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Zamknięte źródła promieniotwórcze stosowane
w badaniach nieniszczących (NDT)
produkcji Ośrodka Radioizotopów POLATOM
Narodowego Centrum Badań Jądrowych
Sealed radiation sources used in NDT produced
by POLATOM NCBJ Radioisotope Center
W artykule przedstawiono ogólny zakres produkcji Ośrodka Radioizotopów POLATOM Narodowego Centrum Badań Jądrowych, ze szczególnym
podkreśleniem produkcji zamkniętych źródeł izotopowych. Omówiono rodzaje kapsuł, sposób ich wytwarzania i napełniania. Omówiono również niektóre
problemy pojawiające się podczas produkcji jak i eksploatacji zamkniętych źródeł promieniowania.
Słowa kluczowe: zamknięte źródła promieniowania, defektoskopy izotopowe, POLATOM
The paper presents the general production scope of the POLATOM NCBJ Radioisotope Center, with particular emphasis on the production of sealed isotope
sources. The types of capsules, the method of their production and filling are discussed. Some problems that arise during the production and operation
of sealed sources are also discussed.
Keywords: sealed radiation sources; isotope projector, POLATOM

Wstęp
Ośrodek Radioizotopów P
 OLATOM
NCBJ znajduje się na terenie Narodowego Centrum Badań Jądrowych w Otwocku około 40 km od centrum Warszawy.
Działalność tego Ośrodka w dużej mierze jest związana z pobliskim reaktorem
MARIA (rys.1).
Historia Ośrodka Radioizotopów
POLATOM NCBJ rozpoczęła się w 1957
r., gdy utworzony został Dział Dystrybucji
Izotopów w nowo powstałym Instytucie
Badań Jądrowych (IBJ). W związku z rozszerzeniem działalności i rozwojem Działu
Dystrybucji Izotopów w 1967 r. zmieniono
jego nazwę na Ośrodek Produkcji i Dystrybucji Izotopów (OPiDI) przy IBJ.

1)
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Rys. 1. Widok na Narodowe Centrum Badań Jądrowych. W centralnym miejscu reaktor MARIA
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Kolejna zmiana jego nazwy nastąpiła w 1989 r., gdy na
mocy Zarządzenia Prezesa Państwowej Agencji Atomistyki
w miejsce Ośrodka Produkcji i Dystrybucji Izotopów utworzono
Ośrodek Badawczo-Rozwojowy Izotopów (OBRI). Istniał on pod
tą nazwą aż do roku 2005. Wtedy wydzielono z OBRI działalność
produkcyjno-handlową i nowo powstałej spółce nadano nazwę
POLATOM Spółka z o.o.
W 2006 roku Ośrodek Badawczo-Rozwojowy Izotopów
POLATOM włączono do Instytutu Energii Atomowej w Świerku.
Następna zmiana nastąpiła w 2007 roku, gdy zmieniono dotychczasową nazwę na Ośrodek Radioizotopów POLATOM w Instytucie Energii Atomowej. W 2011 roku Instytut Energii Atomowej
POLATOM Ośrodek Radioizotopów został włączony, wraz z całym IEA POLATOM, do Instytutu Problemów Jądrowych. Od tego
czasu połączone Instytuty przyjęły nazwę Narodowe Centrum
Badań Jądrowych. W ramach nowego podmiotu działalność
Ośrodka jest kontynuowana pod nazwą: Narodowe Centrum Badań Jądrowych Ośrodek Radioizotopów POLATOM.
Mimo zmian nazwy Ośrodek Radioizotopów POLATOM
nieprzerwanie prowadził badania, produkcję, usługi i serwis różnych produktów radioaktywnych.
Ośrodek swoją podstawową działalność oparł na wytwarzaniu i sprzedaży produktów dla medycyny nuklearnej. Produktami tymi są tzw. radiofarmaceutyki i związane z nimi akcesoria.
Produkcja radiofarmaceutyków stanowi około 70% sprzedaży
Ośrodka Radioizotopów (rys. 2) [1].

