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Opis wynalazku 

Przedmiotem wynalazku jest sposób oznaczania aktywności promieniotwórczego ołowiu Pb-210 

na wkładach filtracyjnych, zwłaszcza w bateriach filtroseparatorów gazu oraz układ urządzeń do ozna-

czania aktywności promieniotwórczego ołowiu Pb-210 na wkładach filtracyjnych, zwłaszcza w bateriach 

filtroseparatorów, mające zastosowanie między innymi w przemyśle przesyłu i dystrybucji gazu ziem-

nego. 

W publikacji Międzynarodowej Agencji Energii Atomowej pt.: „Radiation protection and the ma-

nagement of radioactive waste in the oil and gas industry”, Safety Reports Series No. 34, 2003 oraz 

w wytycznych Międzynarodowego Stowarzyszenia Producentów Ropy i Gazu Ziemnego pt.: „Guidelines 

for the management of Naturally Occurring Radioactive Material (NORM) in the oil & gas industry’, Re-

port No. 412, 2008, został zaprezentowany aktualny stan wiedzy na temat zagrożenia radiologicznego 

wynikającego z obecności naturalnych pierwiastków promieniotwórczych w przemyśle wydobywczym. 

W przypadku sieci przesyłowych gazu ziemnego problem promieniotwórczości jest związany z obecno-

ścią radonu Rn-222 i jego produktami rozpadu. Stężenie radonu w gazie ziemnym transportowanym 

gazociągiem waha się w szerokim zakresie od kilkudziesięciu Bq/m3 do kilku tysięcy Bq/m3. Radon sam 

nie stanowiąc zagrożenia, jest jedynie pierwotną przyczyną zagrożenia radiologicznego w infrastruktu-

rze przesyłowej gazu, gdyż jego obecność w sieci powoduje powstawanie promieniotwórczych pyłów 

w elementach sieci przesyłowej. Powstawanie tych pyłów jest związane z sukcesywnym rozpadem ra-

donu w trakcie jego transportu wraz z gazem. W wyniku rozpadu powstają produkty krótkożyciowe oraz 

długożyciowy ołów Pb-210, o czasie połowicznego zaniku równym 22,3 lat. Produkty rozpadu radonu, 

z uwagi na swoje właściwości chemiczne, z łatwością są adsorbowane na różnego rodzaju powierzch-

niach, np. aerozoli. Prowadzi to w konsekwencji do powstania tzw. cienkiego radioaktywnego filmu na 

wewnętrznych powierzchniach elementów mających kontakt z transportowanym gazem oraz do groma-

dzenia się w filtrach i filtroseparatorach pyłu zawierającego radioaktywny ołów Pb-210. Zgodnie z Pra-

wem Atomowym (Dz.U. 2001 Nr 3 poz. 18) oraz Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 14 grudnia 

2015 w sprawie odpadów promieniotwórczych i wypalonego paliwa jądrowego (Dz.U. 2015 r. poz. 

2267), w przypadku stwierdzenia w pyle stężenia Pb-210 powyżej 10 kBq/kg należy traktować go jako 

niskoaktywny odpad promieniotwórczy. 

Z uwagi na właściwości emitowanego nisko energetycznego promieniowania gamma, ołów zgro-

madzony w filtrach nie jest widoczny dla dozymetrów promieniowania gamma, które pracują w oparciu 

o kryształ scyntylacyjny jodku sodu czy licznik Geigera, natomiast jest on bardzo dobrze widoczny w wy-

nikach pomiarów laboratoryjnych, wykonanych z użyciem spektrometrii gamma, wykorzystującej linię 

emisyjną Pb-210 o energii promieniowania gamma - 46,5 keV. Metoda spektrometrii gamma, powszech-

nie znana i stosowana, wymaga pobrania próbki pyłu z filtra, co łączy się z wyłączeniem urządzenia 

z użytkowania, otwarciem i wymianą wkładów filtracyjnych. Przykładowo, metoda oznaczania zawarto-

ści ołowiu Pb-210 za pomocą spektrometrii gamma opisana została w publikacji naukowej autorstwa H. 

Gaggelera i in., pt.: „Determination of Pb-210 in lake sediments and in air samples by direct gamma-ray 

measurement”, Earth and Planetary Science Letters 33(1), 1976, lub w publikacji C. Dovlete pt.: 

„Gamma spectrometric measurement of Pb-210 in environmental samples”, Environment International 

22(1), 1996). 

