pγ =  (3.11)

Pęd atomu odrzutu wynosi:

P M v= ⋅   (3.12)

gdzie M oznacza masę jądra odrzutu, v – jego prędkość.

Energia kinetyczna atomu odrzutu E wynosi:

E
Mv P

M

p

M
= = =

2 2 2

2 2 2
γ  (3.13)
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Korzystając z faktu, że pęd fotonu określa się za pomocą równania:

p
E

γ
γ=

c
 (3.14)

gdzie c oznacza prędkość światła, Eγ – energię fotonu, można zapisać, że energia kinetyczna 
atomu odrzutu po wyemitowaniu fotonu wynosi:

E
E

M
= γ

2

22 c
 (3.15)

W fizyce jądrowej często jest stosowana jednostka energii – elektronowolt (eV). Jeden 
elektronowolt odpowiada energii, którą uzyskuje lub traci cząstka o jednostkowym ładunku 
elementarnym, przebywając odcinek drogi w polu elektrycznym o różnicy potencjałów 
równej 1V (1 eV = 1,60210–19 J). Jednej jednostce masy atomowej odpowiada energia 
931,5 MeV = 1,510–10 J. Pęd cząstki wyraża się w jednostkach energii podzielonej przez 
wartość prędkości światła c, a masę w jednostkach energii podzielonej przez kwadrat wartości 
prędkości światła c2. Stąd:

E
E

M
E

M
od MeV J= =

⋅ −

γ γ
2 2

101863 3 10
[ ] [ ]  (3.16) 

Energia odrzutu jest w stanie zerwać wiązanie chemiczne atomu z cząsteczką. Jeżeli 
tak wyrwany atom nie ulegnie rekombinacji z cząsteczką, można go wydzielić z substancji 
macierzystej. Energia odrzutu uzyskana przez atom w wyniku emisji kwantu γ przechodzi 
w energię ruchów cząsteczki: oscylacyjnego, rotacyjnego i translacyjnego. Największe zna-
czenie ma ta część energii odrzutu, która jest zużywana na zwiększenie energii ruchów oscy-
lacyjnego i rotacyjnego.

Początkowo cała energia odrzutu skupiona jest w atomie, który wyemitował kwant γ. 
Atom ten związany jest jednak z pozostałą częścią cząsteczki i gdy zaczyna się poruszać 
w kierunku przeciwnym do wyemitowanego kwantu γ pociąga za sobą pozostałą część czą-
steczki. W ten sposób pewna część energii zostaje przekazana cząsteczce. Jeżeli atom odrzutu 
porusza się dalej względem pozostałej części cząsteczki, odległość między nimi zaczyna się 
zwiększać (wiązanie „się rozciąga”). Gdy wiązanie nie jest dostatecznie silne, to cząsteczka 
się rozpada.

W przypadku gdy masa pozostałej części cząsteczki jest duża w porównaniu z masą 
atomu promieniotwórczego, praktycznie cała energia odrzutu jest zużywana na zerwanie wią-
zań. Jeżeli natomiast masa reszty cząsteczki jest mała w porównaniu z masą atomu odrzutu, 
ta część energii, która została zużyta na zerwanie wiązań chemicznych jest bliska zeru. Cała 
energia zostaje zużyta na zwiększenie energii ruchu postępowego cząsteczki. 

Energia wiązań chemicznych rzadko przekracza 4,5 eV, zwykle mieści się w granicach 
od 0,4 eV do 4 eV na jedno wiązanie.

W reakcjach jądrowych mogą powstawać izomeryczne pary (a czasem nawet triady) 
promieniotwórczych nuklidów. Izomery jądrowe są to nuklidy posiadające tę samą masę 
atomową M, tę samą liczbę porządkową Z (więc są to atomy tego samego pierwiastka), 
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a różniące się stanem energetycznym. Około 12% wszystkich jąder tworzy pary izomeryczne. 
Teoretyczne wyjaśnienie zjawiska izomerii jądrowej dał Weizsaecker, przyjmując założe-
nie, że jeden z izomerów danej pary znajduje się w stanie wzbudzonym charakteryzującym 
się szczególnie długim czasem życia (metatrwałym). Stan drugiego izomeru danej pary jest 
stanem podstawowym jądra. Przejście izomeryczne nuklidu ze stanu metatrwałego do stanu 
podstawowego zachodzi przez emisję kwantu gamma.

Tabela 3.1
Charakterystyka produktów reakcji (n, ) powstających w wyniku aktywacji 

naturalnego bromu neutronami termicznymi

Reakcja
jądrowa

Przekrój
czynny

[b]

E

[MeV]
E (max)
[MeV]

T1/2 powstałego
izotopu

79Br(n, )80mBr 2,60,2 0,037 (40%)
0,049 (0,3%)

– 4,4 h

79Br(n, )80Br 8,40,3 – − 2,0 (80%)
+ 1,0 (1,0%)

17,6 min

81Br(n, )82Br 3,00,3 0,776 (83%)
0,554 (72%)
0,619 (39%)
0,698 (28%)

– 35,4 h

Zjawisko izomerii jądrowej można zaobserwować na przykładzie bromu (w postaci bro-
mobenzenu) aktywowanego neutronami termicznymi. Naturalny brom składa się z dwóch 
izotopów: 79Br (50,51%) i 81Br (49,49%). Na skutek oddziaływania jąder bromu z neutronami 
termicznymi zachodzą reakcje przedstawione w tabeli 3.1. Zatem w bromobenzenie aktywo-
wanym neutronami termicznymi powstaje 82Br oraz 80Br posiadający dwa izomery jądrowe: 
80mBr (w stanie wzbudzonym) i 80Br (w stanie podstawowym).

Przejście 80mBr80Br zachodzi w wyniku emisji fotonów  lub konwersji wewnętrznej. 
Oprócz emisji kwantu  energia ze wzbudzonego jądra może zostać przekazana elektronom 
z powłoki elektronowej K. Elektron przyjmujący energię wzbudzenia jądra zostaje emitowa-
ny poza atom. Zjawisko takie nosi nazwę konwersji wewnętrznej. Proces ten przedstawiono 
na rysunku 3.2.

Procesowi konwersji wewnętrznej towarzyszy, podobnie jak w przypadku wychwy-
tu K, emisja kwantów promieniowania rentgenowskiego i wewnętrzny efekt fotoelektryczny 
oraz pojawienie się elektronów Augera. Proces konwersji wewnętrznej jest konkurencyjny 
w stosunku do emisji kwantów . Schemat rozpadu promieniotwórczego 80Br przedstawiono 
na rysunku 3.3.

Możliwość rozdzielenia izomerów jądrowych jest ściśle związana z przemianami 
chemicznymi wywołanymi przez procesy jądrowe. Jednym z czynników określających stan 
chemiczny atomów powstających w wyniku reakcji jądrowej jest energia odrzutu. Przy przej-
ściach izomerycznych atom zostaje odrzucony w wyniku emisji kwantów  lub elektronów 
konwersji wewnętrznej. Energia odrzutu jest w tym przypadku niewielka w porównaniu 
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z energią wiązań chemicznych. Energia odrzutu 80Br przy emisji elektronów konwersji we-
wnętrznej wynosi 0,34 eV, a przy emisji kwantów  0,155 eV. Są to energie niższe od energii 
wiązania chemicznego, a więc niedostateczne do jego zerwania.

Rys. 3.2. Ilustracja procesu konwersji wewnętrznej

Zrywanie wiązań chemicznych przy przejściach izomerycznych związane jest z two-
rzeniem się wielokrotnie naładowanych atomów w wyniku konwersji wewnętrznej i emisji 
elektronów Augera. Stwierdzono np., że przy przejściu izomerycznym 80mBr około 15% spo-
wodowanych konwersją wewnętrzną przejść prowadzi do straty wszystkich elektronów wa-
lencyjnych, 60% – do straty co najmniej czterech elektronów, mniej niż 10% do straty dwóch 
elektronów, a tylko 2% – do straty jednego elektronu. Względne ilości 80Br o dodatnim, obo-
jętnym i ujemnym ładunku wynoszą odpowiednio: q+ – 72%, qo – 28% i q− – 0,3%. Silna 
jonizacja atomu prowadzi do dysocjacji cząsteczki, ponieważ położenie atomów w cząsteczce 
zjonizowanej nie odpowiada już minimum energii potencjalnej układu.

Rys. 3.3. Schemat rozpadu promieniotwórczego 80Br



42

Oddzielenie na drodze chemicznej izomeru znajdującego się w stanie podstawowym od 
całej masy substancji jest możliwe tylko wówczas, gdy przejściu izomerycznemu towarzyszy 
konwersja wewnętrzna. W tych przypadkach, w których przejście ze stanu wzbudzonego do 
stanu podstawowego zachodzi w wyniku emisji kwantu , izomeru jądrowego oddzielić nie 
można. Rozdział izomerów jądrowych jest możliwy dzięki wykorzystaniu różnic właściwo-
ści fizykochemicznych związku wyjściowego i nowych form chemicznych powstających 
w wyniku rozpadu tego związku przy przejściu izomerycznym drogą konwersji wewnętrznej. 
Aby móc rozdzielić izomery należy wybrać taką substancję wyjściową, aby proces zrywania 
wiązań był bliski nieodwracalnego tzn., aby w małym stopniu następowała rekombinacja 
pierwotnych cząsteczek. Nie powinna też zachodzić reakcja wymiany izotopowej.

Stosunkowo często stosowanymi metodami wydzielania atomów uwolnionych w wy-
niku efektu Szilarda–Chalmersa i konwersji wewnętrznej są: wytrącanie na nośniku oraz 
ekstrakcja wodna (Haissinsky 1959). 

W ćwiczeniu 3.7.2 będzie zastosowana ta druga metoda. Zasada procesu ekstrakcji jest 
opisana w rozdziale 5 Metody wydzielania mikroilości substancji. W doświadczeniach pro-
wadzonych w fazie ciekłej można wyekstrahować wodą ponad 40% promieniotwórczych 
atomów bromu. Przy powtórnej ekstrakcji roztworem siarczanu(IV) sodu wydziela się jeszcze 
24% atomów, przy czym 7% z tego są to atomy 80Br utworzonego w czasie między pierwszą 
a drugą ekstrakcją.

3.5. Czynniki wpływające na wydajność efektu 
Szilarda–Chalmersa

Efektywność metody Szilarda–Chalmersa zależy od wyboru substancji wyjściowej, 
warunków napromieniowania i metody wydzielania, przy czym miarą tej efektywności jest 
wydajność izotopu promieniotwórczego i współczynnik wzbogacenia.

Wydajność izotopu promieniotwórczego, tzn. ułamek atomów tego izotopu, który udało 
się oddzielić od substancji bombardowanej neutronami, określona jest zależnością:

W
N

N
M=
∗

∗   (3.17)

gdzie:  
 N*

M – liczba atomów promieniotwórczych wydzielonych w procesie wyodrębniania,
 N* – liczba atomów promieniotwórczych zawartych w napromieniowanej substancji.

Współczynnik wzbogacenia określa się stosunkiem aktywności właściwej produktu 
końcowego otrzymanego w wyniku wzbogacenia do aktywności właściwej substancji na-
promienianej:
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2 1

:   (3.18)
gdzie:  

 N2 – liczba trwałych atomów w preparacie otrzymanym w wyniku wzbogacenia,
 N1 – liczba trwałych atomów w wyjściowym związku bezpośrednio po zakończeniu 

 napromieniania. 
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Im większa jest wartość parametrów W i F, tym efektywność procesu jest większa.
Inną ważną wielkością jest retencja (zatrzymanie). Jest to część atomów promieniotwór-

czych zatrzymanych przez substancję napromienioną i niewydzielanej w czasie stosowanego 
procesu chemicznego lub fizycznego.

Przyczyny retencji mogą być wielorakie. Ograniczymy się do omówienia dwóch rodza-
jów retencji.

1. Retencja pierwszego rodzaju – gdy w wyniku przemiany jądrowej wiązania w czą-
steczce nie zostały zerwane, a więc atom nie opuści cząsteczki wyjściowej. Wychwytowi 
neutronu przez jądro o liczbie atomowej Z zawartej między 11 a 72 towarzyszy emisja kilku 
(2–6) kwantów . W celu obliczenia energii odrzutu konieczna jest znajomość charakteru ich 
rozkładu kątowego.

Warunek ten ma szczególne duże znaczenie w przypadku, gdy odstęp czasu między 
wypromieniowaniem kolejnych fotonów jest krótszy niż czas potrzebny na oderwanie się 
atomów od cząsteczki (10–13 s – 10–15 s). W tym przypadku pęd udzielony atomowi odrzutu 
w sposób istotny zależy od kąta między kierunkami emitowanych fotonów. Równocześnie 
emisja dwóch fotonów o tej samej energii, lecz przeciwnie skierowanych może doprowadzić 
do tego, że pęd atomu odrzutu zostanie zniwelowany, w wyniku czego nie zostaną zerwane 
wiązania chemiczne tego atomu.

W przypadku dwóch fotonów o energii E1 i E2 emitowanych pod kątem θ pęd wypad-
kowy wynosi:

p p p p p2
1
2

2
2

1 22= + + cos θ   (3.19)

Korzystając z równania (3.19), otrzymuje się:

p E E E E= + +
1

21
2

2
2

1 2
c

cos θ   (3.20)

Jeżeli E1 = E2 i θ = 180, pęd, a więc i energia odrzutu są równe zeru. 
Inną przyczyną retencji może być niewystarczająca część energii odrzutu zużytej bez-

pośrednio na zerwanie wiązań w związku z niekorzystnym stosunkiem masy atomu odrzutu 
od masy reszty cząsteczki. Tego rodzaju przypadki mogą mieć miejsce wówczas, gdy napro-
mieniany jest związek, w którym atom aktywowany związany jest z innym bardzo lekkim 
atomem. W przypadku dwuatomowej cząsteczki o masie (M + M) energia przesunięcia całej 
cząsteczki wynosi Et:
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Na energię odrzutu uwalnianego atomu pozostaje wówczas:
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  (3.22)

W przypadku H80Br Er′ wynosi 2,4 eV, gdy energia wiązania H–Br wynosi 3,7 eV.

2. Retencja drugiego rodzaju – związana z rekombinacją wyjściowych cząsteczek 
w wyniku „gorących” reakcji oswobodzonego atomu promieniotwórczego.
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Według teorii Libby’ego istnieją dwa rodzaje procesów: gorące i epitermiczne. „Gorący” 
atom opuszczający cząsteczkę traci swą energię kinetyczną na skutek zderzeń sprężystych 
z innymi atomami. Procesy zachodzące w ostatnim okresie rozpraszania energii noszą nazwę 
epitermicznych. W tym okresie atom odrzutu może rozerwać wiązanie C–C, podstawić atom 
wodoru lub dokonać innych przemian chemicznych. Zgodnie z teorią Libby’ego prowadzące 
do retencji reakcje typu:

C6H5Br + Br*  C6H5Br* + Br 

powinny występować przede wszystkim w stanie gorącym. Natomiast syntezy nowych czą-
steczek powinny się dokonywać w stadium epitermicznym:

C6H5Br + Br*  C6H4BrBr* + H 

Tabela 3.2 przedstawia związki chemiczne powstające przy napromieniowaniu niektó-
rych halogenków organicznych powolnymi neutronami.

Tabela 3.2
Związki chemiczne powstające przy napromienianiu niektórych halogenków organicznych neutrona-

mi termicznymi (Murin 1964)

Substancja Retencja [%] Postać chemiczna

C6H5Br 70 99,5% C6H5Br,           0,5% C6H4Br2

CH3I 56 81,0% CH3I,             19,0% CH2I2

CHBr3 66 71,0% CHBr3,          29,0% CBr4

C6H5Cl 50 70,0% C6H5Cl,         30,0% C6H4Cl2

Wartość retencji można zmniejszyć, dodając w czasie napromieniania halogenków orga-
nicznych niewielką ilość niektórych substancji, tzw. zmiataczy, np. aniliny C6H5NH2. Wpływ 
tego rodzaju dodatków polega na wiązaniu (zmiataniu) powstających w wyniku efektu Szilar-
da-Chalmersa wolnych rodników, co uniemożliwia rekombinację cząsteczek macierzystych. 
Wpływ tego rodzaju dodatków polega na tym, że cząsteczki powstałe w wyniku rekombina-
cji atomu promieniotwórczego i swobodnego rodnika mające znaczną energię wzbudzania, 
a więc dużą zdolność reagowania, ulegają reakcjom typu:

RX* + C6H5NH2  = (X–)* + C6H5NH2R+ 

powodującym uwolnienie promieniotwórczego atomu chlorowca (tabela 3.3).

Tabela 3.3
 Zależność retencji od procentowej zawartości aniliny w bromobenzenie (Murin 1964)

Zawartość aniliny
w C6H5Br [%] 0 0,25 1 2 4 6

Retencja [%] 70 55 37 34 24 24
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Ważnym czynnikiem, który wpływa na wydajność efektu Szilarda–Chalmersa jest war-
tość pH roztworu poddanego działaniu strumienia neutronów. Za przykład może posłużyć 
zależność wydzielania 56Mn od wartości pH roztworu manganianu(VII) potasu KMnO4 ak-
tywowanego strumieniem neutronów termicznych, co jest przedmiotem ćwiczenia wykony-
wanego w Pracowni Radiochemii.

Podczas aktywacji neutronami termicznymi soli kwasów tlenowych zachodzi rozbicie 
cząsteczki na fragmenty, co można prześledzić na przykładzie tworzenia się promieniotwór-
czego manganu. Podczas naświetlania roztworu manganianu(VII) potasu atom manganu 
pochłania neutron. Tworzący się atom promieniotwórczego manganu 56Mn (T1/2 = 2,57 h, 
Eβ= 2,36 MeV, Eγ = 0,845 MeV), emituje kwant γ i otrzymuje energię odrzutu, która rozbija 
jon MnO4

– z jednoczesnym utworzeniem Mn+7, MnO+5, MnO2
+3, lub MnO3+. 

Wszystkie te jony:
– są silnymi utleniaczami w odniesieniu do wody i wchodzą w reakcje chemiczne drugiego 

rzędu następującego typu:

2 56MnO3
+ + 4 H2O = 3 H2O2 + 2 H+ + 2 56MnO2 (3.23)

– reagują z jonami hydroksylowymi w myśl równania:
56MnO3

+ + OH– = 56MnO4
– + H+ (3.24)

– biorą udział w reakcjach wymiany izotopowej:
56MnO3

+ + MnO4
– = 56MnO4

– + MnO3
+ (3.25)

Dwie ostatnie reakcje prowadzą do utworzenia się promieniotwórczego jonu MnO4
–, 

pierwsza zaś reakcja do utworzenia ditlenku manganu. W ten sposób w wyniku reakcji wtórnych 
zachodzi rozdział promieniotwórczego manganu na cząsteczkę macierzystą i ditlenek manganu.

Oddzielenie promieniotwórczego manganu w postaci MnO2 od manganianu(VII) moż-
na prowadzić za pomocą filtracji aktywowanego roztworu przez sączek bibułowy. Na ilość 
manganu pozostającego pod postacią macierzystą silnie wpływa kwasowość aktywowanego 
roztworu (rys. 3.4).