Konserwacja, naprawa i przeładunek zamkniętych źródeł
izotopowych związany jest z ich produkcją i nadzorem nad techniczną sprawnością defektoskopów izotopowych. Ośrodek prowadzi również kontrolę jakości izotopowych produktów leczniczych. Korzystając z powiązań organizacyjnych prowadzone są
również usługi aktywacyjne w pobliskim reaktorze MARIA.
Kolejnym produktem Ośrodka Radioizotopów POLATOM
są odczynniki radiochemiczne, które stanowią blisko 21% sprzedaży Ośrodka [2]. Jest to około 40 substancji radiochemicznych
wytwarzanych głównie z elementów napromienionych w reaktorze badawczym MARIA. Sprzedawane są głównie w postaci
roztworów o ściśle określonej aktywności właściwej.
Niewielką część, bo około 0,20% produktów wytwarzanych
przez OR POLATOM, stanowią źródła i roztwory wzorcowe. [3]
Jest to wprawdzie niewielka część produkcji Ośrodka, ale bardzo
ważna dla prowadzenia badań naukowych i pomiarów dozymetrycznych.
Akredytowane Laboratorium Wzorców Radioaktywności
w NCBJ Ośrodku Radioizotopów POLATOM jest jedynym laboratorium w kraju wykonującym pomiary aktywności radionuklidów α-, β- i γ-promieniotwórczych metodami bezwzględnymi.
Laboratorium wytwarza roztwory wzorcowe, źródła punktowe
pojedynczego radionuklidu α-, β- i γ-promieniotwórcze, źródła
multigamma, źródła kontrolne i źródła powierzchniowe do kontroli mierników skażeń powierzchniowych.

Produkcja zamkniętych źródeł promieniowania
Dla radiograficznych badań nieniszczących najważniejsza jest
produkcja zamkniętych źródeł izotopowych, która stanowi około
8,5% produkcji Ośrodka. Z tego blisko 94% produkcji zamkniętych
źródeł izotopowych jest sprzedawane za granicę (rys. 3) [4].
Od dziesięciu lat produkcja zamkniętych źródeł izotopowych ciągle rośnie, od około 1640 źródeł w 2010 roku do ponad 2700 źródeł w roku 2020. Z powodu pandemii koronawirusa
SARS-CoV-2 produkcja źródeł nieznacznie spadła, ale obecnie
się zwiększa i nadal utrzymuje się trend wzrostowy.
Do sprzedaży oferowane są cztery podstawowe zamknięte
źródła o szerokiej gamie aktywności. W kolejności alfabetycznej
oznaczeń są to źródła: kobaltowe (Co-60), irydowe (Ir-192), selenowe (Se-75) i iterbowe (Yb-169).