Z niemieckiego zgłoszenia patentowego DE3727903A1 znana jest metoda pomiaru stężenia ae-

rozoli w medium gazowym, charakteryzująca się tym, że pomiaru stężenia dokonuje się w oparciu o po-

miar ołowiu Pb-211, czyli krótkożyciowego produktu rozpadu radonu 219. W metodzie tej medium ga-

zowe przechodzi przez pierwszą komorę wyposażoną w źródło promieniotwórcze o znanej aktywności 

izotopu aktynu 227, stanowiące źródło izotopu radonu Rn-219, który rozpada się na izotop Pb-211. Ten 

z kolei jest adsorbowany na aerozolach w badanym gazie, który następnie jest przepuszczany przez 

filtr w drugiej komorze. Na podstawie pomiaru aktywności filtra przez detektor umieszczony w jego po-

bliżu wyznacza się koncentracje aerozoli w medium gazowym. Pomiary detektora są rejestrowane za 

pomocą urządzenia rejestrującego. 

Również znana i stosowana jest metoda pomiaru radonu z wykorzystaniem komory scyntylacyj-

nej opisana w artykule H.F. Lucasa pt.: „Improved Low-Level Alpha-Scintillation Counter for Radon”, 

Review of Scientific Instruments 28(9), 1957. Komorę tę, tzw. komorę Lucasa, stanowi zazwyczaj wal-

cowy pojemnik pokryty od wewnątrz cienką warstwą kryształu scyntylacyjnego ZnS(Ag), którego dno 

jest przepuszczalne dla światła scyntylacji padającego na połączony z komorą fotopowielacz. Pomiar 

stężenia radonu polega na napełnieniu komory badanym gazem i zliczeniu ilości impulsów na jednostkę 
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czasu, po wytworzeniu się równowagi promieniotwórcza radonu z pochodnymi powstałymi w komorze. 

Cząstki  padając na ścianki pokryte scyntylatorem wywołują scyntylacje - krótkie błyski światła, które 

przetwarzane są na impulsy elektryczne za pomocą fotopowielacza, i które po wzmocnieniu zliczane są 

przez licznik impulsów. Komora Lucasa pozwala na bezpośredni pomiar radonu w gazie transportowa-

nym gazociągiem, a przykład zastosowania jej do pomiaru radonu w gazie został opisany w publikacji 

autorstwa M.E. Kitto i in. pt.: „Radon measurement of natural gas using alpha scintillation cells’’, Journal 

of Environmental Radioactivity 138, 2014. 

Celem wynalazku jest opracowanie sposobu oraz układu urządzeń, pozwalających na pomiar 

aktywności ołowiu Pb-210 w pyłach nagromadzonych w urządzeniu filtrującym w trakcie jego pracy, bez 

konieczności wymiany wkładu filtra, a tym samym - na wytypowanie miejsc, gdzie istnieje potencjalne 

zagrożenie radiologiczne związane z podwyższoną zawartościami ołowiu Pb-210 w pyle, a także po-

zwalającego na klasyfikację pyłów pod względem ich promieniotwórczości zgodnie z obowiązującymi 

przepisami prawa - jeszcze przed przystąpieniem do wymiany wkładów filtracyjnych. 

Istota sposobu oznaczania aktywności promieniotwórczego ołowiu Pb- 210 na wkładach filtracyj-

nych, zwłaszcza w bateriach filtroseparatorów gazu, polega na tym, że za pomocą znanych metod po-

miarowych dokonuje się pomiaru średniego stężenia radonu Rn-222 CRn w gazie przepływającym przez 

filtroseparator, a także strumienia objętości gazu Q i średniej zawartości cząstek stałych k w gazie, 

natomiast aktywność ołowiu Pb-210 APb w pyle zgromadzonym na wkładzie filtracyjnym oblicza się z za-

leżności: 

 

gdzie: 

APb - aktywność ołowiu Pb-210 w pyle, 

λPb - stała rozpadu ołowiu Pb-210, 

CRn - stężenie radonu Rn-222, 

λRn - stała rozpadu radonu Rn-222,  

k - zawartości cząstek stałych w gazie, 

I - odległość między analizowanym układem oczyszczania gazu a układem poprzedzającym go, 

A - pole przekroju rurociągu, 

Q - średni strumień objętości gazu. 