Rys. 3.4. Procentowa zależność zawartości 56Mn w postaci jonu MnO4
– w zależności 

od wartości pH rozpuszczalnika
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Jeżeli w roztworze kwaśnym jest ona równa w przybliżeniu 5% to przy pH = 14 dochodzi 
już prawie do 100%. W środowisku alkalicznym przeważa reakcja (3.24) i duża część pro-
mieniotwórczego manganu pozostaje w postaci jonów MnO4

–. W silnie kwaśnym środowisku 
tworzenie aktywnego ditlenku manganu według reakcji (3.23) jest zahamowane i bardziej 
prawdopodobna staje się reakcja (3.25).

3.6. Praktyczne wykorzystanie przemian chemicznych
towarzyszących radiacyjnemu wychwytowi neutronów

Jako substancje wyjściowe przy wzbogacaniu radioizotopów otrzymanych w reakcji 
(n, γ) stosowane są najczęściej:
 połączenia organiczne odpowiednich pierwiastków, 
 związki kompleksowe, 
 karbonylki metali,
 kwasy tlenowe i ich sole.

Praktyczne wykorzystanie przemian chemicznych towarzyszących radiacyjnemu wy-
chwytowi neutronów (Murin 1964):

Wzbogacanie izotopów promieniotwórczych
Przemiany chemiczne zachodzące przy wychwycie radiacyjnym neutronów wykorzy-

stuje się przede wszystkim w celu otrzymania preparatów promieniotwórczych o dużej ak-
tywności. 

Radiosynteza związków znaczonych
Ważnym praktycznym zastosowaniem przemian chemicznych zachodzących w wyni-

ku wychwytu radiacyjnego neutronów jest tzw. radiosynteza (lub mikrosynteza) złożonych 
związków znaczonych bez nośnika.

Reakcja Szilarda–Chalmersa może być stosowana do wzbogacania izotopów promie-
niotwórczych, gdy spełnione są warunki:

– powstający w wyniku wychwytu neutronu atom odrzutu musi mieć dostateczną ener-
gię do całkowitego lub częściowego zerwania wiązań w cząsteczce wyjściowej lub też 
kwanty γ emitowane w wyniku wychwytu neutronu muszą wykazywać dużą zdolność 
do konwersji;

– napromieniany pierwiastek powinien mieć co najmniej dwa dostatecznie trwałe stopnie 
utlenienia lub powinien tworzyć kilka połączeń chemicznych nieprzejawiających ten-
dencji do przechodzenia jedno w drugie;

– formy chemiczne, w których stabilizuje się izotop promieniotwórczy powinny być sto-
sunkowo łatwe do oddzielenia od substancji wyjściowej;

– w warunkach napromieniania i kolejnego procesu oddzielania izotopu promieniotwór-
czego nie powinna zachodzić wymiana izotopowa pomiędzy atomami związku wyjścio-
wego a formami stabilizacji izotopu promieniotwórczego;

– napromienianie neutronami związku wyjściowego nie powinno wywoływać wyraźnych 
zmian radiacyjnych.
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3.7. Ćwiczenia laboratoryjne do rozdziału trzeciego

3.7.1. Efekt Szilarda–Chalmersa – 
zależność wydzielania 56Mn od  pH roztworu

Cel ćwiczenia
Określenie zależności wydajności efektu Szilarda–Chalmersa w zależności od wartości 

pH roztworu KMnO4 aktywowanego w strumieniu neutronów termicznych.

Aparatura i odczynniki
 licznik scyntylacyjny lub licznik G–M, 
 źródło neutronów termicznych o wydatku rzędu 106 n/s,
 3% roztwór KMnO4.

Wykonanie ćwiczenia
Naczynka do naświetlań zawierające 3-procentowy roztwór KMnO4 o pH rozpuszczal-

nika 7 i 12 umieszcza się w bloku parafinowym i aktywuje neutronami w ciągu 10 godzin.
1. Każdy zespół dostaje sześć naczyniek wypełnionych 3-procentowym roztworem KMnO4 

(po trzy naczyńka odpowiednio z roztworem o odczynie obojętnym i zasadowym) akty-
wowanym neutronami w ciągu 10 godzin. 

2. UWAGA: Kolejne czynności należy wykonywać po kolei w przypadku każdego z otrzy-
manych roztworów (zasadowego i obojętnego)!

3. Każdy z aktywowanych roztworów wymieszać dokładnie tak, aby powstały ditlenek 
manganu MnO2 był zawieszony w całej objętości roztworu. Z każdego z wymieszanych 
roztworów pobrać po 4 cm3 do naczyniek pomiarowych, aby zmierzyć częstość zliczeń 
proporcjonalną do całkowitej zawartości 56Mn, to znaczy 56Mn znajdującego się w MnO2 
i w KMnO4.

4. Zmierzyć pozostałą objętość każdego z dwóch aktywowanych roztworów i przesączyć. 
Przesącz przelać do zlewki. Pozostały na sączku ditlenek manganu wypłukać kilkakrot-
nie wodą, aby uwolnić go od jonów MnO4

–. Sączki z osadami zwinąć i umieścić w na-
czyńkach pomiarowych. Aktywność osadów będzie proporcjonalna do ilości 56MnO2, 
a więc do wydajności efektu Szilarda–Chalmersa. Do naczyniek pomiarowych odmie-
rzyć po 4 cm3 przesączu.

5. Zmierzyć częstość zliczeń wszystkich otrzymanych preparatów w warunkach pomiaru 
i czasie wskazanym przez prowadzącego ćwiczenie.

Opracowanie wyników
1. Na podstawie otrzymanych wyników obliczyć wydajność efektu Szilarda–Chalmersa 

(mierzoną względną ilością powstałego 56MnO2) w przypadku roztworów o różnych pH. 
Wykonać rachunek niepewności pomiarowych.

2. Sprawdzić, czy zawartość 56Mn w mieszaninie MnO2 i roztworze KMnO4 (3 punkt ćwi-
czenia) jest sumą zawartości tego izotopu (w granicach niepewności pomiaru) w osadzie 
i w przesączu (bilans 56Mn).

3. Na podstawie równania (3.15) obliczyć energię odrzutu atomu 56Mn, przyjmując energię 
kwantów Eγ = 2 MeV.
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3.7.2. Efekt Szilarda–Chalmersa – wydzielenie izomeru 80Br

Cel ćwiczenia

Badanie efektu Szilarda–Chalmersa zachodzącego w roztworze bromobenzenu aktywo-
wanego strumieniem neutronów termicznych. Wydzielenie izomeru 80Br i pomiar jego czasu 
połowicznego zaniku. 

Aparatura i odczynniki

 licznik scyntylacyjny z kryształem NaI(T1) z analizatorem wielokanałowym,
 detektor do pomiaru promieniowania  (licznik G–M, licznik scyntylacyjny z ciekłym 

scyntylatorem, licznik scyntylacyjny z detektorem plastikowym lub licznik półprzewod-
nikowy) z układem liczącym,

 źródło neutronów termicznych o wydatku rzędu 106 n/s,
 bromobenzen (C6H5Br),
 1% wodny roztwór Na2SO3,
 anilina.

Wykonanie ćwiczenia

Wydzielenie bromu uwolnionego z cząsteczki w wyniku efektu Szilarda–Chalmersa – 
identyfikacja izotopów.

1. 80 cm3 bromobenzenu aktywowanego przez około 15 godzin neutronami termicznymi 
wlać do rozdzielacza i dodać 10 cm3 1-procentowego siarczanu(IV) sodu. Dobrze wy-
trząsnąć i oddzielić frakcję wodną. Ekstrakcję powtórzyć trzy razy (za każdym razem 
dodawać 10 cm3 siarczanu(IV) sodu). Frakcję wodną z trzech ekstrakcji należy zacho-
wać do pomiaru.

2. Przeprowadzić identyfikację izotopów bromu obecnych we frakcji wodnej pochodzącej 
z pierwszej ekstrakcji. W tym celu zarejestrować widmo amplitudowe izotopów obecnych 
we frakcji wodnej z pierwszej ekstrakcji, używając do tego studzienkowego detektora scyn-
tylacyjnego NaI(Tl) z analizatorem wielokanałowym. Do pomiarów pobierać próbkę o ob-
jętości 4 cm3. Ze względu na krótszy czas połowicznego rozpadu należy się spodziewać 
większego stężenia 80mBr niż 82Br (rys. 3.1). Zmierzyć widmo frakcji wodnej otrzymanej 
w drugiej i trzeciej ekstrakcji. Porównać stężenia 80mBr we frakcjach wodnych z pierwszej 
i trzeciej ekstrakcji (porównać powierzchnie pod pikiem głównym). Wyznaczyć energie 
promieniowania   znalezionych izotopów bromu i zidentyfikować je na tej podstawie.

Wydzielenie 80Br uwolnionego z cząsteczki w wyniku przejścia izomerycznego – wy-
znaczenie czasu połowicznego zaniku 80Br.

Po trzykrotnej ekstrakcji (zaraz po zakończeniu ostatniej) dodać do bromobenzenu 
3 cm3 aniliny i odstawić na pewien czas, aby mógł powstać i zostać uwolniony z cząsteczki 
C6H5Br izomer 80Br. Posługując się danymi z tabeli 3.1, obliczyć czas, po którym stężenie 
80Br będzie maksymalne (patrz wzór 2.18). Po tym czasie powtórzyć ekstrakcję. Zmierzyć 
widmo frakcji wodnej z czwartej ekstrakcji w celu kontroli obecności 80mBr, a następnie prze-
prowadzić pomiar natężenia promieniowania pochodzącego od 80Br oraz wyznaczyć jego czas 
połowicznego rozpadu.
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Ponieważ stężenie 80Br w próbce jest małe, aby uzyskać większą wydajność pomiaru 
aktywności, zamiast licznika G–M lepiej jest stosować licznik scyntylacyjny z ciekłym scyn-
tylatorem, detektor półprzewodnikowy lub licznik scyntylacyjny z detektorem plastikowym, 
przeznaczony do pomiarów promieniowania .

W przypadku stosowania licznika scyntylacyjnego należy część frakcji wodnej (uzyska-
nej w wyniku czwartej ekstrakcji) zmieszać z ciekłym scyntylatorem w takiej proporcji, aby 
stanowiła 30% objętości. Scyntylator należy pobierać czystą i suchą pipetą. 

W przypadku pomiaru przy użyciu licznika scyntylacyjnego ze scyntylatorem plastiko-
wym należy odmierzyć próbkę o objętości 6 cm3 do płaskiego naczynka. 

Czynności wkładania i wyjmowania naczynek należy przeprowadzić w obecności pro-
wadzącego ćwiczenia. Wcześniej, najlepiej w czasie przerwy między trzecią a czwartą eks-
trakcją, należy zmierzyć tło używanego do pomiarów licznika zgodnie z wytycznymi pro-
wadzącego. 

Czas połowicznego rozpadu 80Br wyznaczyć, wykonując pomiar aktywności przez 10 s 
w odstępach 30-sekundowych, lub przez 100 s w odstępach 120-sekundowych. Pomiary po-
wtarzać przez 20 minut. Sporządzić wykres zależności ln (N − Ntła) w funkcji czasu. Wyniki 
opracować, stosując metodę regresji liniowej.
 
Uwaga:
W celu osiągnięcia mierzalnych wyników ze względu na krótki czas połowicznego zaniku 
izomerów bromu Br należy pracować szybko, zwłaszcza przy ostatniej ekstrakcji. Pomiędzy 
ostatnią ekstrakcją a początkiem pomiaru nie powinno upłynąć więcej czasu niż 15 minut.
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4. Zastosowanie izotopów promieniotwórczych

4.1. Wstęp

Odkrycie zjawiska promieniotwórczości, zarówno naturalnej jak i sztucznej, zapoczątko-
wało podjęcie starań w celu praktycznego wykorzystania nowo odkrytych zjawisk w różnych 
dziedzinach medycyny, nauki i przemysłu. Poniżej zostaną przedstawione przykłady zastoso-
wań w biologii, medycynie, naukach o Ziemi, a także przykłady zastosowań przemysłowych.

4.2. Zastosowania w medycynie, biologii 
i naukach o Ziemi

4.2.1. Zastosowania terapeutyczne
Odkrycie polonu i radu przez małżonków Curie zainicjowały poszukiwania zastosowań 

dla nowo odkrytych właściwości pierwiastków promieniotwórczych. Szczególne znaczenie 
miały badania ukierunkowane na zastosowanie w medycynie. Dosyć wcześnie przekonano 
się, że promieniowanie jonizujące ma zdolność niszczenia ludzkich tkanek (Piotr Curie na 
własnej skórze badał efekty napromieniania, umieszczając niewielkie ilości radu na przedra-
mieniu; w wyniku ekspozycji na promieniowanie indukowały się trudno gojące się rany). Te 
obserwacje otwarły drogę tzw. curieterapii, obecnie nazywanej brachyterapią. Jest to jedna 
z technik leczenia w radioterapii realizowana za pomocą izotopowych źródeł promieniotwór-
czych umieszczanych w bezpośrednim sąsiedztwie napromienianych tkanek. Początkowo do 
terapii stosowano promieniotwórczy rad 226Ra. Stosowany był on powierzchniowo lub we-
wnątrztkankowo w postaci tzw. igieł radowych. Z czasem metody stosowane w brachyterapii 
rozszerzyły się o brachyterapię wewnątrzjamową (źródło promieniotwórcze umieszczane jest 
w naturalnych jamach ciała), śródnaczyniową i śródoperacyjną. Odkrycie zjawiska sztucznej 
promieniotwórczości przez Irenę i Fryderyka Joliot-Curie otworzyło możliwości wytwarzania 
izotopów promieniotwórczych. Zaczęto poszukiwać izotopów o pożądanej charakterystyce 
jądrowej. Obecnie brachyterapia odeszła całkowicie od stosowania radu, który został wyparty 
przez inne źródła takie jak iryd 192Ir, kobalt 60Co, cez 137Cs, jod 125I. Z czasem rozwinęła się 
technika tzw. następowego ładowania aplikatorów umieszczanych w jamach ciała (ang. after-
loading), co pozwoliło na znaczne ograniczenie nadmiernej ekspozycji zarówno personelu 
medycznego, jak i pacjentów. 
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Innym przykładem zastosowania promieniotwórczych izotopów w terapii jest jod 131I 
stosowany do leczenia nadczynności tarczycy jako alternatywa dla zabiegu operacyjnego 
usunięcia gruczołu tarczowego. Wykorzystuje się przy tym zjawisko naturalnej tendencji 
wychwytu jodu przez tarczycę. Dzięki temu terapeutyczna dawka promieniotwórczego jodu 
jest dostarczona do gruczołu, gdzie powoduje radiacyjne uszkodzenia tkanki prowadzące do 
zmniejszenia objętości tarczycy aż do całkowitego jej usunięcia.

Radioimmunoterapia (RIT, z ang. radioimmunotherapy) jest stosunkowo nową, inten-
sywnie rozwijającą się, metodą leczenia nowotworów. Do niedawna stosowana głównie do 
leczenia układu chłonnego, obecnie spektrum zastosowań rozszerza się (m.in. badane są moż-
liwości leczenia w ten sposób nosicieli wirusa HIV z zastosowaniem bizmutu 213Bi). Podstawą 
tej metody jest stosowanie przeciwciał monoklonalnych skierowanych przeciwko określonym 
komórkom. Przeciwciała stanowią nośnik izotopów promieniotwórczych. Stosowane w tej 
metodzie radioizotopy to m.in.: itr 90Y, jod 131I, ren 186Re, 188Re, miedź 67Cu, astat 211At (David 
Chee-Eng Ng 2006).

4.2.2. Zastosowania diagnostyczne: medycyna nuklearna
Odkrycie promieniowania rentgenowskiego otworzyło drogę rozwoju rentgenodiagno-

styce, która umożliwia „zaglądnięcie” w głąb ludzkiego ciała. Doświadczenie zdobyte na 
gruncie radiologii oraz intensywny rozwój metod detekcji promieniowania jonizującego spra-
wiły, że zaczęto rozważać możliwość wykorzystania izotopów promieniotwórczych nie tylko 
do terapii, ale również do diagnostyki niektórych schorzeń. 

Diagnostyka izotopowa opiera się na założeniu, że możliwe jest wyznakowanie ra-
dioznacznikami specyficznych substancji chemicznych (ligandów), które gromadzą się 
w określonych narządach wewnętrznych lub włączają się w określony szlak przemian me-
tabolicznych w organizmie. Rozkład promieniowania emitowanego przez znacznik promie-
niotwórczy, zgromadzony w ciele pacjenta, można badać przy użyciu dedykowanej aparatury 
pomiarowej. W zakresie diagnostyki izotopowej można wyróżnić zasadniczo badania sta-
tyczne i dynamiczne. Badania statyczne dają informację o miejscach gromadzenia znacznika, 
natomiast badania dynamiczne pozwalają śledzić drogi i tempo przepływu znacznika w or-
ganizmie. Dwie główne metody diagnostyczne wykorzystujące izotopy promieniotwórcze to 
tomografia pojedynczego fotonu, w skrócie nazywana SPECT (z ang. Single Photon Emission 
Computed Tomography) oraz pozytonowa emisyjna tomografia, PET (z ang. Positron Emis-
sion Tomography). 

W obydwu przypadkach detekcji podlegają kwanty promieniowania gamma. W meto-
dzie SPECT kwanty gamma są emitowane przez radioznacznik bezpośrednio z miejsca jego 
gromadzenia. Natomiast w metodzie PET stosuje się znaczniki beta plus promieniotwórcze, 
emitujące pozytony. Pozytony mogą anihilować z napotkanymi elektronami, w wyniku czego 
powstają dwa kwanty promieniowania gamma (każdy o energii równej 511 keV), które są 
emitowane z miejsca anihilacji w tym samym momencie (mówimy o koincydencji czasowej 
fotonów anihilacyjnych) pod kątem 180. 

Zasadniczą różnicą w obydwu metodach jest zatem układ detekcyjny. W metodzie 
SPECT jest to tzw. gammakamera; jest to urządzenie zbudowane z dwóch (rzadziej trzech) 
planarnych detektorów scyntylacyjnych umieszczonych w okolu (ang. gantry – pierścień 
utrzymujący system detekcyjny) i mogących się obracać wokół pacjenta. W metodzie PET 
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również stosuje się detektory scyntylacyjne, lecz są one ułożone w okolu, tworząc wielo-
rzędową mozaikę (nie ma potrzeby ruchu okrężnego). W metodzie SPECT promieniowanie 
jest emitowane ze źródła izotropowo we wszystkich kierunkach. Aby zarejestrować jedynie 
kwanty promieniowania emitowane z miejsca gromadzenia znacznika prostopadle w stosun-
ku do powierzchni detektorów gammakamery, system detekcyjny musi być wyposażony 
w kolimator (patrz rys. 4.1). Natomiast w systemach PET kolimatory nie są niezbędne ze 
względu na stosowaną kolimację czasową i energetyczną, rekonstrukcja miejsca gromadzenia 
znacznika zachodzi jedynie na podstawie sygnału koincydencyjnego rejestrowanego przez 
dwa naprzeciwległe detektory. Ideowe przedstawienie zasady działania tomografii SPECT 
i PET pokazane zostało odpowiednio na rysunkach 4.1 i 4.2.