Rys. 2. Udział grup produktów w sprzedaży
Ośrodka Radioizotopów POLATOM

Ośrodek prowadzi także badania naukowe, które koncentrują się na produkowanych radiofarmaceutykach. Dotyczą one
głównie syntezy i modyfikacji cząsteczek biologicznie czynnych
jako nośników dla radioizotopów. Są również opracowywane
oceny kliniczne bezpieczeństwa stosowania leków.
Istotną część działalności Ośrodka stanowią usługi i serwis aparatury izotopowej, a także usługi spedycyjne materiałów
radioaktywnych stanowiące integralną część działalności prowadzonej przy imporcie/eksporcie materiałów radioaktywnych
i sprzedaży radiofarmaceutyków.
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Rys. 3. Udział krajowej sprzedaży źródeł zamkniętych
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Najbardziej popularne, sprzedawane w największej ilości,
jest źródło irydowe Ir‑192. Produkowane jest ono o aktywności
od 148 GBq do nawet 7400 GBq (4-200 Ci). Kolejne to źródło
kobaltowe Co-60 o aktywności od 3,7 GBq do 370 GBq (0,1-10 Ci),
następne to źródło iterbowe o aktywności od 148 GBq do 440 GBq
(4‑12 Ci) i w końcu źródło selenowe o aktywności od 740 GBq
do 3700 GBq (20-100 Ci).
Opisując w skrócie, produkcja zamkniętych źródeł izotopowych przebiega następująco:
•
wyprodukowanie i następnie aktywowanie w reaktorze
MARIA kształtek danego pierwiastka (Co, Ir, Se, Yb),
•
wypełnienie kapsuły kształtkami,
•
zamknięcie kapsuły i pomiar jej aktywności,
•
zamontowanie kapsuły w defektoskopie izotopowym lub
pojemniku transportowym,
•
przesłanie zamówionych źródeł do Zamawiającego.
Produkcja polega na wytworzeniu z danego materiału
(np. Ir, Co) płytek o kształcie walca, krążka lub drutu. Średnica tych
kształtek wynosi zwykle około 1-3 mm w zależności od zamówionych typów (wymiarów) źródeł i żądanej ich aktywności. Początkowo, tzn. przed napromieniowaniem, kształtki nie wykazują własnej
promieniotwórczości i bezpiecznie można je obrabiać i przenosić.
Kształtki w postaci krążka są, jeszcze przed napromienieniem,
dodatkowo montowane w aluminiowych pierścieniach (rys. 4)
o średnicy zapewniającej ustawienie kształtki centralnie na środku
kapsuły. Zamontowanie kształtek w aluminiowych pierścieniach
zapobiega również przemieszczaniu się kształtki w kapsule.
Następnie kształtki przygotowywane są do napromieniowania w reaktorze MARIA. W zależności od ich rodzaju, kształtu
i wymiaru wkładane są do odpowiednich zasobników (rys. 5).
Zasobniki zabezpieczone przed otworzeniem np. zawleczkami
wkładane są do pojemników.
Pojemniki odpowiednio oznakowane umieszczane są w reaktorze MARIA w specjalnych przeznaczonych dla nich kanałach
i napromieniane przez dłuższy czas. Czas napromienienia liczony zwykle w miesiącach może być różny dla różnych materiałów
i dla różnych oczekiwanych wartości aktywności kształtek.
Po zakończeniu aktywacji i wyciągnięciu kształtek z reaktora posiadają one dużą aktywność. Jest to przyczyną silnego
nagrzewania się materiału kształtek. W przypadku kształtek
zamontowanych w aluminiowych pierścieniach, pod wpływem
wysokiej temperatury kształtki i pierścienie aluminiowe mogą
deformować się. Dodatkowo, podczas transportu kształtki mogą
ocierać się o siebie wzajemnie, co może być przyczyną ich wypadania z aluminiowych pierścieni.
Po wyjęciu z reaktora aktywność każdej kształtki jest mierzona. Następnie są one ustawione w stosik tak, aby uzyskać
określoną, zamówioną przez Zamawiającego, wartość aktywności. Każdy stosik jest następnie układany w odpowiednio wybranych kapsułach. Po napełnieniu kapsuły zatyka się ją korkiem,
a krawędzie dokładnie spawa. Ze względu na promieniowanie
montaż kształtek w kapsułach i spawanie przeprowadza się
w specjalnych tzw. Komorach Gorących (rys. 6).
Komory Gorące są to niewielkie przestrzenie (komory)
wyłożone grubą warstwą ołowiu, umożliwiające prace z materiałami radioaktywnymi. Przykładowe grubości ścian z ołowiu w Komorach Gorących stosowanych w Ośrodku Radioizotopów POLATOM wynoszą 10 cm, 15 cm lub nawet 20 cm.
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Rys. 4. Kształtki irydowe w aluminiowych pierścieniach

Rys. 5. Zasobniki do napromieniań kształtek Ir i Co

Rys. 6. Komory Gorące do prac z materiałami napromienionymi
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Wypełnianie kapsuł napromienionymi kształtkami wykonują
operatorzy za pomocą specjalnych manipulatorów. Swoją pracę
mogą obserwować przez wzierniki ze szkła ołowiowego. W celu
zapewnienia odpowiedniej osłony przed promieniowaniem grubość szła w wziernikach jest około 2 - 2,5 razy większa od grubości ołowianych ścian (od około 25 cm do ponad 50 cm).
Podczas wypełniania kapsuł napromienionymi kształtkami
wymagana jest od operatorów niezwykle duża precyzja. Związane jest to nie tylko z dużą aktywnością kształtek, ale przede
wszystkim z powodu niewielkich wymiarów kapsuł i jeszcze
mniejszymi wymiarami kształtek.
Kapsuły są pojemnikami o niewielkich, kilkumilimetrowych
wymiarach. Największe mają długość około 10 mm, a średnicę
mają o połowę mniejszą (rys. 7).