Korzystnym jest, gdy pomiar średniego stężenia radonu Rn-222 CRn dokonuje się za pomocą 

komory scyntylacyjnej, którą stanowi komora Lucasa, wyposażona w urządzenie pomiarowe, a także 

korzystnym jest gdy pomiar średniego stężenia radonu Rn-222 CRn w gazie wykonuje się co najmniej 

raz na dobę przez cały okres pracy wkładu filtracyjnego. 

Również korzystnym jest, gdy pomiar strumienia objętości Q gazu wykonuje się za pomocą prze-

pływomierza należącego do infrastruktury gazociągu w stacji filtroseparatorów. 

Ponadto korzystnym jest, gdy pomiar średniej zawartości cząstek stałych w gazie wykonuje się 

co najmniej raz na dobę przez cały okres pracy wkładu filtracyjnego za pomocą urządzenia filtrująco-

pomiarowego oraz przepływomierza. 

Istota układu urządzeń do oznaczania aktywności promieniotwórczego ołowiu Pb-210 na wkła-

dach filtracyjnych, zwłaszcza w bateriach filtroseparatorów polega na tym, że posiada on dwa obwody 

pomiarowe, tj.: podłączony równolegle do gazociągu obwód pomiarowy frakcji stałej, zawierający prze-

pływomierz oraz urządzenie filtrująco-pomiarowe, połączone ze sobą za pomocą przewodów hydrau-

licznych w sposób szeregowy w dowolnej kolejności, a także wyprowadzony z gazociągu lub z obwodu 

pomiarowego frakcji stałej i posiadający na końcu odprowadzenie do atmosfery, obwód pomiarowy stę-

żenia radonu Rn-222, zawierający usytuowane posobnie co najmniej jeden reduktor ciśnienia, zbiornik 

gazu, manometr kontrolny, wlotowy zawór odcinający oraz komorę scyntylacyjną wyposażoną w urzą-

dzenie pomiarowe, połączone ze sobą za pomocą przewodów hydraulicznych. 

Korzystnym jest, gdy podłączenie obwodu pomiarowego frakcji stałej do gazociągu zrealizowane 

jest przez odcinające zawory: zawór doprowadzający oraz zawór odprowadzający, oraz gdy wyprowa-

dzenie obwodu pomiarowego stężenia radonu Rn-222 z obwodu pomiarowego frakcji stałej zrealizo-

wane jest poprzez pierwszy zawór trójdrogowy. 
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Korzystnym jest, gdy odprowadzenie do atmosfery obwodu pomiarowego stężenia radonu Rn-

222 z obwodu pomiarowego frakcji stałej zrealizowane jest poprzez wylotowy zawór odcinający oraz 

dławik. 

Również korzystnym jest, gdy wlotowy zawór odcinający stanowi zawór trójdrogowy, do którego 

za pomocą przewodu hydraulicznego dodatkowo podłączony jest zbiornik azotu pod ciśnieniem. 

Ponadto, korzystnym jest, gdy układ urządzeń zawiera dodatkowo moduł rejestrująco-sterująco-

obliczeniowy, wyposażony w panel wprowadzania danych oraz układ transmisji danych, połączony za 

pomocą przewodów sygnałowych lub bezprzewodowo z urządzeniem pomiarowym, przepływomierzem, 

urządzeniem filtrująco-pomiarowym oraz przepływomierzem w stacji filtroseparatorów, a także, gdy mo-

duł rejestrująco-sterująco-obliczeniowy, połączony jest za pomocą przewodów sygnałowych lub bez-

przewodowo z zaworami doprowadzającym i odprowadzającym, pierwszym zaworem trójdrogowym, 

wlotowym zaworem odcinającym, wylotowym zaworem odcinającym oraz reduktorami ciśnienia oraz 

manometrem kontrolnym i dławikiem, które posiadają mechanizm automatycznego sterowania. 

Przedmiot wynalazku został przedstawiony w przykładzie wykonania na schematycznym rysunku 

przedstawiającym w uproszczeniu układ urządzeń do pomiaru aktywności promieniotwórczego ołowiu 

Pb-210 na wkładach filtracyjnych w bateriach filtroseparatorów gazu ziemnego. 

Poniżej zamieszczono przykład stosowania sposobu według wynalazku, zrealizowanego do 

oznaczenia aktywności ołowiu Pb-210 na odcinkach dwóch gazociągów. 