Rys. 4.1. Schematyczne przedstawienie zasady obrazowania metodą SPECT

Rys. 4.2. Schematyczne przedstawienie zasady obrazowania metodą PET; dwa kwanty gamma po-
chodzące z anihilacji pozytonu i elektronu docierają w koincydencji czasowej do dwóch detektorów 
scyntylacyjnych położonych na linii wyznaczonej przez kierunek propagacji tych kwantów i miejsca 

zdarzenia (tzw. LOR – z ang. line of response)
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Określone właściwości fizyczne nuklidów promieniotwórczych nakładają pewne ogra-
niczenia ich stosowalności w danej technice diagnostycznej. Izotopy promieniotwórcze sto-
sowane w diagnostyce muszą spełniać określone warunki:
muszą być dostępne (dostępność ma znaczenie zwłaszcza w przypadku metody PET, 

w której stosuje się izotopy cyklotronowe o krótkim okresie półtrwania); 
muszą być stabilne chemicznie (związki chemiczne, w których występuje znacznik izo-

topowy musi być trwały termodynamicznie);
 muszą cechować się odpowiednią charakterystyką energetyczną np. w SPECT potrzebne 

są nuklidy o możliwie intensywnych liniach gamma i energii w przedziale 100–250 keV 
(maksimum czułości detektora) oraz zaniedbywalnym dozymetrycznie udziałem wszyst-
kich możliwych elektronów towarzyszących przemianie (beta, Augera, konwersji); 

 czas połowicznego zaniku powinien być optymalnie dobrany (powinien być możliwie 
jak najkrótszy ze względu na ochronę radiologiczną pacjenta, lecz na tyle długi, aby 
możliwe było wykonanie badania i uzyskanie pełnowartościowych wyników diagno-
stycznych).

Spektrum zastosowań diagnostycznych metody SPECT i PET jest bardzo szerokie, 
jednak badania dotyczą głównie procesów fizjologicznych i śledzenia przemian metabolicz-
nych. Metoda SPECT jest szeroko stosowana w badaniach perfuzyjnych serca, a także nerek 
i płuc. Radionuklidem najczęściej stosowanym w metodzie SPECT jest technet 99mTc. Jest on 
produkowany w generatorze izotopowym, a izotopem macierzystym jest w tym przypadku 
molibden 99Mo. Na rysunku 4.3 przedstawiono zmianę aktywności w czasie dla 99Mo (izotop 
macierzysty osadzony na kolumnie generatora) oraz 99mTc (izotop pochodny wymywany – 
eluowany z generatora). Aktywność nuklidu macierzystego i pochodnego można obliczyć, 
korzystając ze wzorów dotyczących rozpadu sukcesywnego podanych w rozdziale 2.

Rys. 4.3. Zmiana aktywności w czasie w przypadku 99Mo i 99mTc w generatorze 
molibdenowo-technetowym
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Rzadziej wykorzystywanymi nuklidami są jod 123I (statyczne badania czynności tarczy-
cy, dynamiczne badania czynności nerek, badania czynności mózgu, obrazowanie nowotwo-
rów, badania żywotności mięśnia sercowego), tal 201Tl (statyczne badania zawału mięśnia 
sercowego i niedokrwienie), ksenon 133Xe (badania płuc) (Hrynkiewicz, Rokita 2000; Van 
Laere et al. 2009; Bombardieri et al. 2010; Chirumamilla et al. 2011). 

Metoda PET najczęściej jest stosowana do wykrywania zmian nowotworowych. Najbar-
dziej popularnym związkiem stosowanym w badaniach jest deoksyglukoza znakowana 18F. 
Gromadzi się ona w miejscach charakteryzujących się podwyższonym zapotrzebowaniem na 
glukozę. Tempo metabolizmu w nowotworach jest zazwyczaj podwyższone, a zatem wzmo-
żone gromadzenie znacznika w pewnych obszarach organizmu może świadczyć o występu-
jących tam zmianach o charakterze nowotworowym. W tabeli 4.1 przedstawiono najczęściej 
stosowane w diagnostyce PET nuklidy promieniotwórcze.

Tabela 4.1
Przykładowe nuklidy promieniotwórcze stosowane w metodzie PET (Khalil, 2011)

Nuklid T1/2

[min]

Energia
maksymalna 
pozytonów

[MeV]

Średni zasięg 
w wodzie

[mm]
Metoda produkcji

11C 20,3 0,96 1,7 14N(p, α)11C
13N 9,97 1,19 2,0 16O(p, α)13N
15O 2,03 1,72 2,7 14N(d, n)15O
18F 109,8 0,64 1,4 18O(p, n)18F

68Ga 68,1 1,83 1,6 69Ga(p, 2n)68Ge(288d, 
EC)→68Ga

4.2.3. Radioizotopy jako znaczniki procesów fizjologicznych 
i metabolicznych roślin i zwierząt

Metodę wskaźników promieniotwórczych wprowadził po raz pierwszy George de He-
vesy, który w 1943 r. został uhonorowany Nagrodą Nobla za jej zastosowanie do badań 
biologicznych. Prowadził on m.in. badania metabolizmu ołowiu w roślinach przy użyciu 
radioizotopów ołowiu i toru; badał wymianę materii w ekosystemach, prowadził badania nad 
regeneracją szkieletu przy zastosowaniu izotopu fosforu 32P. 

Skład izotopowy pierwiastków chemicznych w przyrodzie jest stały. Można go jed-
nak zmieniać za pomocą określonych operacji fizykochemicznych. Każda sztuczna zmiana 
składu izotopowego jest określana mianem znakowania. Podstawowym założeniem metody 
jest fakt, iż izotopy tego samego pierwiastka wykazują takie same właściwości chemiczne, 
a zatem przez śledzenie znaczników izotopowych w badanym układzie można wnioskować 
o zachowaniu się całego pierwiastka chemicznego w tym układzie. Techniki radioznaczni-
kowe cechuje wysoka czułość (nawet niewielkie ilości promieniotwórczej substancji mogą 
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zostać wykryte – rzędu 10–19 g) i specyficzność (zdolność rozróżniania związków o podobnej 
strukturze). Z tego powodu są szczególnie użyteczne w badaniach procesów fizjologicznych 
i metabolicznych roślin i zwierząt. 

Przykładem ilustrującym zastosowanie techniki radioznacznikowej może być badanie 
procesu fotosyntezy w roślinach. Rośliny rosnące w atmosferze zawierającej 14CO2 syntetyzu-
ją w sekwencyjnych reakcjach chemicznych cukry i celulozę znaczoną 14C. Dzięki pomiarowi 
faz przejściowych oraz produktów znaczonych 14C możliwe jest śledzenie i identyfikacja 
etapów fotosyntezy. 

Znakowane próbki wprowadzane do pokarmu zwierząt mogą być akumulowane w wy-
branych organach, gdzie biorą udział w reakcjach chemicznych, szczególnie w syntezie i roz-
kładzie biochemicznym. W końcu produkty metabolizmu są usuwane z organizmu. Pomiar 
rozkładu radioznacznika w organizmie może być przeprowadzony pośmiertnie (post mortem) 
przez badanie wypreparowanych tkanek i narządów zwierząt. Pomiary radionuklidów mogą 
być wykonane bezpośrednio przy użyciu odpowiedniego detektora mierzącego częstość zli-
czeń od badanego preparatu lub w sposób pośredni – za pomocą autoradiografii.

Pozycja znakowania powinna być wybrana w taki sposób, aby produkt metabolizmu 
mógł być zidentyfikowany: np. znakowanie trytem – T czy węglem 14C w łańcuchu bocznym 
związków aromatycznych albo znakowanie w aromatycznej części cząsteczki, w zależności 
od tego, która część cząsteczki jest przedmiotem badań. Bardzo pomocne jest również po-
dwójne znakowanie za pomocą T i 14C. 

Obecnie badania dystrybucji radionuklidów są przeprowadzane na żywych zwierzętach 
(in vivo), najczęściej z zastosowaniem omówionych wcześniej metod SPECT i PET (Yao et 
al. 2012). Rozkład radionuklidów w organizmie dostarcza ważnych informacji o procesach 
fizjologicznych. Za pomocą związków znaczonych bada się na przykład metabolizm ami-
nokwasów, witamin, leków oraz innych związków. Metoda znaczników radioizotopowych 
znalazła zastosowanie w przemyśle farmaceutycznym do badania metabolizmu nowo opra-
cowywanych leków. Stosując metodę radioznaczników, można badać z bardzo wysoką czu-
łością metabolizm pierwiastków śladowych, ich możliwą akumulację w wybranych organach 
czy częściach ciała lub ich wydalanie (Heinrich 2001).

4.2.4. Zegary radioizotopowe

Datowanie przy wykorzystaniu metod jądrowych znalazło szerokie zastosowanie w wie-
lu działach nauki, głównie w archeologii, geologii, mineralogii. Możemy wyróżnić dwa ro-
dzaje metod jądrowych, mianowicie: datowanie przez pomiar radioaktywnego rozpadu ko-
smogenicznych radioizotopów takich jak tryt T, czy węgiel 14C oraz datowanie przez pomiar 
nuklidów tworzonych przez rozpad pierwotnych pierwiastków (40K/40Ar, 87Rb/87Sr, 238U/206Pb, 
235U/207Pb, 232Th/208Pb, 206Pb/207Pb).

W celu przeprowadzenia datowania można wykorzystać wszystkie naturalnie wystę-
pujące radionuklidy. Warunkiem jest, aby czas połowicznego rozpadu danego radionuklidu 
był rzędu określanego wieku. Generalnie dolna granica oznaczalności wynosi od 0,1 do 10 
czasów połowicznego rozpadu. Izotopy o bardzo długich czasach połowicznego rozpadu zna-
lazły zastosowanie w geologii i mineralogii. Datowanie węglem przeprowadza się głównie 
w przypadku materiałów archeologicznych oraz w klimatologii i geologii. W 1947 roku Libby 
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udowodnił, że węgiel 14C powstaje w atmosferze podczas reakcji azotu z promieniowaniem 
kosmicznym, a w latach następnych określił przydatność izotopu do celów datowania. Za po-
mocą 14C można datować próbki w wieku od 250 do 40 000 lat. Atomy węgla 14C w atmosfe-
rze są szybko utleniane do CO2, który przez procesy asymilacji dostaje się do roślin, następnie 
do łańcucha pokarmowego zwierząt i człowieka. Wraz ze śmiercią organizmu zatrzymuje się 
dopływ węgla 14C i jego aktywność spada zgodnie z prawem rozpadu promieniotwórcze-
go przy założeniu, że nie ma wymiany węgla z otoczeniem. Podczas datowania za pomocą 
14C przyjmuje się dwa założenia, mianowicie wartość stosunku 14C/12C w żywym materiale 
jest taka sama jak w atmosferze i jest stała w atmosferze podczas badanego okresu; drugie 
założenie odnosi się do okresowej zmiany wartości stosunku 14C/12C w granicach 5%, co 
jest skorelowane ze zmiennym natężeniem promieniowania kosmicznego i w konsekwencji 
szybkością wytwarzania 14C (Czerwiński 1998; Dziunikowski 1998).

4.3. Zastosowania przemysłowe

Izotopy promieniotwórcze znalazły szerokie zastosowanie w przemyśle. W badaniach 
procesów przemysłowych często stosowane jest zjawisko absorpcji promieniowania. Przy-
kładowo, w urządzeniu do pomiaru grubości papieru przy jego produkcji stosowany jest 
beta-promieniotwórczy tal 204Tl. Źródło promieniowania – umieszczone jest pod przesu-
wającym się papierem, promieniowanie absorbowane jest przez papier, sonda rejestruje 
promieniowanie. Metodą tą można dokładnie określić grubość nawijanego na belę papieru 
po wcześniejszym wyskalowaniu przyrządu. Można też badać grubość innych materiałów 
oraz stosować inne radionuklidy emitujące promieniowanie – takie jak stront 90Sr, cer 144Ce. 
Izotopy – promieniotwórcze mogą być zastosowane do pomiaru grubości warstw metali 
osadzonych na różnych podłożach. Wykorzystywane jest tutaj zjawisko odbicia cząstek  –. 
Najczęściej stosowanymi izotopami są promet 147Pm, tal 204Tl, stront 90Sr. Wybór izotopu 
zależy od energii emitowanego promieniowania oraz od rodzaju badanej warstwy. 

Innym zastosowaniem izotopów promieniotwórczych jest wykorzystanie ich do badania 
nieszczelności rurociągów. Do cieczy przepływającej przez rurociąg wprowadza się radionu-
klid o krótkim okresie półtrwania np. sód 24Na, a następnie mierzy aktywność na zewnątrz 
rurociągu. Wzrost aktywności świadczy o przecieku z rurociągu. 

Izotopy emitujące cząstki  (obecnie głównie ameryk 241Am) mogą być wykorzystane 
w czujnikach dymów, które są montowane w urządzeniach alarmujących o zagrożeniu po-
żarowym. Cząstki  jonizują powietrze znajdujące się w komorze jonizacyjnej, powodując 
przepływ prądu o stałym natężeniu. Po dostaniu się cząstek dymu zmienia się natężenie prądu 
jonowego. Układ elektroniczny rejestruje zmiany i uruchamia się sygnalizacja.

Izotopy promieniotwórcze znalazły także zastosowanie w miniaturowych źródłach ener-
gii, w których energia uzyskana z rozpadu promieniotwórczego zamieniana jest na elektrycz-
ność. W rozrusznikach serca znalazł zastosowanie pluton 238Pu, natomiast w urządzeniach 
badających powierzchnię księżyca stosowany jest kiur 242Cm.

W przemyśle spożywczym, farmaceutycznym stosuje się sterylizację metodami radia-
cyjnymi, przy czym promieniowanie jonizujące pochodzi bądź to ze źródła izotopowego lub 
generowane jest z akceleratorów cząstek (Czerwiński 1998).
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4.4. Zastosowanie w chemii analitycznej

4.4.1. Badanie budowy związków chemicznych
W przypadku gdy substrat zawiera atom promieniotwórczy, po zajściu reakcji znajduje 

się go w produkcie i na tej podstawie określa jego położenie w pierwotnej cząsteczce subs-
tratu. Przykładem może być rozstrzygnięcie kwestii równocenności atomów siarki w jonie 
tiosiarczanowym. Jon tiosiarczanowy ma strukturę podobną do jonu siarczanowego(VI), 
w którym jeden z atomów tlenu zastąpiony jest atomem siarki. Centralny atom siarki ma 
stopień utlenienia VI, a atom ligandu – II. Opierając się na sumarycznym wzorze tiosiarczanu 
można sobie wyobrazić dwa różne sposoby rozmieszczenia atomów siarki w jego cząsteczce, 
spełniające warunki stechiometryczne. Jon tiosiarczanowy S2O3

2– zawiera dwa atomy siarki, 
które mogą być wbudowane symetrycznie:

 [O–S–O–S–O]2– 

lub asymetrycznie:

O O

S

S O

 
–

–

⎡

⎣

⎢
⎢
⎢

⎤

⎦

⎥
⎥
⎥

− −

 

We wzorze symetrycznym oba atomy siarki mają tę samą wartościowość i takie samo 
położenie w cząsteczce, w asymetrycznym zaś różne. Dowód budowy tiosiarczanu można 
przeprowadzić metodą atomów znaczonych. 

W tym celu przeprowadza się syntezę tiosiarczanu potasu zawierającego siarkę promie-
niotwórczą, wychodząc z siarczanu(IV) potasu K2

35SO3 (siarczynu potasu) i siarki:

K2
35SO3 + S = K2S35SO3 (4.1)

W otrzymanym tiosiarczanie potasu jeden atom siarki jest promieniotwórczy. W kolej-
nym etapie eksperymentu ten związek ulega rozkładowi i przez pomiar częstości zliczeń od 
produktów rozkładu wnioskuje się o strukturze tiosiarczanu (patrz ćwiczenie 4.5.1).

Promieniotwórczy izotop siarki 35S emituje promieniowanie – o energii 167 keV i czasie 
połowicznego zaniku T1/2 = 87 dni.

Znakowany tiosiarczan można otrzymać przez gotowanie siarki elementarnej 35S z nie-
aktywnym siarczanem(IV) sodu. Należy odpowiedzieć na pytanie, czy po reakcji aktywny 
atom siarki znajduje się w położeniu centralnym, czy ligandu. W tym celu do otrzymanego 
tiosiarczanu dodaje się roztworu azotanu(V) srebra. W wyniku reakcji tworzy się tiosiarczan 
srebra, który szybko hydrolizuje do nierozpuszczalnego siarczku srebra: 

2 Ag+ + S2O3
2– = Ag2S2O3 (4.2)

Ag2S2O3 + H2O = Ag2S (4.3)

Po odsączeniu Ag2S do uzyskanego przesączu dodaje się wodorotlenek baru, w wyniku 
czego strąca się BaSO4. Pomiar promieniotwórczości obu osadów wskazuje, że aktywny jest 

=
–=

–
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tylko Ag2S, z czego wynika, że aktywność zgromadziła się w atomie siarki (II). Jeżeli znako-
wany tiosiarczan otrzymuje się z aktywnego Na2

35SO3 i nieaktywnej siarki, podobna analiza 
wskazuje, że aktywny jest atom siarki (VI) (Sobkowski, Jelińska-Kazimierczuk 2006).

4.4.2. Określanie wartości iloczynu rozpuszczalności 
związków chemicznych

W chemii fizycznej znane są dokładnie metody pomiaru rozpuszczalności trudno roz-
puszczalnych związków, np. metoda pomiaru siły elektromotorycznej odpowiednich ogniw, 
przewodnictwa elektrycznego w roztworach nasyconych itp. Są one jednak dość skompliko-
wane i uciążliwe.

Zasada radioizotopowej metody określania iloczynu rozpuszczalności opiera się na spo-
rządzaniu badanego na rozpuszczalność osadu zawierającego wskaźnik promieniotwórczy, 
a następnie rozpuszczaniu go w wodzie lub w innym rozpuszczalniku. Stężenie substancji 
rozpuszczonej określa się dzięki pomiarowi aktywności roztworu i porównaniu jej z aktyw-
nością odpowiednio sporządzonego wzorca.

W roztworze nasyconym, w stałej temperaturze, iloczyn stężeń molowych jonów jest 
wielkością stałą zwaną iloczynem rozpuszczalności. Dla związku AB:

L = [A+] [B–]   dla T = const. (4.4)

Ze względu na stałą wartość iloczynu rozpuszczalności danego związku przekroczenie 
wartości iloczynu stężeń molowych w roztworze nasyconym powoduje powstanie fazy 
stałej danego związku (wytrącenie osadu). W związku z tym zwiększenie stężenia jednego 
z jonów musi spowodować obniżenie stężenia drugiego jonu w roztworze w celu zacho-
wania stałej wartości L.

4.4.3. Rozcieńczenie izotopowe
Metoda rozcieńczenia izotopowego jest metodą analizy ilościowej. Pozwala ona na 

oznaczenie ilości danego składnika, np. pierwiastka w roztworze lub bardziej skomplikowa-
nym układzie, bez jego ilościowego wydzielania. 