Rys. 7. Przykładowe wymiary kapsułki typu YA

W celu przedstawienia jak najszerszej oferty, dopasowanej
do wymagań wielu klientów, kapsuły wytwarzane są o różnych
kształtach i wymiarach. Mogą być napełniane kształtkami różnych
izotopów (jak już wspomniano OR POLATOM sprzedaje kapsuły z czterema różnymi izotopami: Ir-192, Co-60, Se-75 i Yb-169).
Mają one zastosowanie w różnych defektoskopach izotopowych.
Ich przykładowe kształty przedstawiono na rysunku 8.

W czasie wytłaczania kapsuły z blachy może nastąpić jej
rozerwanie na krawędziach, które skutkuje niepożądanym i niekontrolowanym wyciekiem izotopów.
Ostatnio w celu wyeliminowania tego rodzaju uszkodzeń,
kapsuły wytwarzane są przez wytaczanie.
W ciągu ostatnich dziesięciu lat produkcji źródeł zamkniętych w OR POLATOM ich technologia produkcji jest stale modernizowana. Nie tylko wytłaczanie kapsuł zastępuje się poprzez ich
wytaczanie. Coraz częściej, szczególnie przy dużych partiach,
kapsuły stalowe zastępowane są kapsułami z tytanu.
Tytan jako materiał jest wprawdzie trudniejszy do obróbki
i droższy, lecz jest lżejszy, znacznie bardziej wytrzymały na wysokie temperatury i na mechaniczne uszkodzenia.
Każda z wyprodukowanych kapsuł musi być jednoznacznie
i na stałe oznakowana. Zwykle oznaczenie zawiera typ kapsuły,
rodzaj materiału promieniotwórczego, jakim została napełniona
i numer indywidualny. Takie oznaczenie wprowadzane jest przez
grawerkę mechaniczną. W procesie grawerowania mechanicznego może dojść do perforacji cienkiej ścianki kapsuły i do niebezpiecznego wycieku izotopu. Dlatego coraz częściej grawerowanie mechaniczne zastępowane jest przez grawerowanie laserowe. Głębokość grawerki jest wtedy stała, krawędzie ostrzejsze,
a kształt grawerowanych liter bardziej czytelny. Kolejną zmianą
w produkcji kapsuł jest zastępowanie kapsuł pojedynczych przez
kapsuły podwójne (rys. 10).
a)

b)

Rys. 8. Przykładowe kapsuły typu HA, HB, HC, YA
Rys.10. a) kapsuła pojedyncza, b) kapsuła podwójna

Najczęściej kapsuły wykonywane są z blachy stalowej. Swoje kształty uzyskują poprzez wielokrotne przetłaczanie. Po wytłoczeniu, kapsuły nie mają jeszcze ostatecznych kształtów i wymiarów. Osiągają je dopiero po obróbce mechanicznej przez toczenie
oraz obcięcie i wygładzenie krawędzi. Na rysunku 9 pokazano,
jak zmieniają się kształty kapsuły po kolejnych etapach obróbki.

Rys. 9. Obróbka mechaniczna wytłaczanej kapsuły
źródła zamkniętego
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Takie kapsuły są bardziej odporne na uszkodzenia i tym
samym bardziej bezpieczne. Bezpieczeństwo to okupione jest
nieznacznym zwiększeniem wymiarów zewnętrznych kapsuły.