Oznaczenie 1. Badanie zostało wykonane na węźle gazociągu o średnicy d=700 [mm] z układami 

filtracyjnymi. Odległość poprzedzającego układu oczyszczania gazu wynosi l=150 [km]. Średni strumień 

przepływającego gazu mierzony był za pomocą przepływomierzy należących do infrastruktury węzła 

i wynosił Q=4,25,6 [m3/s]. Zawartość frakcji stałej o wielkości powyżej 5 μm została zmierzona metodą 

pomiaru przyrostu masy filtra wykonanego w postaci spieku, przez który przepuszczano próbki gazu 

o objętości min. 12 [m3] i wynosi k=0,28-0,45 [mg/m3]. Ponadto, za pomocą komory scyntylacyjnej 14, 

tzw. komory Lucasa, wyposażonej w urządzenie pomiarowe 17, które stanowi fotopowielacz wraz z licz-

nikiem impulsów, zostało określone średnie stężenie radonu Rn-222 w gazie, które wynosi CRn=400 

[Bq/m3]. 

Następnie, obliczono aktywność APb ołowiu Pb-210 w pyle na wkładzie filtracyjnym, korzystając 

z zależności  

 

gdzie: 

APb - aktywność ołowiu Pb-210 w pyle [Bq/kg], 

λPb = [1/s] - stała rozpadu ołowiu Pb-210, 

CRn - stężenie radonu Rn-222 [Bq/m3], 

λRn = [1/s] - stała rozpadu radonu Rn-222, k - zawartości cząstek stałych w gazie [kg/m3], 

I - odległość między analizowanym układem oczyszczania gazu a układem poprzedzającym go [m], 

A - pole przekroju gazociągu [m2], 

Q - średni strumień objętości gazu [m3/s]. 

Obliczona aktywność ołowiu Pb-210 w pyle na wkładzie filtracyjnym wynosi APb=12,3-14,8 

[kBq/kg] i odpowiada aktywności ołowiu Pb-210 zmierzonej metodą spektrometrii gamma bezpośrednio 

na wkładach filtracyjnych, która wynosi APb=12,8 ± 1,3 [kBq/kg]. 

Oznaczenie 2. Badanie zostało wykonane na węźle gazociągu o średnicy d=700 [mm] z układami 

filtracyjnymi. Odległość poprzedzającego układu oczyszczania gazu wynosi l=180 [km]. Średni strumień 

przepływającego gazu mierzony był za pomocą przepływomierzy należących do infrastruktury węzła 

i wynosił Q=56=9,7 [m3/s]. Zawartość frakcji stałej o wielkości powyżej 5 μm została zmierzona metodą 

pomiaru przyrostu masy filtra wykonanego w postaci spieku, przez który przepuszczano próbki gazu o 

objętości min. 12 [m3] i wynosi k=0,20-0,30 [mg/m3]. Ponadto, za pomocą komory scyntylacyjnej 14, 

tzw. komory Lucasa, wyposażonej w urządzenie pomiarowe 17, które stanowi fotopowielacz wraz z licz-

nikiem impulsów, zostało zbadane średnie stężenie radonu Rn-222 w gazie, które wynosi CRn=52 

[Bq/m3]. 

Obliczona aktywność ołowiu Pb-210 w pyle na wkładzie filtracyjnym wynosi APb=1,84-2,16 

[kBq/kg] i odpowiada aktywności ołowiu Pb-210 zmierzonej metodą spektrometrii gamma bezpośrednio 

na wkładach filtracyjnych, która wynosi APb=2,07 ± 0,2 [kBq/kg]. 
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Wyniki oznaczeń oraz dane dla obu oznaczeń zestawione są w poniższej tabeli 

 

Układ urządzeń do pomiaru aktywności promieniotwórczego ołowiu Pb-210 na wkładach filtracyj-

nych w bateriach filtroseparatorów gazu ziemnego w przykładzie wykonania (fig. 2) podłączony jest 

równolegle do gazociągu 1 przed stacją filtroseparatorów 2 poprzez dwa zawory odcinające: zawór 

doprowadzający 3 i zawór odprowadzający 4 i zawiera dwa obwody: obwód pomiarowy frakcji stałej 

oraz obwód pomiarowy stężenia radonu Rn-222, a także moduł rejestrująco-sterująco-obliczeniowy 5. 