Wyobraźmy sobie układ (roztwór) zawierający nieznaną masę mx badanej substancji. Do 
układu tego dodano masę m0 tego samego związku znaczonego (izotopem promieniotwór-
czym) o aktywności właściwej (liczonej na jednostkę masy) awł_o. Po dokładnym wymie-
szaniu otrzymuje się mieszaninę o aktywności właściwej awł_x. Atomy (jony) izotopu pro-
mieniotwórczego zostają „rozcieńczone” przez atomy niepromieniotwórcze. Rozcieńczenie 
wskaźnika w analizowanej próbce powoduje zmianę jego aktywności właściwej:
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w x

xB

B

_

_

0 0

0

=
+

 (4.5)

stąd

m
m

a

a
x w

w x0

0 1= −B

B

_

_

 (4.6)



59

W przypadku użycia beznośnikowego izotopu promieniotwórczego, gdy m0 << mx,  ob-
liczenia są uproszczone:

_ 0

0 _

wx

w x

am
m a

 (4.7)

Przykładowo w ćwiczeniu 4.5.3 oznaczana jest ilość jodu w roztworze. Do badanego 
roztworu dodaje się ściśle określoną ilość promieniotwórczego izotopu pierwiastka szukane-
go i bardzo dokładnie miesza. Z roztworu tego wydziela się część analizowanego pierwiastka 
najczęściej w postaci osadu. Aby wytrącić osad o określonej masie, odczynnik strącający 
dodaje się w niedomiarze.

Następnie do roztworu zawierającego znaną masę tego samego pierwiastka dodaje się 
dokładnie taką samą co poprzednio ilość izotopu promieniotwórczego i przeprowadza się 
w analogiczny sposób wytrącenie osadu tą samą ilością odczynnika strącającego. Również 
w tym przypadku odczynnik strącający jest dodawany w niedomiarze. W wyniku tego dzia-
łania otrzymuje się osady o tych samych masach. Przeprowadza się pomiar częstości zliczeń 
od otrzymanych osadów.

4.4.4. Badanie kinetyki reakcji wymiany izotopowej
Przez reakcję wymiany izotopowej rozumie się taką reakcję chemiczną, w czasie której 

izotopowe atomy określonego pierwiastka zamieniają się miejscami pomiędzy dwiema lub 
więcej cząsteczkami, w których występuje ten pierwiastek.

Reakcję taką można zapisać w postaci:

AX + BX* ↔ AX* + BX (4.8)

przy czym X i X* są izotopami danego pierwiastka.
Gdy cząsteczki, pomiędzy którymi zachodzi wymiana, znajdują się w różnych fazach 

mamy do czynienia z wymianą w układzie heterogenicznym, gdy w tych samych – z wymianą 
w układzie homogenicznym. Wymiana izotopowa nie prowadzi do zwykłych, chemicznych 
zmian układu. W idealnej wymianie izotopowej zakłada się chemiczną identyczność wszyst-
kich izotopów wymieniającego się pierwiastka. Wobec tego istnieje potrzeba uzasadnienia 
termodynamicznych przyczyn tego procesu. Każdy samorzutnie biegnący proces prowadzi 
do zmniejszenia entalpii swobodnej układu:

Δ Δ ΔG H T S= −  (4.9)

gdzie:
 G – entalpia swobodna,
 H – entalpia,
 S – entropia,
 T – temperatura.

Wyrażenie na entalpię swobodną układu w przypadku dwóch stanów różniących się 
rozdziałem izotopów przyjmuje postać:

G H TS1 1 1= −  (4.10)



60

G H TS2 2 2= −  (4.11)

Zmiana entalpii swobodnej przy przejściu od stanu 1 do stanu 2 wyniesie:

ΔG H TS H TS= −( ) − −( )2 2 1 1  (4.12)

Ponieważ w przypadku reakcji wymiany izotopowej H1 ≈ H2 , to:

Δ ΔG T S≈ −  (4.13)

Samorzutność reakcji jest więc wynikiem tendencji układu do osiągania maksimum en-
tropii. Przy równomiernym rozdzieleniu izotopów pomiędzy reagentami entropia jest zawsze 
większa, niż gdy ich rozkład jest nierównomierny; dlatego S > 0, a więc zgodnie z równa-
niem (4.13) G < 0, co warunkuje samorzutność wymiany.

Charakterystyczne cechy reakcji wymiany izotopowej

Specyficzność reakcji wymiany izotopowej związana z dużym podobieństwem wymie-
niających się nuklidów wynika z następujących cech charakterystycznych:

1) Efekt cieplny reakcji wymiany u wszystkich pierwiastków z wyjątkiem wodoru jest 
znikomo mały:

ΔH ≈ 0  (4.14)

 Wynika to z małej różnicy zerowych drgań cząsteczek zawierających różne izotopy 
danego pierwiastka.

2) Stała równowagi K reakcji wymiany izotopowej jest bliska jedności (z dokładnością do 
efektów izotopowych, tzn. różnic we własnościach fizycznych cząsteczek izotopowych) 
w przypadku wszystkich pierwiastków z wyjątkiem wodoru (tab. 4.2) i nie zależy od 
temperatury. Wynika to z izobary van’t Hoffa:

d

d

ln K( ) =
T

H
RT
Δ

 (4.15)

 Ponieważ ΔH ≈ 0, stała równowagi nie powinna się zmieniać z temperaturą.
3) Energia aktywacji reakcji prostej i odwrotnej są sobie równe. Efekt cieplny dowolnej 

reakcji odwracalnej jest równy różnicy energii reakcji prostej i odwrotnej:

ΔH E E= −�� ��  (4.16)

 Ponieważ ΔH ≈ 0, to E E�� ��≈

4) Stałe szybkości k reakcji prostej i odwrotnej są sobie równe.

 Ponieważ K
k
k

= ≈�
�

1 , więc k k� �= .

5) Reakcje wymiany izotopowej nie prowadzą do zmian stężeń uczestniczących w nich 
związków chemicznych. 
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Tabela 4.2 
Stałe równowagi reakcji wymiany w temperaturze 25°C (Niesmiejanow 1975)

Reakcja Stała równowagi K

H2 + D2 ↔ 2HD 3,33

H2 + T2 ↔ 2HT 2,56

HT + H2O ↔ HTO + H2 6,19
12CO2 + 13CO ↔ 13CO2 + 12CO 1,086

15NO2
– + 14NO3

– ↔ 14NO2
– + 15NO3

– 1,09
36SO2 (g) + H32SO3

–
 (aq) ↔ 32SO2 (g) + H36SO3

–
 (aq) 1,039

37ClO3
– + 35ClO4

– ↔ 35ClO3
– + 37ClO4

– 1,035
79Br81Br + 79BrO3

– ↔ 79Br2 + 81BrO3
– 1,007

127I131I + 127IO3
– ↔ 127I2 + 131IO3

– 1,005

Mechanizmy reakcji wymiany izotopowej
1. Mechanizm dysocjacyjny
Jedną z dróg prowadzących do wymiany jest proces odwracalnej dysocjacji jednej lub 

obu reagujących substancji. Reakcję wymiany przebiegającą według mechanizmu dysocja-
cyjnego można opisać następującym schematem:

AX + X* ↔ AX* + X (4.17)

Etapy procesu:

AX ↔ A+ + X–  (powoli) (4.18)

A+ + X*– ↔ AX*  (szybko) (4.19)

Najwolniejszy etap, opisany równaniem (4.18), decyduje o szybkości reakcji:

v k k ca AXAX= =1 1[ ]  (4.20)

a więc szybkość reakcji zależy od stężenia związku AX. Proces wymiany jest tu związany 
z dysocjacją cząsteczki. Wymiana według mechanizmu dysocjacyjnego jest często spoty-
kana w roztworach. W rozpuszczalnikach o dużej stałej dielektrycznej (np. woda) ulegają 
zerwaniu nawet silne wiązania chemiczne. Formą wymieniającą się są w tym przypadku 
najczęściej jony.

2. Mechanizm asocjacyjny
Mechanizm ten związany jest z kolejno przebiegającymi procesami tworzenia się i roz-

padu produktów asocjacji. Mogą one istnieć przez stosunkowo długi czas i stanowią w pełni 
zdefiniowane, chociaż nietrwałe formy chemiczne. Decydującym stadium procesu jest po-
wstawanie kompleksu aktywnego (asocjatu) w wyniku zderzeń aktywnych i jego rozpad. 
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Rozpad ten może zachodzić w dwóch kierunkach:
– w kierunku odtworzenia pierwotnej cząsteczki (substratu),
– w kierunku powstania produktów nieróżniących się od substratów niczym oprócz innego 

rozkładu atomów izotopów:

AX + BX* ↔ [AXBX*] ↔ AX* + BX (4.21)
Etapy procesu:

AX + BX* ↔ B+ + [X—A—X*]– (powoli) (4.22)

B+ + [X—A—X*]– ↔ AX* + BX  (szybko) (4.23)

O szybkości reakcji decyduje etap opisany równaniem (4.22), a więc jej szybkość będzie 
zależała od stężeń obydwu reagujących substancji:

v k k c ca AX BX*AX BX*= =2 2[ ][ ]  (4.24)

Według takiego mechanizmu zachodzi między innymi wymiana pomiędzy jonami i czą-
steczkami chlorowców w halogenkach organicznych, np.: 

C2H5I + N131I ↔ Na+ + [I - - - CH2 - - - 131I] ↔ C2H5
131I + NaI 

               | (4.25)
                                               CH3 

Obydwa przedstawione powyżej mechanizmy są w istocie mechanizmami konkurujący-
mi, ze słabo zaznaczoną granicą między jednym i drugim. Należy podkreślić, że tego rodzaju 
podział ma charakter umowny. Zasadniczym warunkiem pozwalającym rozróżnić oba mechani-
zmy jest kolejność zachodzących procesów. Jeśli jako pierwszy przebiega proces dysocjacji czą-
steczek wyjściowych, a następnie ma miejsce asocjacja utworzonych produktów, to wówczas 
określa się proces jako dysocjacyjny i odwrotnie. Oprócz kolejności procesów należy brać pod 
uwagę ich względną szybkość, gdyż najwolniejszy proces decyduje o szybkości całej reakcji.

3. Wymiana izotopowa zachodząca w wyniku przejścia elektronów
Mechanizm ten, w przeciwieństwie do rozpatrywanych poprzednio, nie jest związany 

z przemieszczeniem się atomów izotopów, ale z przejściem elektronów. W rzeczywistości jest 
to zmiana stopnia utlenienia, a nie formalna wymiana izotopowa:

A* + A2+ ↔ A*2+ + A (4.26)
Reakcje przebiegające według tego mechanizmu są zazwyczaj reakcjami szybkimi. 

O szybkości decydują takie czynniki jak liczba elektronów pobieranych lub oddawanych, 
energia ich wiązania, znak i wielkość ładunków jonów uczestniczących w wymianie, budowa 
reagujących substancji i skład mieszaniny reagującej. 

Stosując izotopy promieniotwórcze, można więc śledzić nie tylko wymianę atomów, lecz 
także wymianę elektronów pomiędzy jonami.

Na przykład reakcja Cr2+ + Cr*3+ ↔ Cr3+ + Cr*2+ składa się z dwóch etapów:

Cr2+ ↔  Cr3+ + e– (4.27)

Cr*3+ + e– ↔ Cr*2+ (4.28)

których nie można rozróżnić bez zastosowania jonu znaczonego.
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Kinetyka homogenicznej wymiany izotopowej
Rozpatrzmy reakcję wymiany:

AX + BX* ↔ AX* + BX (4.29)

w której wszystkie reagujące substancje znajdują się w jednej fazie.
Oznaczmy stężenia molowe substancji następująco:

[AX] + [AX*] = ca 

[BX] + [BX*] = cb 

w chwili t:

[AX*] = cx 

[BX*] = cy 

oraz 

cx y y0
+ =c c    (całkowite stężenie atomów X*) 

Po osiągnięciu równowagi (czyli w czasie t∞ ):

cx x=
∞

c  oraz c cy y=
∞

  

a więc:

c c cy
0

x y= +
∞ ∞

 

Jeżeli na początku reakcji cx = 0 , to stopień wymiany F zdefiniowany jako:

F
c
c

=
∞

x

x

  

rośnie od 0 (dla t = 0) do 1 (dla t = t∞).
Wzrost stężenia cx w czasie wymiany jest proporcjonalny do szybkości (r) przechodze-

nia atomu X* z cząsteczki BX do AX oraz do udziału atomów X* w sumarycznym stężeniu 

substancji BX (cb), czyli do iloczynu r
c

c
⋅ ⎛
⎝
⎜

⎞
⎠
⎟

y

b

. 

W miarę postępu procesu następuje również przechodzenie atomów X* od cząsteczek 

AX* do BX (ponieważ reakcja jest odwracalna) z szybkością: r
c
c

⋅ ⎛
⎝⎜

⎞
⎠⎟

x

a

. 

Wypadkowa wartość 
d

d

xc
t

 jest równa różnicy szybkości obu tych procesów:

d

d

x y

b

x

a a b

a y b x

c
t

r
c

c
c
c

r
c c

c c c c= −⎛

⎝
⎜

⎞
⎠
⎟ = −( )   (4.30)

Ponieważ stężenie atomów X* jest w przybliżeniu stałe i równe c c cy
0

x y= + , to 
c c cy

0
x y= +

∞ ∞
. Po osiągnięciu równowagi aktywność właściwa (w przeliczeniu na 1 mol) 
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uczestniczących w wymianie substancji będzie taka sama, tzn. stosunek stężeń atomów X* 
w cząsteczkach AX i BX jest równy stosunkowi stężeń substancji AX i BX, więc
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Po podstawieniu do równania (4.30) otrzymujemy:
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a po scałkowaniu:
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W początkowym momencie reakcji, gdy t = 0, wielkość cx = 0, więc stała całkowania 
const = −
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Ponieważ F
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Równanie (4.35) nosi nazwę równania Mc’Kaya. Zostało ono wyprowadzone przy 
założeniu, że stała równowagi reakcji wymiany K = 1, a więc stałe szybkości tej reakcji 
w obu kierunkach są jednakowe. Równanie to jest spełnione, gdy wymianie ulega jeden atom 
w cząsteczce.

Kinetykę każdej reakcji chemicznej, w tym również reakcji prowadzącej do wymiany 
izotopowej, opisuje stała szybkości reakcji k związana z szybkością r wymiany zależnością:

r kc cm n= a b  (4.36)

Stała k nie zależy od stężeń reagujących substancji. Sumę wykładników potęgowych 
stężeń nazywa się rzędowością lub rzędem reakcji. Wartość m i n wyznacza się najczęściej, 
mierząc szybkość procesu w zależności od stężenia jednego z substratów przy zachowaniu 
stałego stężenia drugiego składnika. Wtedy 
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i odpowiednio: 
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Wielkość:
r kc c= a b  (4.39)

gdzie k nosi nazwę stałej szybkości wymiany izotopowej (reakcji). 
Równanie (4.35) przyjmuje więc postać:

− −( ) = +( )ln 1 F k c c ta b  (4.40)

Rys. 4.4. Graficzna prezentacja prawa Mc’Kaya

Rys. 4.5. Graficzna prezentacja równania Arrheniusa

Na rysunku 4.4 przedstawiono graficzną prezentację równania Mc’Kaya. Szybkość wy-
miany można wyznaczyć z zależności przedstawionej na tym rysunku albo z czasu połowicz-
nej wymiany t1/2, tzn. czasu, w ciągu którego F osiągnie wartość  1–2

t
c c

c c r1 2
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/
ln
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+
a b
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  (4.41)

Zależność stałej szybkości od temperatury pozwala na wyznaczenie energii aktywacji 
reakcji. Zależność ta określona jest równaniem Arrheniusa (rys. 4.5).
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k
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gdzie:
 A – współczynnik proporcjonalności (stała reakcji) słabo zależny od temperatury,
 E – energia aktywacji,
 R – stała gazowa,
 T – temperatura procesu w skali bezwzględnej.

4.5. Ćwiczenia laboratoryjne do rozdziału czwartego

4.5.1. Przeprowadzenie dowodu struktury tiosiarczanu

Cel ćwiczenia
Określenie struktury tiosiarczanu metodą atomów znaczonych. 

Aparatura i odczynniki
 okienkowy licznik G–M,
 przelicznik,
 domek pomiarowy, 
K2

35SO3, 
 siarka elementarna, 
 0,5 M AgNO3, 
 nasycony roztwór Ba(NO3)2.

Wykonanie ćwiczenia
1. W kolbie ogrzewa się pod chłodnicą zwrotną 1,5 cm3 roztworu K2

35SO3, około 0,1 g siar-
ki elementarnej oraz 50 cm3 H2O. Ogrzewanie należy prowadzić bardzo ostrożnie, przez 
godzinę utrzymując ciecz blisko wrzenia. W tym czasie zachodzi synteza tiosiarczanu 
zgodnie z reakcją (porównaj wzór 4.1):

K2
35SO3 + S = K2S35SO3  (1)

2. Po ostygnięciu odsącza się siarkę, która nie przereagowała. Sączek, na którym zo-
stała zebrana nieprzereagowana siarka, należy włożyć do pojemnika na odpady pro-
mieniotwórcze. Nie należy myć kolbki, w której była przeprowadzona reakcja synte-
zy K2S35SO3. Do przesączu zawierającego K2S35SO3 dodać powoli, mieszając 2 cm3 
0,5 M AgNO3, a następnie ogrzać roztwór do wrzenia, mieszając go w czasie ogrzewania 
(porównaj wzory 4.2 i 4.3).

K2S2O3 + 2 AgNO3 = Ag2S2O3 + 2 KNO3 (2)

Ag2S2O3 + H2O = Ag2S  + H2SO4 (3)

3. Powstały w wyniku reakcji (3) czarny osad Ag2S odsącza się (przesącz należy zacho-
wać), suszy i mierzy częstość zliczeń od niego. Przed sączeniem osadu należy bardzo 
dokładnie umyć kolbę ssawkową.
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4. Do otrzymanego w punkcie 3. gorącego przesączu dodaje się 3 cm3 roztworu Ba(NO3)2. 
Po przestudzeniu powstający w wyniku reakcji (4) biały osad przesącza się, suszy i mie-
rzy częstość zliczeń od niego w tej samej odległości od okienka licznika co osad Ag2S.

H2SO4 + Ba(NO3)2 = BaSO4  + 2 HNO3 (4)

Opracowanie wyników pomiarów
1. Na podstawie uzyskanych wyników pomiarów wykazać, który z możliwych struktural-

nych wzorów tiosiarczanu jest słuszny.
2. Wykonać rachunek niepewności pomiarowych.

4.5.2. Otrzymywanie wodorotlenku żelaza(III) 
znaczonego technetem 99mTc

Cel ćwiczenia
Celem ćwiczenia jest otrzymanie Fe(OH)3 znaczonego technetem 99mTc metodą współ-

strącania i znalezienie zależności wydajności współstrącania od stężenia roztworu FeSO4 
i jego pH.

W czasie procesu współstrącania technet ulega redukcji z +7 stopnia utlenienia w jonie 
TcO4

– do +5, a głównie +4 stopnia według reakcji (1). Reduktorem są jony żelaza(II), które 
zostają utlenione do jonów żelaza(III):

TcO4
– + 3 Fe2+ + 2 H2O = TcO2 + 3 Fe3+ + 4 OH– (1)

Technet występujący na +4 stopniu utlenienia jest współstrącany z Fe(OH)3 jako ditle-
nek TcO2. Technet na +5 stopniu utlenienia jest prawdopodobnie adsorbowany na wodoro-
tlenku żelaza(III).

Aparatura i odczynniki
 licznik scyntylacyjny z wielokanałowym analizatorem,
 generator izotopowy 99Mo/99mTc,
 0,9% roztwór NaCl,
 świeżo sporządzony roztwór FeSO47H2O (2mg Fe/ml 1 M HCl),
 1 M HCl,
 0,5 M NaOH,
 papierki wskaźnikowe.