Transport
Po wyprodukowaniu zamkniętych źródeł izotopowych przeprowadza się ich mycie (dekontaminacja powierzchni źródła)
i sprawdzenie szczelności. Dopiero po tych czynnościach źródła
mogą być pakowane do pojemników transportowych lub bezpośrednio do defektoskopów izotopowych.
W przypadku przewozu wielu jednakowych źródeł lub kilku
ich typów, źródła mogą być pakowane do specjalnej gilzy (rys. 11).
Źródła wkładane są po kilka do jednej lub np. w celu rozdziału
typów, każdy typ do innej. Po zamknięciu pojemnika całość
pakowana jest do pojemnika jednogniazdowego (rys. 12).
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Dzięki specjalnej budowie i wyposażeniu pojemnika transportowego zamknięte źródło izotopowe można rozładować z pojemnika w miejscu pracy (w warunkach polowych).
Po podłączeniu linki napędowej do oprawy źródła obsługa
może, utrzymując bezpieczną odległość, rozładować pojemnik
i załadować źródło bezpośrednio do defektoskopu.
W Ośrodku Radioizotopów POLATOM wykorzystywanych
jest wiele typów pojemników transportowych. Ich budowa, waga
i wyposażenie dostosowane jest do ilości i aktywności transportowanych źródeł. Ciężar pojemników waha się od kilku do kilkudziesięciu, a nawet kilkuset kilogramów. Duża masa pojemników
spowodowana jest tym, że jako osłona stosowany jest głównie zubożony uran. Pojemniki transportowe stosowane w OR
POLATOM spełniają najwyższe wymagania dla transportu źródeł
izotopowych, zgodnie z wymaganiami normy ISO 2919.

Rys. 11. Gilzy do transportu źródeł zamkniętych
a)

b)

Uszkodzenia elementów
defektoskopów izotopowych
Wspomniano już, że w czasie produkcji zamkniętych źródeł izotopowych zdarzają się przypadki, że po napromienieniu
gorące kształtki mogą wypadać z aluminiowych pierścieni. Również w eksploatacji, mimo że defektoskopy izotopowe oferowane
przez OR POLATOM są wykonywane bardzo starannie, zdarzają
się przypadki uszkodzeń niektórych ich elementów. Uszkodzenia
naprawiane są podczas przeglądów serwisowych. Zdarzają się
jednak, z powodu nieprawidłowej eksploatacji przez użytkownika, tzw. ciekawe przypadki.

Rys. 12. a) Zbiornik jednogniazdowy UK-12S
b) Przekrój zbiornika UK-12S

Wkładanie zestawu zamkniętych źródeł izotopowych do
pojemnika jednogniazdowego oraz jego opróżnianie może zostać przeprowadzone tylko w specjalnych komorach osłonowych
za pomocą manipulatorów. Oznacza to, że wyładunek źródeł
można przeprowadzić tylko w specjalistycznych laboratoriach.
Nie można tego wykonywać w warunkach polowych, tam gdzie
zwykle takie źródło jest używane.
Jeżeli istnieje potrzeba montażu lub wymiany zamkniętych
źródeł izotopowych w warunkach polowych, można skorzystać
z pojemników wielogniazdowych do transportu źródeł w uchwytach (rys. 13).

Takim przypadkiem
był, spowodowany korozją, całkowity rozpad
sprężyny w uchwycie
źródła. Innym ekstremalnym przypadkiem były
mechaniczne uszkodzenia zaczepu linki i pojemnika na źródło w uchwycie tego samego typu.
Oba uszkodzenia były
spowodowane drastycznym nieprzestrzeganiem
zasad eksploatacji elementów defektoskopów
izotopowych (rys. 14).
Rys. 14. Uszkodzenia mechaniczne
uchwytu źródła zamkniętego
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POLATOM – Radiofarmaceutyki (katalog).
POLATOM – Radiochemikalia (katalog).
POLATOM – Laboratorium Wzorców Radioaktywności (katalog).
POLATOM – Sealed Radiation Sources (catalog).

Rys. 13. Pojemnik wielogniazdowy ZKI 4x150
do transportu źródeł w uchwytach
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