Wykonanie ćwiczenia
Zależność wydajności współstrącania od stężenia FeSO4

1. Zmierzyć tło promieniowania od sześciu naczynek pomiarowych (zgodnie z instrukcją 
prowadzącego).

2. Wykonać elucję Na99mTcO4 z generatora 99Mo/99mTc według instrukcji załączonej do ge-
neratora.

3. Pobrać określoną przez prowadzącego objętość roztworu promieniotwórczego i rozcień-
czyć do 25 cm3.
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4. Do czterech zlewek odmierzyć odpowiednio:
 4 cm3 NaTcO4 + 0,2 cm3 FeSO4 + 0,5 cm3 NaOH
 4 cm3 NaTcO4 + 0,2 cm3 FeSO4 + 1 cm3 H2O + 0,5 cm3 NaOH
 4 cm3 NaTcO4 + 0,2 cm3 FeSO4 + 3 cm3 H2O + 0,5 cm3 NaOH
 4 cm3 NaTcO4 + 0,2 cm3 FeSO4 + 6 cm3 H2O + 0,5 cm3 NaOH
` Delikatnie zamieszać zawartość zlewek.
5. Do piątej zlewki odmierzyć 0,2 cm3 roztworu FeSO4, dodać 1 cm3 H2O, a następnie 

wytrącić osad wodorotlenku żelaza, dodając 0,5 cm3 0,5 M NaOH. Po wytrąceniu osadu 
dodać 4 cm3 roztworu NaTcO4.

6. Otrzymane według punktu 4 i 5 osady Fe(OH)3 odwirować i usunąć ciecz znad osadów. 
Dodać 5 cm3 H2O, zamieszać i przenieść osady na sączek i przesączyć. Na sączku przepłu-
kać wodą.

7. Po przesączeniu umieścić osady wraz z sączkami w pięciu naczyniach pomiarowych 
i zmierzyć częstość zliczeń.

8. Do naczynka pomiarowego odmierzyć 1 cm3 roztworu NaTcO4 otrzymanego według 
punktu 3 i zmierzyć częstość zliczeń. 

9. Sporządzić wykres zależności wydajności (wyrażonej w procentach) współstrącania 
technetu od stężenia jonów Fe2+ (mg cm–3). W obliczeniach uwzględnić rozpad pro-
mieniotwórczy 99mTc.

ZALEŻNOŚĆ WYDAJNOŚCI WSPÓŁSTRĄCANIA OD pH ROZTWORU
Należy wykonać punkty 1, 2 i 3 według pierwszej części ćwiczenia.
Do czterech zlewek odmierzyć po 4 cm3 roztworu NaTcO4 otrzymanego według punktu 3 

(I część ćwiczenia), a następnie 0,2 cm3 FeSO4 i 1 cm3 H2O. Dodając kroplami roztworu HCl 
lub NaOH, regulować pH roztworów w poszczególnych zlewkach, tak aby uzyskać roztwory 
o pH około 6, 7, 8 i 9. Do wszystkich zlewek dodać 0,5 cm3 NaOH w celu wytrącania osadu 
Fe(OH)3. Delikatnie zamieszać zawartość zlewek.

Dalsze wykonanie tej części ćwiczenia według punktów 5, 6, 7 i 8 opisanych w I części 
ćwiczenia.

Sporządzić wykres zależności wydajności współstrącania technetu od pH roztworu. 
W obliczeniach uwzględnić rozpad promieniotwórczy 99mTc.

ZALEŻNOŚĆ WYDAJNOŚCI WSPÓŁSTRĄCANIA OD ZAWARTOŚCI FeSO4

Należy wykonać punkty 1, 2 i 3 według I części ćwiczenia.
Do sześciu zlewek odmierzyć odpowiednio:
3 cm3 NaTcO4 + 0,05 cm3 FeSO4 + 1 cm3 H2O + 0,5 cm3 NaOH
3 cm3 NaTcO4 + 0,10 cm3 FeSO4 + 1 cm3 H2O + 0,5 cm3 NaOH           
3 cm3 NaTcO4 + 0,13 cm3 FeSO4 + 1 cm3 H2O + 0,5 cm3 NaOH           
3 cm3 NaTcO4 + 0,17 cm3 FeSO4 + 1 cm3 H2O + 0,5 cm3 NaOH           
3 cm3 NaTcO4 + 0,20 cm3 FeSO4 + 1 cm3 H2O + 0,7 cm3 NaOH
3 cm3 NaTcO4 + 0,25 cm3 FeSO4 + 1 cm3 H2O + 0,7 cm3 NaOH

Zawartość wszystkich zlewek delikatnie zamieszać.
Dalsze kroki ćwiczenia wykonywać według punktów 5, 6, 7 i 8 opisanych w pierwszej 

części ćwiczenia.
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Sporządzić wykres zależności wydajności współstrącania od zawartości żelaza w prób-
ce. W obliczeniach należy uwzględnić rozpad promieniotwórczy 99mTc.

Uwaga:
Należy przestrzegać kolejności dodawania odczynników.

4.5.3. Rozcieńczenie izotopowe
Cel ćwiczenia
Celem ćwiczenia jest oznaczenie ilości jodu w roztworze metodą rozcieńczenia izoto-

powego. 

Aparatura i odczynniki
 licznik G–M, 
 urządzenie do sączenia,
K131I i 0,05 M KI, 
 0,05 M Pb(NO3)2.

Wykonanie ćwiczenia
1. Sporządzenie roztworu aktywnego. 
 Do 7 cm3 wody dodać taką ilość roztworu beznośnikowego K131I, aby częstość zliczeń 

wynosiła około 100 imp. s–1 cm–3.
2. Przygotowanie próbek wzorcowych. 
 Do czterech zlewek odmierzyć dokładnie 6, 8, 10 i 14 cm3 roztworu KI. Do każdej próbki 

dodać ściśle odmierzony 1 cm3 roztworu aktywnego K131I otrzymanego w punkcie 1.
3. Przygotowanie próbki badanej. 
 Do nieznanej, otrzymanej od asystenta próbki dodać dokładnie 1 cm3 roztworu K131I.
4. Wytrącanie osadów. 
 Do każdej z pięciu próbek dodać, intensywnie mieszając, 2 cm3 roztworu 0,05 M Pb(NO3)2. 

Osady odsączyć (ilościowo) i przemyć małą ilością wody. Po umieszczeniu osadów 
w ramkach ułatwiających zachowanie stałej geometrii pomiaru wysuszyć je pod pro-
miennikiem podczerwieni.

5. Zmierzyć częstość zliczeń od otrzymanych preparatów w ściśle tej samej geometrii po-
miarowej (niepewność nie powinna przekraczać 3%).

Opracowanie wyników
1. Przedstawić krzywą cechowania na wykresie i wyznaczyć jej równanie metodą regresji 

liniowej. 
2. Wyznaczyć objętość 0,05 M roztworu KI oraz masę jodu w nieznanej próbce. 
3. Obliczyć niepewność oznaczenia.

4.5.4. Oznaczanie rozpuszczalności PbI2

Cel ćwiczenia
Oznaczenie iloczynu rozpuszczalności trudno rozpuszczalnego związku PbI2. Zbadanie 

rozpuszczalności PbI2.
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Aparatura i odczynniki

 zestaw pomiarowy z licznikiem scyntylacyjnym, 
mieszadło magnetyczne,
 urządzenie do sączenia,
K131I i 0,1 M KI,
 0,05 M Pb(NO3)2.

Wykonanie ćwiczenia

1. Zmierzyć tło licznika wraz z każdym naczynkiem pomiarowym.
2. K131I. Sporządzenie roztworu.
 Do 15 cm3 0,1 M KI dodać taką ilość preparatu promieniotwórczego, aby częstość zli-

czeń wynosiła około 5000 imp. min–1 na 1 cm3 roztworu. W późniejszych obliczeniach 
należy zwrócić uwagę na zmianę stężenia 0,1 M roztworu KI w związku z dodaniem 
substancji promieniotwórczej (stężenie roztworu K131I przyjąć równe 0). Otrzymany 
roztwór jest używany do sporządzenia roztworu wzorcowego i otrzymania badanego na 
rozpuszczalność PbI2.

3. Otrzymywanie Pb131I2 i oznaczanie jego rozpuszczalności.
 Do 10 cm3 roztworu K131I (sporządzonego według punktu 1) dodać, mieszając 10,5 cm3 

0,05 M Pb(NO3)2. Po 10 minutach osad przesączyć, przepłukać kilkakrotnie wodą, prze-
nieść wraz z sączkiem do zlewki zawierającej 50 cm3 wody destylowanej i poddać mie-
szaniu przez 1 godzinę. Po tym czasie pobrać 6 cm3 roztworu znad osadu i przesączyć 
w celu oddzielenia zawartych w nim cząstek osadu. Do dwóch naczynek pomiarowych 
pobrać po 2 cm3 przesączonego roztworu i zmierzyć częstość zliczeń z niepewnością 
względną nie gorszą niż 1%.

4. Sporządzenie roztworu wzorcowego.
 Do kolby miarowej odmierzyć bardzo dokładnie pipetą 2 cm3 roztworu aktywne-

go (otrzymanego według punktu 1) i rozcieńczyć wodą destylowaną do 50 cm3. Do 
dwóch naczynek pomiarowych odmierzyć bardzo dokładnie po 2 cm3 otrzymanego 
roztworu i zmierzyć częstość zliczeń od obu preparatów z niepewnością nie gorszą 
niż 1%.

5. Badanie wpływu wspólnego jonu na rozpuszczalność osadu.
 Do reszty roztworu (44 cm3) wraz z nierozpuszczonym osadem (otrzymanym według 

punktu 2) dodać 15 cm3 0,05 M Pb(NO3)2 i mieszać roztwór przez 20 minut. Po opad-
nięciu osadu przesączyć roztwór (jak w punkcie 2), pobrać próbki po 2 cm3 do naczynek 
pomiarowych i zmierzyć częstość zliczeń od nich z niepewnością nie większą niż 1%.

Opracowanie wyników

1. Porównując wzorcową częstość zliczeń z częstościami zliczeń próbek otrzymanych 
w punktach 2 i 4, obliczyć iloczyn rozpuszczalności oraz rozpuszczalność PbI2 w tem-
peraturze pomiaru.

2. Porównać otrzymane wyniki z danymi tablicowymi.
3. Obliczyć jak powinna się zmienić rozpuszczalność pod wpływem dodania wspólnego 

jonu i porównać wynik obliczeń z wynikiem doświadczenia.
4. Obliczyć niepewności mierzonych wielkości.
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Dane tablicowe
Rozpuszczalność PbI2: 4,410–2 g na 100 cm3 wody w temperaturze 0°C 
                                              0,41 g na 100 cm3 wody w temperaturze 100°C.
Iloczyn rozpuszczalności:        L = 7,4710–9 w temperaturze 15°C
                                              L = 8,710–9 w temperaturze 25°C.

4.5.5. Kinetyka wymiany w układzie homogenicznym

Cel ćwiczenia
Celem ćwiczenia jest zbadanie kinetyki wymiany izotopowej w układzie NaI – C2H5I.

Aparatura i odczynniki
 zestaw pomiarowy z licznikiem scyntylacyjnym,
 domek pomiarowy,
 termostat wodny,
 stoper,
 roztwór NaI w alkoholu absolutnym (7g NaI / 100 cm3 etanolu),
 roztwór Na131I w alkoholu absolutnym,
 jodek etylu C2H5I.

Wykonanie ćwiczenia
1. Zmierzyć tło promieniowania od siedmiu naczynek pomiarowych.
2. Przygotowanie roztworu aktywnego: do 64 cm3 NaI w alkoholu absolutnym dodać 

około 150 kBq roztworu Na131I w alkoholu absolutnym (według wskazówek prowadzą-
cego). Po dokładnym wymieszaniu pobrać 0,5 cm3 roztworu do naczynka pomiarowego 
i zmierzyć częstość zliczeń (do oznaczenia cy0

).
3. Połączyć 8 cm3 jodku etylu z otrzymanym w punkcie 2 roztworem Na131I. W tym mo-

mencie włączyć stoper. Zmieszać dobrze obie ciecze.
4. Celem uzyskania równowagi reakcji wymiany i oznaczenia pobrać do kolby 15 cm3 

roztworu Na131I + C2H5I uzyskanego w punkcie 3 i ogrzewać pod chłodnicą zwrotną do 
wrzenia, a potem jeszcze przez 15 minut. Roztwór ostudzić, całą zawartość kolby przelać 
do zlewki z zimną wodą i postępować dalej według punktu 5. Zmierzyć częstość zliczeń.

5. Z roztworu C2H5I i Na131I w alkoholu (otrzymanego w punkcie 3) pobierać 10 cm3 próbki 
w czasie 10, 25, 40, 55 i 70 minut (licząc od momentu zmieszania obu cieczy) i rozdzielić 
oba reagujące związki. W tym celu pobrane próbki wlewać do zlewek zawierających około 
150 cm3 bardzo zimnej (celem zahamowania reakcji wymiany) wody i dobrze zamieszać. 
Jodek etylu jako nierozpuszczalny w wodzie wydzieli się (dolna warstwa), jodek sodu 
przejdzie do fazy wodnej. Ostrożnie zlać z wierzchu fazę wodną do pojemnika na odpady 
promieniotwórcze. Jodek etylu wraz z pozostałym roztworem wodnym przelać do pro-
bówki i pipetą zebrać resztę fazy wodnej. Przepłukać fazę organiczną (jodek etylu) kilko-
ma centymetrami sześciennymi wody, którą następnie należy zebrać pipetą. Na wypłuka-
ny jodek etylu wlać 1–2 cm3 wody, aby zabezpieczyć go przed parowaniem. Pobrać po 
0,5 cm3 C2H5I do naczynek pomiarowych i zmierzyć częstość zliczeń, będącą propor-
cjonalną do cxt

.
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Uwaga:
Proces wymiany powinien przebiegać w stałej temperaturze, więc jeżeli czas na to pozwoli, 
należy butelkę z roztworem Na131I + C2H5I wkładać do suszarki lub termostatu pomiędzy 
kolejnym pobieraniem próbek.

Uwaga: 
Mierzona częstość zliczeń, pochodząca od poszczególnych próbek, jest proporcjonalna do 
stężenia promieniotwórczego c izotopu określonego w ćwiczeniu jako cy0

, cxt
lub cx∞

.

Opracowanie wyników pomiarów
Korzystając z otrzymanych wyników pomiarów:

1. Przedstawić graficznie zależność –ln (1 – F) = f(t).
2. Wyznaczyć szybkość wymiany r (regresja liniowa).
3. Wyznaczyć wartość stałej szybkości wymiany 

k
r

c c
=

a b

 (stężenia ca i cb w molach/dm3) 

4. Obliczyć czas połowicznej wymiany t1/2. 
5. Korzystając ze znajomości cy

0
 sporządzić bilans znacznika 

c c c c cy
0

xx y y= + = +
∞ ∞  

 w stanie równowagi 

c

c

c

c

c

c c

x
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y
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y
0
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6. Obliczyć niepewności wyznaczanych wielkości.
 Dane potrzebne do obliczenia ca i cb

  M C2H5I = 156 g mol–1

  M NaI = 154 g mol–1

  d C2H5I = 1,93 g cm–3
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5. Metody wydzielania mikroilości substancji

5.1. Wstęp

Omówione w poprzednim rozdziale zjawisko odrzutu jądra na skutek reakcji jądro-
wej (najczęściej (n, )) może być wykorzystane do wydzielenia promieniotwórczego nuklidu 
z substancji pierwotnej. Podczas badań przebiegu reakcji jądrowych, struktury jądrowej czy 
własności pierwiastków o wysokich masach atomowych istnieje potrzeba chemicznego od-
dzielenia interesującego nas nuklidu (nuklidów) od innych obecnych radioaktywnych nukli-
dów. Do realizacji tego celu za pomocą radiochemicznych metod oddzielania wykorzystuje 
się konwencjonalne metody oddzielania stosowane w chemii analitycznej zaadaptowane na 
specjalne potrzeby radiochemii. Podstawowymi parametrami określającymi proces wydzie-
lenia są: wydajność, czyli procent odzyskania wydzielonej substancji oraz stopień czystości 
wydzielonej substancji (Overman, Clark 1963). 

Ogólnie metody rozdziału można podzielić na beznośnikowe i nośnikowe. Metody bez-
nośnikowe pozwalają uzyskać wyższą czystość chemiczną substancji wydzielanej w stosunku 
do metod nośnikowych. Do najczęściej stosowanych metod beznośnikowych wydzielania 
izotopów należą metody chromatograficzne (chromatografia jonowymienna, chromatografia 
gazowa) oraz metoda ekstrakcji rozpuszczalnikiem. 

5.2. Metody beznośnikowe

5.2.1. Ekstrakcja rozpuszczalnikiem

Termin „ekstrakcja rozpuszczalnikiem” obejmuje zarówno ekstrakcję w układzie ciecz – 
ciecz, jak również ekstrakcję w układzie ciecz – ciało stałe (ługowanie), lecz zazwyczaj ter-
min ten, gdy używa się go bez bliższych określeń, odnosi się do ekstrakcji w układzie ciecz – 
ciecz. Podczas ekstrakcji stykanie się roztworu zawierającego jedną lub więcej dających się 
ekstrahować substancji z niemieszającym się rozpuszczalnikiem doprowadza do podziału 
ekstrahowanej substancji pomiędzy obie te fazy. Zachowanie się substancji wprowadzonej 
do dwóch niemieszających się, ale mających wspólną granicę rozpuszczalników określa pra-
wo podziału Nernsta. Mówi ono, że w stałej temperaturze stosunek stężeń (a właściwie ak-
tywności termodynamicznych) substancji w dwóch niemieszających się rozpuszczalnikach, 
znajdujących się w równowadze, jest wielkością stałą.
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K
C
C

= 1

2

 (5.1)

gdzie C1 oznacza stężenie (aktywność) substancji w rozpuszczalniku (1), zwykle organicznym, 
C2 – stężenie (aktywność) substancji w rozpuszczalniku (2), zwykle w wodzie, K – współ-
czynnik (stałą) podziału. Prawo to jest spełnione, gdy ekstrahowana substancja nie ulega 
żadnym przemianom prowadzącym do zmiany jej masy cząsteczkowej. Ponieważ poddana 
ekstrakcji substancja ulega zwykle procesom dysocjacji, asocjacji itp., w praktyce zamiast 
współczynnika podziału oznacza się zwykle wielkość zwaną współczynnikiem ekstrakcji D.

D
C
C

= ∑
∑

1

2

 (5.2)

Współczynnik ekstrakcji jest to zatem stosunek całkowitego stężenia danej substancji 
(wszystkich jej form) w fazie organicznej (1) do całkowitego jej stężenia w fazie wodnej (2). 
Jeżeli substancja nie ulega w czasie procesu ekstrakcji żadnym zmianom w obu fazach, wod-
nej i organicznej, to współczynnik ekstrakcji jest równy współczynnikowi podziału.

Często stosowaną w ekstrakcji wielkością jest tzw. procent ekstrakcji (%E) określający 
ilość substancji, która w jednokrotnym procesie ekstrakcji przechodzi z fazy wodnej do fazy 
organicznej.

%E
m
m

= ⋅1

0

100   (5.3)

gdzie:
m1 –  ilość związku, która przeszła z fazy wodnej do fazy organicznej,
m0 –  początkowa ilość związku w fazie wodnej.

Związek między procentem ekstrakcji i współczynnikiem ekstrakcji podaje zależność:
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+

100

1

2

  (5.4)

gdzie V1 i V2 oznaczają odpowiednio objętości fazy wodnej (1) i organicznej (2).

Ekstrakcji z fazy wodnej do organicznej mogą ulegać tylko cząsteczki pozbawione ła-
dunku elektrycznego. Elektrolity dysocjujące w wodzie na hydratowane jony nie ulegają 
więc ekstrakcji, ale można je przeprowadzić do fazy organicznej, jeżeli zlikwiduje się, a co 
najmniej zmniejszy, ich ładunek.

Można to osiągnąć dzięki przeprowadzeniu jonu w elektroobojętny związek komplek-
sowy lub wprowadzając do roztworu drugi jon o przeciwnym znaku, z którym ekstrahowany 
jon utworzy słabo zdysocjowane połączenie, tzw. parę jonową. Przykładem ilustrującym taki 
proces może być chlorek żelaza(III). W wodzie FeCl3 rozpuszcza się, tworząc jony Fe(H2O)6

3+ 
i Cl–, które nie ulegają ekstrakcji. Jednak w silnie kwaśnym roztworze kwasu solnego tworzy 
się elektroobojętny związek:

Fe(H2O)6
3+ + 3 Cl– + HCl  HFe(H2O)2Cl4 + 4 H2O 

W czasie ekstrakcji eterem R2O, na granicy fazy wodnej i eterowej cząsteczki wody 
związane w cząsteczce związku kompleksowego ulegają zamianie na cząsteczki eteru R2O
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HFe(H2O)2Cl4 + 2 R2O  HFe(R2O)2Cl4 + 2 H2O 

i kompleks przechodzi do fazy eterowej.
Wykorzystując proces ekstrakcji, można oczyścić wodne roztwory z niepożądanych do-

mieszek lub wydobyć z wód odpadowych obecne tam w śladowych ilościach cenne pierwiast-
ki takie jak złoto, molibden, ren i inne. Ekstrakcja jest jedną z ważnych metod technicznych, 
między innymi spełnia podstawową rolę przy rafinacji i odsiarczaniu olejów smarowych, 
a szczególnie przy rozdzielaniu izotopów powstających w czasie pracy reaktorów jądrowych. 
Metody ekstrakcyjne mają również duże znaczenie przy otrzymywaniu znaczników stosowa-
nych w medycynie nuklearnej.

5.2.2. Metody chromatograficzne

Chromatograficzna metoda rozdziału mieszanin opiera się na zjawisku usuwania z po-
wierzchni adsorbenta substancji już zaadsorbowanej przez inną, lepiej adsorbowaną. Meto-
da ta została zastosowana po raz pierwszy przez Cwieta w 1903 roku. W ramach ćwiczeń 
laboratoryjnych z radiochemii wykonywane są ćwiczenia z zastosowaniem chromatografii 
kolumnowej (jonowymiennej) oraz chromatografii bibułowej (podziałowej). 

W chromatografii jonowymiennej stosuje się kolumny wypełnione syntetycznymi ży-
wicami (wymieniaczami jonowymi). Na tych żywicach następuje adsorpcja substancji roz-
dzielanej. Wymieniacze jonowe dzielimy na:
wymieniacze kationowe (kationity),
wymieniacze anionowe (anionity).

Kationity są to kwasy organiczne, które mogą wymieniać jon wodoru na inne kationy. 
Anionity są natomiast zasadami organicznymi wymieniającymi grupę OH– na anion. Do ży-
wic kationowych należy np. Dowex 50, Amberlit IR 120, Amberlit IRC 50, do anionowych: 
Dowex 1, Dowex 2, Amberlit IRA 400 (są to ich nazwy fabryczne). Zwykle w nazwach 
jonitów występują dodatkowo litery X i M, liczby występujące po „X” oznaczają stopień 
usieciowienia jonitu, a po „M” – stopień granulacji.

W radiochemii oraz radiofarmacji metoda ta jest często stosowana do rozdzielania i wy-
dzielania małych ilości substancji promieniotwórczych ze względu na swoją prostotę, do-
kładność i szybkość. Główną jej zaletą jest możliwość rozdziału radioizotopów bez użycia 
nośników, a więc uzyskanie preparatów o wysokich aktywnościach właściwych. 

Studenci wykonują ćwiczenie dotyczące rozdziału izotopów 60Co od 59Fe metodą chro-
matografii jonowymiennej. W ćwiczeniu bada się możliwość otrzymania radiochemicznie 
czystego i beznośnikowego preparatu 60Co. 

Przy aktywacji żelaza w reaktorze w wyniku poniższych reakcji powstają dwa radio-
izotopy:

54Fe(n, )55Fe T1/2 = 2,94 lat EX = 7 keV z wychwytu K,
58Fe(n, )59Fe T1/2 = 45,1 dni E = 1,1 MeV i E = 1,29 MeV

oraz jako zanieczyszczenie radiochemiczne
60Co T1/2 = 5,3 lat E = 1,17 MeV i E = 1,33 MeV.
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W preparatach handlowych 55Fe i 59Fe około 1,7% aktywności pochodzi od 60Co. Izotopy 
60Co i 59Fe oprócz promieniowania gamma emitują też promieniowanie β–.

Rozdział żelaza od kobaltu następuje przez zaadsorbowanie na wymieniaczu anionowym 
kompleksowych anionów FeCl4

– i CoCl3
– tworzących się w silnie kwaśnym środowisku 6 M 

kwasu solnego z jonów Fe3+, Co2+ i Cl–. Kompleksowy jon CoCl3
– rozkłada się w środowisku 

o niższym pH niż jon FeCl4
–, toteż z chwilą zmiany środowiska z 6M HCl na 4M HCl kobalt 

w postaci kationów Co2+ opuszcza kolumnę anionitową. Rozkład FeCl4
– następuje dopie-

ro po dalszym zmniejszeniu kwasowości. Wymywa się wówczas kation Fe3+. Wskaźnikiem 
rozpoczęcia i zakończenia wymywania danego radioizotopu jest promieniotwórczość frakcji 
wypływającej z kolumny chromatograficznej. Bada się ją przez przepuszczenie wypływającej 
cieczy przez spiralną rurkę otaczającą kryształ licznika scyntylacyjnego. Jeżeli rozdziału izo-
topów Fe i Co dokonuje się na starym preparacie radioaktywnego żelaza, to w rezultacie zani-
ku 59Fe (T1/2 = 45,1 dni) nie udaje się zauważyć promieniotwórczości (energia promieniowania 
55Fe = 7 keV – mała przenikliwość). Rozpoznanie frakcji zawierającej jony Fe3+ można wtedy 
wykonać metodą chemiczną, korzystając z obecności dużej ilości nośnika Fe3+ pochodzącego 
z rozpuszczenia materiału tarczowego (żelaza) naświetlonego neutronami. 

Zasada chromatografii bibułowej jest nieco inna niż chromatografii kolumnowej. Opie-
ra się na różnicy współczynników podziału różnych jonów w układzie woda–rozpuszczalnik 
organiczny (skąd nazwa chromatografia podziałowa). Proces tzw. rozwijania chromatogramu 
jest zasadniczo procesem ekstrakcji rozpuszczalnikiem organicznym jonów z fazy wodnej.

Rozdzielaną mieszaninę jonów nanosi się na pasek bibuły chromatograficznej, która za-
wiera zawsze pewne ilości wilgoci i wody związanej. Rozwijanie następuje przez powolną wę-
drówkę fazy organicznej przez kapilary utworzone z włókienek bibuły. Jony łatwiej ekstrahujące 
się do fazy organicznej zostają przez nią wymyte i wędrują blisko czoła fazy organicznej. Jony, 
w przypadku których współczynnik podziału układa się korzystnie w stosunku do fazy wod-
nej, ekstrahują się wolniej i pozostają w tyle za frontem fazy organicznej. W ocenie wyników 
chromatograficznego rozdziału stosuje się współczynnik RF (z ang. retardation factor – współ-
czynnik opóźnienia) zdefiniowany jako stosunek drogi, którą od punktu startowego przebyła 
dana substancja, do drogi, którą w tym samym czasie przebył rozpuszczalnik. Im większa jest 
różnica w wartościach RF pomiędzy różnymi rodzajami jonów, tym lepsze jest ich rozdzielenie.

5.3. Metody nośnikowe

5.3.1. Krystalizacja, strącanie i współstrącanie

W badaniach radiochemicznych ma się zwykle do czynienia z bardzo małymi ilościami 
substancji. W tych warunkach pierwiastek promieniotwórczy ze względu na małe jego stę-
żenie w roztworze nie jest zdolny do tworzenia samodzielnej fazy stałej, ponieważ stężenie 
żadnego z jego związków nie osiąga iloczynu rozpuszczalności. Przy badaniu mikroskładnika 
(substancji znajdującej się w stanie bardzo dużego rozcieńczenia) podczas przemian chemicz-
nych wprowadza się do roztworu nośnik, tzn. substancję, której będzie towarzyszył badany 
pierwiastek w czasie tych przemian. Ponieważ radionuklid musi stanowić część układu rów-
nowagi termodynamicznej, nośniki są dodawane w dużych ilościach. Odzyskanie nośnika jest 
miernikiem wydajności oddzielenia.
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Jako nośnika używa się, jeśli to możliwe, trwałego izotopu lub mieszaniny trwałych 
izotopów badanego pierwiastka, a substancja pomocnicza nosi nazwę nośnika izotopowego. 
Ponieważ właściwości chemiczne izotopów tego samego pierwiastka prawie się nie różnią, 
zachowanie się trwałego izotopu (nośnika) pozwala wnioskować o zachowaniu się izotopu 
promieniotwórczego badanego pierwiastka w przemianach chemicznych. Bardzo ważny jest 
fakt, że pomiędzy nośnikiem a radionuklidem następuje wymiana izotopowa.

W przypadkach gdy pierwiastek promieniotwórczy nie ma trwałych izotopów, używa 
się jako nośnika pierwiastka podobnego pod względem chemicznym i śledzi się zachowa-
nie badanego pierwiastka w czasie przemian chemicznych, w których uczestniczy nośnik. 
W tych przypadkach właściwości chemiczne badanego pierwiastka nie są identyczne z wła-
ściwościami nośnika, lecz tylko zbliżone do nich. Stosowanie tego rodzaju nośników, tzw. 
specyficznych nośników nieizotopowych, jest możliwe dzięki procesom współkrystalizacji. 
Odwrócenie procesu współkrystalizacji, czyli krystalizacja frakcyjna, było jedną z pierw-
szych metod wykorzystanych w radiochemii przez Marię i Piotra Curie w celu oddzielenia 
226RaCl2 od jego naturalnego nośnika BaCl2.

Kolejnym typem nośników stosowanych w badaniach radiochemicznych są tzw. nie-
specyficzne nośniki nieizotopowe. Pojęciem tym objęte są związki pierwiastków znacznie 
różniące się właściwościami od odpowiednich związków badanego pierwiastka. Działanie 
tego typu nośników oparte jest najczęściej na zjawisku adsorpcji.

Proces przejścia mikroilości substancji z roztworu do fazy stałej (wraz z nośnikiem nie-
izotopowym) nosi nazwę współstrącania (współunoszenia). W tym procesie wytrącający się 
makroskładnik wychwytuje z roztworu mikroskładnik. Podstawowa reguła współstrącania 
brzmi: mikroskładnik zawsze ulega współunoszeniu z ciałem stałym powstającym przez kry-
stalizację lub strącanie, jeżeli może przyczyniać się do budowy normalnej sieci, tzn. jeśli two-
rzy kryształy izomorficzne z kryształami makroskładnika. W przypadku braku izomorfizmu 
mikroskładnik współstrąca się lub adsorbuje na ciele stałym, jeśli tworzy nierozpuszczalny 
związek z jonem przeciwnego znaku wchodzącym w skład makroskładnika. Adsorpcja lub 
współstrącanie są znacznie ułatwione, jeśli ciało stałe ma dużą powierzchnię i niesie ładunek 
elektryczny o znaku przeciwnym niż ładunek mikroskładnika.

Mechanizmy współstrącania nie są jednoznacznie wyjaśnione. Zwykle wyróżnia się 
następujące:

1) tworzenie kryształów mieszanych,
2) okluzja,
3) adsorpcja.

Ad. 1. Tworzenie kryształów mieszanych polega na zastępowaniu jonów w sieci krysta-
licznej nośnika jonami współstrącanymi. Jeżeli wymiary obu jonów są bardzo bliskie, mogą 
tworzyć się kryształy mieszane o dowolnym wzajemnym stosunku jonów, jest to przypadek 
powstawania tzw. rzeczywistych kryształów mieszanych. Kryształy mieszane mogą tworzyć 
się także z jonów dość znacznie różniących się wymiarami, wtedy ilość współstrącanych 
jonów jest ograniczona i kryształy takie określa się jako anomalne.

Ad. 2. Drugi mechanizm współstrącania, okluzja, polega na mechanicznym zatrzymy-
waniu substancji obecnych w roztworze włącznie z rozpuszczalnikiem w szybko rosnącej 
sieci krystalicznej osadu. Mechanizm ten występuje często w przypadku strącania osadów 
koloidalnych. Obce jony i cząsteczki rozpuszczalnika zatrzymywane są wewnątrz szybko 
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tworzących się agregatów. Powolne, kilkakrotne strącanie osadów pozwala w znacznej mie-
rze uniknąć okluzji i otrzymać czyste osady.

Ad. 3. Mechanizm adsorpcji związany jest z powierzchnią utworzonego osadu. Ponie-
waż jony na powierzchni osadu nie są w pełni skoordynowane, powierzchnia ta wykazuje 
zawsze pewien ładunek i może zatrzymywać z roztworu jony o przeciwnym ładunku. Jest 
sprawą dyskusyjną, czy tego rodzaju współstrącanie jest typowym procesem adsorpcji, czy 
też występuje tutaj mechanizm zbliżony do wymiany jonowej.

Obecny stan badań pozwala na poczynienie pewnych uogólnień dotyczących współstrą-
cania z nośnikiem nieizotopowym: 

– osad posiadający sieć jonową ma tendencję do adsorbowania z roztworu takich substan-
cji jak kwasy, zasady i sole zawierające kation lub anion występujący w tej sieci;

– zdolność adsorbowania jonów tworzących związki chemiczne z jonami sieci nośnika 
(przeciwnego znaku) jest tym większa, im mniejsza jest rozpuszczalność tworzonego 
związku (reguła Fajansa–Panetha–Habera dotycząca adsorpcji) i im mniejsza jest dyso-
cjacja jonowa związku zaadsorbowanego;

– zachodząca wskutek adsorpcji wymiana jonów z roztworu z jonami sieci może występować 
również w przypadku substancji rozpuszczonych niemających wspólnego jonu z siecią;

– ilość mikroskładnika współstrącajaca się na skutek adsorpcji powierzchniowej jest tym 
większa, im większa jest powierzchnia osadu, im trudniej rozpuszczalne jest współstrą-
cające się połączenie i im większym ładunkiem elektrycznym obdarzony jest współuno-
szony jon.

5.3.2. Otrzymywanie preparatów radionuklidowo czystych

Czystość radionuklidowa to brak (niemierzalna ilość) obcych domieszek promieniotwór-
czych. Czystość radiochemiczna to brak (albo zaniedbywalna ilość) niepożądanych form 
chemicznych tego samego radionuklidu, np. form innych niż siarczan meta-jodo [131I] benzy-
loguanidyny w 131I-MIBG – radiofarmaceutyku dla SPECT. 

Jeżeli jakaś substancja A jest zanieczyszczona inną substancją B zawierającą izotop 
promieniotwórczy, radionuklidową czystość A można uzyskać przez:
– całkowite usunięcie śladów B,
– zmianę zanieczyszczeń promieniotwórczych na niepromieniotwórcze.

W tym drugim przypadku nie zwiększa się czystości chemicznej związku A, lecz jego 
czystość radionuklidową. Osiąga się to dzięki parokrotnemu strącaniu oczyszczonego związ-
ku A i dodawaniu każdorazowo nośnika niepromieniotwórczego.

Strącanie osadu zawierającego związek A w obecności promieniotwórczych jonów B 
w roztworze powoduje współstrącanie tych ostatnich. Dodanie izotopowego nośnika dla 
substancji B ma przeciwdziałać zanieczyszczeniu preparatu A współstrącanym B. Nośniki 
stosowane w tym charakterze określane są nazwą nośników wstrzymujących lub hamują-
cych. Stanowią one pewnego rodzaju rozcieńczalniki izotopów promieniotwórczych, których 
współstrącanie jest niepożądane. Nośnik wstrzymujący nie zapobiega współstrącaniu zanie-
czyszczającego pierwiastka, a nawet może on powodować wzrost całkowitej liczby współ-
strącanych atomów tego pierwiastka.
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Ponieważ udział procentowy zanieczyszczającego izotopu promieniotwórczego w ogól-
nej liczbie atomów tego pierwiastka obecnych w roztworze bardzo znacznie się zmniejsza po 
dodaniu nośnika, to udział ten zmniejsza się tak samo w tej ilości danego pierwiastka, która 
uległa współstrącaniu jako domieszka.

5.4. Ćwiczenia laboratoryjne do rozdziału piątego

5.4.1. Wydzielanie 234Th z azotanu uranylu
Cel ćwiczenia
Celem ćwiczenia jest wydzielenie toru 234Th z azotanu uranylu metodą beznośnikowej 

ekstrakcji rozpuszczalnikiem oraz wyznaczenie współczynnika ekstrakcji toru. 
234Th jest jednym z produktów promieniotwórczego rozpadu uranu. Próbka oczysz-

czonych chemicznie związków naturalnego uranu po upływie pewnego czasu zawiera kilka 
izotopów promieniotwórczych z rodziny uranowców (patrz tabela 5.1) znajdujących się we 
wzajemnej równowadze.

Tabela 5.1
Schemat rozpadów promieniotwórczych nuklidów z szeregu uranowo-radowego

Schemat T1/2
E

[MeV]
Zawartość
w 1 kg 238U

 U(UI)92

238 4,5 · 109 lat 1 kg
                           α

4,20

           Th(UX )90

234

1 24,1 d 1,5 · 10–9 g

                             β
–

0,19

                                     
m Pa(UX )91

234

2 1,2 mm 5 · 10–14 g

                              0,15%                β– 2,29

                                   Pa(UZ)91

234 6,7 h

                                                    β–
                       U(UII)92

234 2,5 · 105 lat 0,05 g

                                                               
α

4,77

                                                 Th(I )90

230

0 8 · 104 lat 0,018 g

                                      α 4,68

                         Ra88

226 1620 lat 3,5 · 10–4 g

              
α

4,78

 Rn86

222 3,8 d

Skróty podane w nawiasach obok symboli nuklidów odnoszą się do ich historycznych nazw: UI – uranium I, UX1 – 
uranium X1, UX2 – uranium X2, UII – uranium II, I0 – Ionium. Początkowo nie znano pojęcia izotopii, dlatego 
używano oznaczeń pierwiastka „matki” wraz z rzymską liczbą lub z jedną z liter alfabetu, np. produktem rozpadu 
238U(UI) jest 234Th(UX1), a ten z kolei rozpada się do 234mPa (UX2) oraz 234U(UII) (Czerwiński 1998).
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234Pa(UZ) ma niewielkie znaczenie, bo tylko 0,15% 234mPa(UX2) przekształca się w ato-
my 234Pa(UZ). W metodzie tej natomiast będzie mierzone promieniowanie  towarzyszące 
rozpadowi – 234Th i 234Pa.

Wydzielenie toru z azotanu uranylu jest możliwe dzięki przeprowadzeniu toru w zwią-
zek kompleksowy z kupferronem (sól amonowa N-nitrozo-N-fenylohydroksyloaminy) do-
brze rozpuszczalny w chloroformie.

 (C6H9O2N3) 

Uran przeprowadza się w dobrze rozpuszczalny w wodzie związek kompleksowy 
(NH4)4[UO2 (CO3)3 ].

Aparatura i odczynniki
 licznik scyntylacyjny z kryształem studzienkowym z układem liczącym,
 10% roztwór azotanu uranylu,
 1 M amoniak,
 nasycony roztwór (NH4)2CO3 (świeżo przygotowany),
 3 M HNO3,
 6% roztwór kupferronu,
 chloroform,
woda bromowa,
 papierki uniwersalne do pomiaru pH.

Wykonanie ćwiczenia
WYDZIELENIE 234Th

1. Zmierzyć tło promieniowania od czterech naczynek pomiarowych.
2. Wlać do zlewki 10 cm3 10-procentowego roztworu azotanu uranylu. Dodawać kroplami 

nasycony roztwór węglanu amonowego – będzie się wytrącał żółty osad, który w trakcie 
dodawania węglanu stopniowo się rozpuści. Sprawdzić pH roztworu i przez dodanie 
amoniaku (gdy pH < 8,0) lub HNO3 (gdy pH > 8,5) ustalić jego wartość na 8,0–8,5. 
W czasie powyższych operacji zachodzą reakcje:

2 UO2(NO3)2  + 6 NH4OH  (NH4)2U2O7 + 4 NH 4NO 3 + 3 H2O 
                      (żółty osad) 

(NH 4)2U2O7 + 6 (NH 4) 2CO3 + 3 H2O  2 (NH 4)4[UO 2(CO3) 3]  + 6 NH4OH 
                                         (rozpuszczalny) 

3. Przelać roztwór do rozdzielacza, dodać 2 cm3 6-procentowego roztworu kupferronu 
i 10 cm3 chloroformu, dobrze wytrząsnąć i pozostawić do rozdzielenia. Oddzielić fazę 
chloroformową (dolna warstwa) zawierającą 234Th od wodnej, która praktycznie zawiera 
tylko 238U. Zmierzyć objętość i częstość zliczeń od każdej z faz. 
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OZNACZENIE WSPÓŁCZYNNIKA EKSTRAKCJI Th(NO3)4

1. Do fazy chloroformowej dodać 10 cm3 3 M HNO3 i 4 cm3 wody bromowej. Wlać do 
rozdzielacza, dobrze wytrząsnąć i pozostawić do rozdzielenia. W czasie tych operacji 
rozkłada się związek kompleksowy toru i powstały azotan toru Th(NO3)4 dzieli się po-
między fazę wodną i chloroformową.

2. Rozdzielić fazę wodną i organiczną i zmierzyć częstość zliczeń od każdej z nich. Jeżeli 
objętości obu cieczy wzięte do pomiaru nie były jednakowe, znormalizować wyniki 
pomiarów do tych samych objętości cieczy.

 Stosunek 
I I
I I

Dchlor tlo

woda tlo

−
−

=  daje wartość współczynnika ekstrakcji. Ichlor i Iwoda oznaczają 

odpowiednio częstość zliczeń od fazy chloroformowej i wodnej, Itło – wartość tła pro-
mieniowania od naczynka pomiarowego. 

Opracowanie wyników pomiarów

1. Na podstawie wyników pomiarów uzyskanych w pierwszej części ćwiczenia obliczyć 
procent ekstrakcji toru.

2. Obliczyć współczynnik ekstrakcji D azotanu toru w układzie chloroform–woda.
3. Przeprowadzić obliczenia niepewności uzyskanych wyników.
4. Przyjmując gęstość 10-procentowego roztworu UO2(NO3)2 6 H2O,  = 1 g cm–3, obli-

czyć masy toru i protaktynu w badanej próbce (uwaga: przy obliczeniach stosować pra-
wo równowagi promieniotwórczej).

5.4.2. Chromatograficzna metoda rozdziału żelaza 
od mikroilości kobaltu

Cel ćwiczenia
Celem ćwiczenia jest rozdział mieszaniny izotopów 60Co i 59Fe metodą chromatografii 

jonowymiennej. W ćwiczeniu bada się możliwość otrzymania czystego radionuklidowo i bez-
nośnikowego preparatu 60Co.

Aparatura i odczynniki
 licznik scyntylacyjny,
 układ do zbierania danych pomiarowych zintegrowany z komputerem, 
 program LabView do rejestracji danych,
 kolumna chromatograficzna (napełniona żywicą anionitową – Amberlit IRA 400),
 roztwór 59FeCl3 i 60CoCl2,
 6 M HCl,  4 M HCl,  0,5 M HCl,
 1 M roztwór tiocyjanianu amonu (NH4SCN).

Wykonanie ćwiczenia

Aparaturę zestawiamy według rysunku 5.1. Przy zestawianiu aparatury należy uważać, 
by kolumna chromatograficzna i zbiornik z wypływającą cieczą nie były po tej samej stronie 
osłony co licznik.
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Przemyć kolumnę chromatograficzną 50 cm3 wody destylowanej. Pod koniec przemy-
wania sprawdzić, czy wypływająca ciecz nie zawiera żelaza. W tym celu pobrać do probówki 
kilka kropel cieczy wypływającej z kolumny i wykonać próbę na obecność żelaza, dodając 
kilka kropel tiocyjanianu amonu (czerwone zabarwienie świadczy o obecności żelaza). Ma 
to na celu sprawdzenie, czy wszystkie jony z poprzedniego eksperymentu zostały wymyte 
z kolumny. Następnie nalać do kolumny 20 cm3 6 M HCl i ustalić szybkość wypływu na około 
90 kropli min–1. W czasie kiedy z kolumny wypływa 6 M HCl przygotować w zlewce 5 cm3 
6 M HCl i dodać do niego mieszaninę 59FeCl3 z 60CoCl2 w takiej ilości, aby częstość zliczeń 
od roztworu była rzędu 5 103 imp. min–1.

Tak przygotowaną mieszaninę wlać do kolumny w momencie, kiedy nad górną warstwą 
żywicy znajduje się około 1 cm3 cieczy. Zmienić szybkość wypływu na około 50 kropli min–1, 
uruchomić program do rejestracji częstości zliczeń. Gdy ponad górną warstwą żywicy znajdu-
je się 1 cm3 adsorbowanego płynu przemyć kolumnę 4 M HCl w celu wymycia jonów Co2+. 
Szybkość wypływu ustalić na około 60 kropli min–1. Aby zachować w przybliżeniu stałą 
szybkość wypływu cieczy z kolumny, należy utrzymywać stałą wysokość słupa cieczy nad 
żywicą. Przemywanie kolumny prowadzić do chwili, gdy częstość zliczeń od cieczy opły-
wającej licznik będzie równa lub zbliżona do wartości częstości zliczeń od cieczy przed 
wymywaniem. Wymyciu uległ kobalt.

Następnie wymywa się 59FeCl3 0,5 M HCl. Przebieg wymywania 59FeCl3 można kon-
trolować dwoma metodami. Jedna z nich jest identyczna z metodą uprzednio stosowaną przy 
kobalcie. Metodę tę stosuje się wtedy, gdy żelazo promieniotwórcze zawiera izotop 59Fe. 
Natomiast jeżeli zawiera tylko 55Fe, to należy uciec się do metody chemicznej. W takim 
przypadku do wypływającej cieczy dodaje się tiocyjanian amonu NH4SCN: zanik reakcji 
na żelazo świadczy o jego wymyciu. Po zakończeniu ćwiczenia przemyć kolumnę wodą 
destylowaną.

Rys. 5.1. Schemat układu pomiarowego
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Uwaga:
1. W celu zapewnienia prawidłowej pracy kolumny jonitowej należy unikać jej zapowie-

trzenia. W czasie całego eksperymentu nad górną powierzchnią anionitu powinno się 
znajdować co najmniej 1–2 cm3 cieczy. Po zakończeniu ćwiczenia zostawić całą kolum-
nę wypełnioną wodą destylowaną. Jeżeli kolumna zostanie przypadkowo zapowietrzona, 
zwrócić się do asystenta o pomoc.

2. Wymieniacz jonowy ma skończoną pojemność adsorpcyjną. Wynosi ona kilka miligramo-
równoważników jonu na 1 g żywicy. Przy wprowadzeniu do kolumny zbyt dużej ilości 
jonów nie zostają one całkowicie zaadsorbowane i w postaci nierozdzielonej mieszaniny 
przepływają przez kolumnę. Można to stwierdzić, badając pierwszą frakcję (kobaltową) 
na obecność żelaza. Jeżeli to nastąpi, należy kolumnę przemyć dużą ilością czystej wody 
i eksperyment powtórzyć, biorąc wielokrotnie mniejsze ilości roztworu do rozdziału.

Opracowanie wyników
Początkowa, opadająca część krzywej wymywania odpowiadająca wymianie jonów na 

powierzchni ziaren żywicy powinna być zbliżona do krzywej eksponencjalnej. Gdy najwol-
niejszym procesem staje się dyfuzja w głąb ziaren, szybkość procesu maleje.

1. Sprawdzić czy krzywa ma charakter taki, jak opisano powyżej.
2. Wyznaczyć czas połowicznego wymywania dla początkowej części krzywej.

5.4.3. Rozdzielenie uranu od toru metodą chromatografii bibułowej
Cel ćwiczenia
Celem ćwiczenia jest rozdział uranu od toru metodą chromatografii bibułowej.
Roztworem wyjściowym jest wodny roztwór azotanu uranylu. Na skutek naturalnego 

rozpadu uranu zawiera on 234Th (patrz tabela 5.1). Uran jest alfapromieniotwórczy, tor beta-
promieniotwórczy. Energia promieniowania  toru (0,193 MeV) jest dużo niższa od energii 
promieniowania  towarzyszącego mu 234mPa (2,32 MeV), więc w czasie pomiaru aktywności 
frakcji toru mierzone jest głównie promieniowanie pochodzące od 234mPa (UX2) tworzącego 
się na chromatogramie z toru już po jego oddzieleniu od uranu. 

Aparatura i odczynniki
 okienkowy licznik G–M,
 komora chromatograficzna,
 bibuła Whatman nr 3,
wodny roztwór azotanu uranylu (stężenie 500 g dm–3), 
 roztwór eterowy kwasu azotowego (jedna część 65% HNO3 i cztery części eteru ety-

lowego),
 1 M heksacyjanożelazian(II) potasu.

Wykonanie ćwiczenia
1. Na pasku bibuły o wymiarach 24 cm × 2,5 cm zaznaczyć ołówkiem (niekopiowym) linię 

startową w odległości 3 cm od końca paska. Na linię tę nanieść kapilarką wąską kreskę 
badanego roztworu i wysuszyć pod promiennikiem podczerwieni.
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2. Wstawić pasek do komory chromatograficznej. Jako rozpuszczalnika używa się etero-
wego roztworu HNO3 (faza organiczna). Na rozwinięcie chromatogramu czekać około 
2 godzin, następnie wyjąć pasek z komory i zaznaczyć ołówkiem poziom, do którego 
doszedł rozpuszczalnik.

3. Po wysuszeniu paska wykryć położenie frakcji uranowej przez spryskiwanie go roztwo-
rem heksacyjanożelazianu(II) potasu (brązowe zabarwienie heksacyjanożelazianu(II) 
uranylu).

4. Aby wykryć położenie frakcji toru, po ponownym wysuszeniu pociąć chromatogram 
w poprzek na paski o szerokości 1 cm, numerując je kolejno. Mierzyć aktywność każ-
dego z nich, umieszczając paski możliwie blisko okienka licznika. 

Opracowanie wyników
1. Po odjęciu tła wykreślić histogram częstości zliczeń. Na histogramie zaznaczyć położe-

nie frakcji uranowej. 
2. Wyznaczyć wartości współczynnika opóźnienia RF (patrz podrozdz. 5.2.2) dla jonów 

UO2
2+ i Th4+.

5.4.4. Otrzymywanie preparatów czystych radionuklidowo
Cel ćwiczenia
Celem ćwiczenia jest zaznajomienie się z metodą otrzymywania preparatów radionukli-

dowo czystych z zastosowaniem metody nośnikowej.
Aparatura i odczynniki

 licznik G–M, 
wirówka laboratoryjna, 
 urządzenie do sączenia, 
 łaźnia wodna lub kubek grzewczy,
   1—40 M Na2SO4, 

   1—60 M Na2HPO4, 
 5 M amoniak, 
 1 M HCl, 
 0,25 M BaCl2, 
mieszanina magnezjowa (2 g MgCl2 6H2O + 4 g NH4Cl + 1 kropla stężonego HCl, do-

pełnić wodą do 200 cm3),
 roztwory Na2

35SO4 lub H2
35SO4 (I wersja ćwiczenia) 

Na2H32PO4 lub H3
32PO4 (II wersja ćwiczenia).

Wykonanie ćwiczenia
Wersja I
Oczyszczanie fosforanu sodu od zanieczyszczeń 35S (w formie jonów SO4

2–) przez dwu-
krotne jego wytrącanie jako MgNH4PO4.

1. Odmierzyć do zlewki 4 cm3 Na2HPO4 + 6 cm3 H2O. Do tak przygotowanego roztworu 
dodać roztwór Na2

35SO4 (lub H2
35SO4) w takiej ilości, aby częstość zliczeń wynosiła 

20–40 imp. s–1 cm–3.
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2. Do dwóch zlewek odmierzyć po 3,5 cm3 roztworu przygotowanego według punktu 1.
3. Dodać do każdej zlewki 0,5 cm3 mieszaniny magnezjowej i 1 cm3 amoniaku.
4. Zawartość zlewek dobrze wymieszać i postawić na kilka minut na łaźni wodnej, pod-

grzewać w temperaturze ok. 60°C, uważając aby nie doprowadzić do wrzenia.
5. Jeden z osadów przesączyć i wysuszyć.
6. Drugi z osadów odwirować.
7. Zlać ciecz znad drugiego osadu i osad rozpuścić przez dodanie 0,5 cm3 HCl. Następnie 

dodać 3 cm3 Na2SO4.
8. Strącić ponownie osad (patrz punkty 3 i 4), odsączyć i przygotować do pomiaru (patrz 

punkt 5).
9. Zmierzyć częstości zliczeń od obu preparatów w odległości około 1 cm od okienka 

licznika. Preparat otrzymany w punkcie 8 ćwiczenia powinien wykazać dużo mniejszą 
częstość zliczeń (wyższą czystość radionuklidową) od preparatu otrzymanego w punk-
cie 5. Ewentualne dalsze oczyszczanie osadu od 35S można osiągnąć dzięki powtarzaniu 
czynności rozpuszczania i strącania.

Wersja II
1. Do 10 cm3 roztworu Na2SO4 dodać roztwór aktywny Na2H32PO4 w takiej ilości, aby 

częstość zliczeń wynosiła 20–40 imp. s–1 cm–3.
2. Do dwóch zlewek odmierzyć po 4,0 cm3 roztworu przygotowanego według punktu 1.
3. Do jednej z tych dwóch zlewek dodać 5 cm3 HCl i 1 cm3 BaCl2. Powstały osad BaSO4 

odsączyć, przemyć gorącą wodą, wysuszyć i przygotować do pomiaru.
4. Do drugiej zlewki dodać 1,5 cm3 Na2HPO4 i strącić osad MgNH4PO4, postępując jak 

w części I, punkty 3 i 4.
5. Zebrać ciecz znad osadu, dodać do niej ponownie 1,5 cm3 Na2HPO4, znowu strącić osad 

MgNH4PO4 i odwirować.
6. Zebrać ciecz znad osadu i wytrącić BaSO4 jak w punkcie 3 części II.
7. Zmierzyć w tej samej geometrii pomiarowej częstość zliczeń pochodzącą od obu prepa-

ratów i porównać ich czystość radionuklidową.

Opracowanie wyników
Porównać częstości zliczeń od otrzymanych osadów. Ile razy należy powtórzyć proces 

oczyszczania, aby otrzymać preparat radionuklidowo czysty?
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6. Metodologia pomiaru i aparatura 
stosowana w Pracowni Radiochemicznej 

Zasada działania aparatury pomiarowej stosowanej w trakcie wykonywania ćwiczeń 
laboratoryjnych z radiochemii jest szeroko opisana w wielu pozycjach bibliograficznych 
(Strzałkowski 1969; Knoll 2000). W niniejszym opracowaniu ograniczono się jedynie do 
opisu sposobu pomiaru za pomocą urządzeń pomiarowych będących na wyposażeniu Pra-
cowni Radiochemicznej.

6.1. Dobór aparatury pomiarowej i warunki pomiaru

Ze względu na fakt, iż w trakcie wykonywania ćwiczeń laboratoryjnych z radiochemii 
studenci stykają się z preparatami o różnej charakterystyce jądrowej, powinni mieć świado-
mość, z jakim typem promieniowania mają do czynienia w danym ćwiczeniu. Jest to ważne 
z dwóch powodów, po pierwsze – ze względu na metodologię pomiaru poziomu promie-
niotwórczości przygotowywanych preparatów, po drugie – ze względu na zasady ochrony 
radiologicznej. 

Jeśli chodzi o aspekt pomiarowy, należy wiedzieć za pomocą jakiego detektora można 
zmierzyć dany typ promieniowania. Promieniotwórczość nuklidów wiąże się z przemianami 
jądrowymi zachodzącymi wewnątrz jądra atomowego (przemiana alfa, beta, gamma, samo-
rzutne rozszczepienie jąder) oraz z oddziaływaniem promieniowania elektromagnetycznego 
z elektronami powłok elektronowych atomu (promieniowanie X). 

Wykonując pomiary promieniotwórczości, należy pamiętać o zasięgu (przenikliwości) 
danego typu promieniowania oraz o mechanizmach jego oddziaływania z materią, w szcze-
gólności z materiałem detektora, jego elementów stałych, a także – w przypadku liczników 
Geigera–Müllera (skrót: G–M) – z gazem wypełniającym objętość czynną detektora. Należy 
pamiętać, że przemianom beta – często, a przemianom alfa – zawsze towarzyszy promie-
niowanie gamma. Istnieją jednak czyste emitery beta np. izotop siarki 35S i fosforu 32P, które 
stosowane są w ćwiczeniach z radiochemii. Biorąc pod uwagę charakter przemian jądrowych 
dominujący w danym preparacie, można odpowiednio dobrać rodzaj detektora.

Używając do pomiarów licznika G–M należy zwrócić uwagę, w jakiej odległości od 
okienka licznika umieścić preparat promieniotwórczy. W przypadku preparatów beta pro-
mieniotwórczych trzeba pamiętać o absorpcji promieniowania zarówno w materiale sa-
mego preparatu, jak i w warstwie powietrza pomiędzy preparatem a okienkiem detektora. 
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Dodatkowo należy wziąć pod uwagę energie promieniowania oraz fakt, czy przemianie β 
towarzyszy emisja promieniowania , czy jest to czysty emiter β. Przykładowo, dla prepa-
ratów znaczonych izotopem siarki 35S lepiej zachować mniejszą odległość między próbką 
a detektorem ze względu na stosunkowo niewielką energię promieniowania β (165 keV). 
Natomiast w przypadku izotopu fosforu 32P o energii 1,4 MeV należy odsunąć preparat na 
większą odległość. 

6.2. Aparatura stosowana w Pracowni Radiochemicznej

6.2.1. Licznik Geigera–Müllera EN-30
Licznik G–M jest połączony z modułem akwizycji danych. Przed przystąpieniem do 

pracy należy ustawić napięcie pracy Up licznika. W liczniku EN-30 wartość napięcia pracy 
wynosi 900 V. W celu przygotowania licznika do pomiarów należy postępować według po-
niższej instrukcji:

1. Włączyć moduł akwizycji danych, połączony z licznikiem G–M (przycisk „POWER”).
2. Kilkukrotnie naciskając przycisk „MODE”, ustawić lampkę kontrolną pod napisem 

„VOLTS” na wyświetlaczu, przy użyciu pokrętła ustawić wartość napięcia pracy na 
900 V.

3. Wybrać tryb zliczania przez kilkukrotne naciśnięcie przycisku „MODE”; możliwe są 
dwa tryby pomiarowe:
– tryb ustalonego czasu pomiaru,
– tryb ustalonej liczby zliczeń.

4. Nacisnąć przycisk „RESET”, rozpocznie się: 
– odliczanie czasu od zadanej wartości do zera, a następnie wyświetli się wynik – w mo-

dzie ustalonego czasu pomiaru, 
– odliczanie impulsów od zera do zadanej wartości – w modzie ustalonej liczby zliczeń.

5. Odczytać liczbę zliczeń lub czas w zależności od wybranego trybu pomiarowego.

Tryby pracy licznika Geigera–Müllera EN-30:

– Tryb ustalonego czasu pomiaru: 
 Po ustawieniu żądanej wartości napięcia przyciskiem „MODE” ustawić określony 

tryb pomiarowy. Przykładowo w celu wybrania czasu pomiaru 60 sekund naciskać 
przycisk „MODE” do momentu zapalenia lampki kontrolnej pod opisem „60sec”. 
W tym trybie licznik zlicza impulsy przez 60 sekund, a następnie na wyświetlaczu 
pojawi się wynik. 

 Wcisnąć przycisk „RESET”, aby zacząć pomiar. Wyświetlacz cyfrowy będzie wska-
zywał odmierzany czas od 60. sekundy wstecz. Po zadanym czasie na wyświetlaczu 
zostanie przedstawiony wynik pomiaru, czyli liczba zliczeń przypadająca na jedną 
minutę (cpm).

 Podobnie odbywa się pomiar w przypadku wyboru czasu 15 sekund. Natomiast po 
zakończeniu odliczania tego czasu wyświetli się wynik w postaci liczby zliczeń na 
minutę (cpm).
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– Tryb ustalonej liczby zliczeń:
 Po ustawieniu żądanej wartości napięcia, przyciskiem „MODE” ustawić określony 

tryb pomiarowy. Przykładowo, w celu wybrania liczby zliczeń 100 należy naciskać 
przycisk „MODE” do momentu zapalenia się lampki kontrolnej pod opisem „100”. 
W tym trybie licznik zlicza impulsy aż do momentu osiągnięcia zadanej liczby zli-
czeń, w tym czasie lampka kontrolna powinna migać wskazując, że pomiar trwa.

 Gdy całkowita liczba zliczeń zostanie zarejestrowana, komputer wbudowany w moduł 
do akwizycji danych podzieli liczbę zliczeń przez czas, w którym impulsy zostały 
zarejestrowane. Na wyświetlaczu pojawi się wynik w postaci częstości zliczeń. 

 Do wyboru są trzy zakresy liczby zliczeń: 100, 1000 i 4000. 

6.2.2. Zestaw pomiarowy 
wyposażony w spektrometr wielokanałowy OSPREY PRO

W Pracowni Radiochemicznej znajdują się trzy zestawy pomiarowe wyposażone w anali-
zator wielokanałowy Osprey Pro. Są to zestawy: z licznikiem scyntylacyjnym NaI(Tl) 2 × 2 cale, 
z licznikiem scyntylacyjnym NaI(Tl) studzienkowym (well type) oraz z licznikiem scynty-
lacyjnym ze scyntylatorem plastikowym do pomiaru preparatów beta promieniotwórczych. 
Wszystkie te zestawy są kontrolowane przez program Genie 2000, dlatego ich obsługa jest 
w każdym przypadku taka sama, różnią się jedynie ustawienia pracy w przypadku poszczegól-
nych detektorów. W tabeli 6.1 podano wartości napięcia pracy, które powinno być ustawione 
w przypadku poszczególnych detektorów, wartości wzmocnienia (ustawienie zgrubne, ang. 
coarse gain, i dokładne, ang. fine gain) są podane jedynie orientacyjnie i każdorazowo po-
winny być zweryfikowane przez prowadzącego. Na przykładzie detektora NaI(Tl) 2 × 2 cale 
przedstawiono sposób ustawienia warunków pracy, analogicznie postępuje się w przypadku 
wszystkich zestawów wyposażonych w analizator Osprey Pro.

Tabela 6.1 
Parametry pracy detektorów scyntylacyjnych pracujących z analizatorem Osprey Pro

Detektor Up [V] Coarse Gain Fine Gain

NaI(Tl) 2 × 2 cale 920 1,0 1,5

NaI(Tl) well type 1000 1,0
2,0

2,0
2,0

„plastik” 700 2,0 1,0

Ustawianie warunków pracy w układzie pomiarowym z analizatorem Osprey Pro na 
przykładzie NaI(Tl) 2 × 2 cale:

1. Włączyć komputer (hasło: radiochemia).
2. Uruchomić program Genie 2000 (na pulpicie).
3. Zainicjować komunikację detektora z programem Genie 2000, w tym celu rozwinąć 

z menu zakładkę „File” i wybrać polecenie „Open Datasource”, wybrać opcję „Detec-
tor”, a następnie kliknąć 2 × 2 cale.
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4. Ustawić napięcie oraz wzmocnienie, w tym celu rozwinąć zakładkę „MCA” i wybrać 
„Adjust” a następnie kolejno:

 – „HVP” – napięcie = 920 V,
 – „Gain” – wzmocnienie – „coarse gain” = 1,
 – „fine gain” = 1,5.
 Po ustawieniu każdej z wielkości wcisnąć przycisk „on” w odpowiedniej zakładce pane-

lu „Adjust”, a następnie wyjść, klikając w górnym prawym rogu krzyżyk bądź „Exit”.
5. Ustawić czas pomiaru w zakładce „MCA”, wybierając „Acquire setup”.
6. Wczytać plik kalibracyjny wskazany przez prowadzącego lub samodzielnie wykonać pro-

stą kalibrację energetyczną detektora. W tym celu zmierzyć widmo izotopu kobaltu 60Co 
oraz izotopu cezu 137Cs (opcjonalnie można zastosować inne źródła promieniotwórcze 
wskazane przez prowadzącego). Można zrobić to, mierząc widma obydwu źródeł w tym 
samym czasie lub jedno po drugim. Następnie należy zaznaczyć charakterystyczne piki 
dla obydwu izotopów. W celu wykonania kalibracji należy wybrać z belki zakładkę „Cali-
brate”, a po rozwinięciu – „Energy Only Calibration”. Aby wykorzystać zaznaczone piki, 
należy w rozwiniętym oknie wpisać wartość energii dla podświetlonego piku. Następnie 
kliknąć „Accept”. Po wykonaniu kalibracji należy ją zapisać, klikając „Store”. 

7. Przed rozpoczęciem pomiaru należy upewnić się, że został wczytany odpowiedni plik 
kalibracyjny. W tym celu należy ponownie otworzyć zakładkę „Calibrate” i wybrać 
„Load Calibration”, następnie odszukać zapisany plik kalibracyjny, otworzyć go pa-
miętając, żeby zaznaczyć jedynie opcję „Energy Only Calibration”. Przed wykonaniem 
właściwych pomiarów danego preparatu promieniotwórczego może zachodzić koniecz-
ność zmierzenia tła naczynek pomiarowych, o czym poinformuje prowadzący.

Uwaga:
Należy zachować szczególną ostrożność, umieszczając preparaty promieniotwórcze w dom-
ku pomiarowym, aby uniknąć skażenia licznika oraz domku pomiarowego.

6.2.3. Układ pomiarowy FORCE INSTITUTTERNE IC-GDP

Oprócz zestawów pomiarowych z torem spektrometrycznym na wyposażeniu pracowni 
znajduje się również układ pomiarowy Force Institutterne IC-GDP. Jest to wygodny i prosty 
w użyciu przyrząd, który w połączeniu z licznikiem scyntylacyjnym NaI(Tl) pozwala na po-
miary częstości zliczeń badanych preparatów. Układ pomiarowy ma możliwość jednoczesnej 
obsługi czterech detektorów. Po włączeniu układu pomiarowego (przycisk na tylnej ścianie) 
automatycznie zostanie włączona sonda scyntylacyjna (za pomocą odpowiedniego kabla za-
silającego). Na przednim panelu urządzenia znajduje się wyświetlacz oraz dwa pola wyboru; 
u dołu czteroprzyciskowe: „A, B, C, D”, po prawej dziewięcioprzyciskowe: cyfry od 0 do 9 
oraz klawisze „DEL.” = delete (rezygnacja) i „ACC.” = accept (akceptacja).

Po uruchomieniu sprzętu na wyświetlaczu pojawi się menu:
A: Ratemeter (Det.1)
B: Logger (Det.1-4)
C:
D: UR
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Wybór funkcji „Ratemeter”
Po naciśnięciu przycisku „A” rozpocznie się ciągły pomiar częstości zliczeń. Wyniki 

rejestrowane są na bieżąco i wyświetlane na wyświetlaczu w postaci liczby zliczeń na se-
kundę (cps).

Wybór funkcji „Logger”
Po uruchomieniu funkcji „Logger” przez wybór „B” z menu głównego na wyświetlaczu 

pojawi się opis:
A: Start
B: Report
C: Reset
D: Setup
Przycisk „A” uruchomi pomiar, na wyświetlaczu pojawi się opis dotyczący aktualnego 

pomiaru. Schematyczny wygląd okna przedstawiony jest na rysunku 6.1.

Start: 25/03/13 17:45
Nu Max Min

D1 10 18 9
D2
D3
D4
Sr: 100 S# 67

A: STOP

Rys. 6.1. Widok ekranu układu pomiarowego Force Institutterne IC-GDP w trakcie przeprowadzenia 
pomiarów w trybie „Logger”

Oznacza to, że w pomiarach stosowany jest wyłącznie detektor D1 (co można odczytać 
z rysunku 6.1), aktualna częstość zliczeń wynosi 10 cps, maksymalna wartość 18 cps, a mi-
nimalna – 9 cps, zadanych jest 100 pomiarów, z których aktualnie wyświetlone są wyniki 
sześćdziesiątego siódmego pomiaru. Aby przerwać pomiar, należy wcisnąć przycisk „A”.

Po zakończeniu zadanych pomiarów na wyświetlaczu pojawi się menu funkcji „Log-
ger”. Aby otworzyć raport, należy wcisnąć „B”. Przykładowy raport przedstawiony jest na 
rysunku 6.2.

B: Report 100 smpls
D Mean Max Min
1 12 22 6
2
3
4

Rys. 6.2. Widok ekranu układu pomiarowego Force Institutterne IC-GDP 
w trakcie odczytywania raportu
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Aby skasować wyniki, należy z menu funkcji „Logger” wybrać przycisk „C” – reset 
i potwierdzić klawiszem „ACC.” – accept.

W celu zmiany ustawień parametrów pomiaru należy wybrać „D” – setup. Wyświetli się 
wówczas menu, które jest pokazane na rysunku 6.3.

Setup

ts = 1000 mSek

tM = 0 Sek

Konf = 1 Det

Samples = 100

C: Juster ACC: OK

Rys. 6.3. Widok ekranu układu pomiarowego Force Institutterne IC-GDP
 w trakcie ustawiania parametrów pomiarowych

6.2.4. Monitor skażeń Colibri z sondą STTC 
i sondą ALFA-BETA-GAMMA

Radiometr Colibri TTC w podstawowej konfiguracji (bez sond zewnętrznych) słu-
ży do pomiaru mocy przestrzennego równoważnika dawki H*(10) oraz zakumulowanego 
(od momentu włączenia) przestrzennego równoważnika dawki promieniowania gamma 
i X. Radiometr wykorzystuje wewnętrzny energetycznie skompensowany licznik Geigera-
-Müllera. Do radiometru można podłączyć sondy zewnętrzne pozwalające mierzyć często-
ści zliczeń (i ewentualnie dawki) promieniowania gamma, X, alfa i beta zależnie od za-
stosowanej sondy. Radiometr Colibri może równocześnie pracować z ośmioma sondami 
zewnętrznymi (w tym jedna z nich może być podłączona bezpośrednio kablem do radiometru, 
z pozostałymi komunikuje się przez port Bluetooth).



92

7. Zasady bezpiecznej pracy 
ze źródłami promieniotwórczymi

Ze względów bezpieczeństwa ilości stosowanych izotopów promieniotwórczych w trak-
cie wykonywania ćwiczeń są niewielkie, jednak cała technika pracy i urządzenie laborato-
rium odpowiada wymogom pracowni izotopowej klasy II. Ponieważ wymagania związane 
z bezpieczeństwem pracy znacznie różnią się od wymagań w zwykłej pracowni chemicznej, 
należy tu wspomnieć o kilku podstawowych zasadach obowiązujących przy pracach już z naj-
niższymi aktywnościami substancji promieniotwórczych.

1. Wstęp do pracowni dozwolony jest jedynie w fartuchach i pantoflach ochronnych.
2. Przy wyjściu z pracowni fartuchy i pantofle należy zdjąć, pamiętając o konieczności ich 

kontroli dozymetrycznej.
3. Na stołach ćwiczeniowych nie wolno kłaść rzeczy osobistych (telefony komórkowe, 

książki, teczki itp.). Należy je zostawić w miejscu do tego przeznaczonym (na zewnątrz 
pracowni).

4. W pracowni nie wolno jeść, palić ani wykonywać żadnych czynności związanych z do-
tykaniem twarzy.

5. Absolutnie nie wolno ustami wciągać płynów do pipet, dmuchać do tryskawki itp.; 
wszystkie ciecze należy dozować i przetłaczać odpowiednimi pipetami, strzykaw-
kami, gruszkami gumowymi, pompkami itp.

6. Wszystkie operacje z substancjami promieniotwórczymi i ze sprzętem, który może być 
nimi zanieczyszczony, muszą być wykonywane w rękawicach ochronnych.

7. Wszystkie roztwory i osady promieniotwórcze oraz sprzęt skażony należy składać na 
odpowiednich tacach, a nie bezpośrednio na stołach i półkach.

8. Możliwie wszystkie czynności z substancjami promieniotwórczymi należy wykonywać 
za pomocą szczypiec, kleszczy i manipulatorów (również w rękawicach).

9. Ciecze promieniotwórcze, pierwszą wodę lub płyn płuczący oraz inne odpady promie-
niotwórcze należy usuwać do odpowiednich naczyń, specjalnie na ten cel przeznaczo-
nych. Nie wolno ich wlewać do zlewów!

10. Przed każdym opuszczeniem pracowni należy umyć ręce i sprawdzić czystość lub ska-
żenie rąk i ubrania za pomocą monitora. 

Poza tym należy zwracać szczególną uwagę, aby nie rozlewać płynów promieniotwór-
czych i zapobiegać unoszeniu się w powietrzu pyłów z osadów promieniotwórczych. 

Uwaga:
Osoby mające skaleczenia na odkrytych częściach ciała (ręce, twarz) nie mogą pracować 

z izotopami promieniotwórczymi.



93

Poniżej podano opis kilku podstawowych czynności, często stosowanych przy wyko-
nywaniu ćwiczeń.

Pobieranie izotopu (przeważnie w formie roztworu) z butelek zawierających substancje 
promieniotwórcze przeprowadza się na specjalnie do tego celu przeznaczonym stole. Butelki 
otwiera się z pewnej odległości za pomocą manipulatora, następnie przy użyciu pantografu 
(pipety umieszczonej na długim ruchomym ramieniu) pobiera się odpowiednią ilość roztworu 
i przenosi do przygotowanego naczynia. 

Ilość izotopu, którą należy pobrać, ocenia się z założeń podanych w danym ćwiczeniu.
Użyte w ćwiczeniach określenie „roztwór o częstości zliczeń 1000 imp. min–1 cm–3” na-

leży rozumieć tak, że 1 cm3 tego roztworu w warunkach pomiarowych danego ćwiczenia daje 
około 1000 imp. min–1. Objętość roztworu związku izotopu promieniotwórczego potrzebną 
do wykonania danego ćwiczenia poda prowadzący ćwiczenia.

Odparowanie roztworów z miseczek i suszenie osadów wykonuje się pod promien-
nikiem podczerwieni lub w suszarce, zwracając baczną uwagę, żeby nie doprowadzić do 
wrzenia i pryskania cieczy.

Rys. 7.1. Schemat układu do sączenia

Sączenie osadów, od których ma być mierzona częstość zliczeń, przeprowadza się 
w specjalnych układach do filtracji (rys. 7.1). Budowa lejka umożliwia wydobycie sączka 
wraz z całym osadem, bez jego uszkodzenia, w celu zachowania założonej geometrii po-
miaru. Po przesączeniu, przemyciu i ewentualnie wysuszeniu osadu alkoholem, nie psując 
próżni pod lejkiem (nie zakręcając wody), należy ostrożnie odpiąć klamrę spinającą i zdjąć 
kominek szklany. Następnie należy odłączyć od kolby wąż łączący ją z pompką i dopiero 
po ostrożnym wyłączeniu pompki wodnej zdjąć pęsetą sączek z osadem. Sączek z osadem 
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umieszcza się na środku podkładki z pleksiglasu, a następnie przykrywa się specjalną 
ramką, która zapobiega odkształcaniu się osadu oraz jego przesuwaniu na podkładce. Ca-
łość tzn. podkładkę wraz z ramką spina się metalowymi klipsami. Tak przygotowany są-
czek suszy się pod promiennikiem podczerwieni (zachowując należytą odległość, aby 
nie stopić i nie zdeformować podkładki!). Po wysuszeniu i ostygnięciu ramkę z sączkiem 
i osadem umieszcza się w domku pomiarowym i mierzy częstość zliczeń. Jeżeli pomiar 
aktywności (częstości zliczeń) osadów ma być przeprowadzony na kilku preparatach, 
a wyniki mają być ze sobą ilościowo porównywane, należy zadbać, aby pomiar poszcze-
gólnych osadów dokonywany był w możliwie identycznych warunkach geometrycznych. 
W takich przypadkach, jeśli energia mierzonego promieniowania jest wystarczająco duża, 
korzystne jest umieszczanie ramki z osadem w większej odległości od licznika (np. 8–10 cm). 
Wtedy procentowa zmiana częstości zliczeń spowodowana drobnymi różnicami w położeniu 
poszczególnych preparatów względem licznika będzie nieznaczna. 
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