Zawór doprowadzający 3 połączony jest z zaworem odprowadzającym 5 kolejno poprzez sterowany 

pierwszy zawór trójdrogowy 6, przepływomierz 7 oraz urządzenie filtrująco-pomiarowe 8 i stanowi za-

mknięty obwód pomiarowy frakcji stałej. Obwód pomiarowy stężenia radonu Rn-222, połączony jest 

z pierwszym zaworem trójdrogowym 6 i stanowi go pierwszy reduktor ciśnienia 9, połączony z wyposa-

żonym w manometr zbiornikiem 10 o pojemności 2,5 l i maksymalnym ciśnieniu pracy 30 bar. Wyjście 

zbiornika 10 połączone jest z drugim reduktorem ciśnienia 11 oraz manometrem kontrolnym 12 i dalej 

z zaworem trójdrogowym-odcinającym 13, posiadającym połączenie z wejściem do komory scyntylacyj-

nej 14, którą stanowi tzw. komora Lucasa - model PYLON 300A. Wyjście komory scyntylacyjnej 14 

połączone jest z atmosferą poprzez zawór odcinający 15 oraz dławik 16. Ponadto, zawór trójdrogowy-

odcinający 13, połączony jest ze zbiornikiem azotu 18, który stanowi butla na gazy techniczne pod ci-

śnieniem 200 bar. Komora scyntylacyjna 14, wyposażona jest w urządzenie pomiarowe 17, które sta-

nowi fotopowielacz wraz z licznikiem impulsów typu PYLON AB5, który połączony jest za pomocą prze-

wodu sygnałowego z modułem rejestrująco-sterująco-obliczeniowym 5. Ponadto, moduł rejestrująco-

sterująco-obliczeniowy 5 połączony jest za pomocą przewodów sygnałowych z przepływomierzem 

w stacji filtroseparatorów 2, a także z przepływomierzem 7 oraz urządzeniem filtrująco-pomiarowym 8 

w obwodzie pomiarowym frakcji stałej. Moduł rejestrująco-sterująco-obliczeniowy 5 połączony jest rów-

nież za pomocą nie uwidocznionych na rysunku przewodów sygnałowych z zaworem doprowadzającym 

3, zaworem odprowadzającym 4, zaworem trójdrogowym 6, pierwszym reduktorem ciśnienia 9, drugim 

reduktorem ciśnienia 11, manometrem kontrolnym 12 oraz zaworem trójdrogowym-odcinającym 13. 

Przykład układu urządzeń do pomiaru aktywności promieniotwórczego ołowiu Pb-210 na wkła-

dach filtracyjnych w bateriach filtroseparatorów gazu można pełniej opisać, przybliżając sposób jego 

działania. W celu realizacji pomiaru zawartości frakcji stałej, moduł rejestrująco-sterująco-obliczeniowy 

5 wysyła sygnały sterujące, które otwierają automatycznie zawór doprowadzający 3 oraz zawór odpro-

wadzający 4 i ustawiają zawór trójdrogowy 6 w położeniu umożliwiającym przepływ gazu przez obwód 

pomiarowy frakcji stałej. Przepływomierz 7 mierzy objętość gazu, która przepływa przez urządzenie 

filtrująco-pomiarowe 8, mierzące przyrost masy filtra pomiarowego. Możliwe jest przeprowadzenie po-

miaru według dowolnego harmonogramu zaprogramowanego w module rejestrująco-sterująco-oblicze-

niowym 5, np. pomiar przez 1 godzinę dziennie. Zmierzone wielkości objętości gazu oraz masy cząstek 

stałych przesyłane są do modułu rejestrująco-sterująco-obliczeniowego 5 i na ich podstawie obliczana 

jest zawartość cząstek stałych k w gazie wyrażona jako iloraz zmierzonej masy tych cząstek w próbce 

gazu i objętości tej próbki gazu. Ponadto, do modułu rejestrująco-sterująco-obliczeniowego 5 przesy-

łane są informacje dotyczące objętościowego strumienia gazu Q, płynącego przez gazociąg 1, mierzone 
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przez przepływomierze należące do infrastruktury stacji filtroseparatorów 2. W celu pomiaru stężenia 

radonu Rn-222 moduł rejestrująco-sterująco-obliczeniowy 5 wysyła sygnały sterujące, które otwierają 

automatycznie zawór doprowadzający 3 zamykają zawór odprowadzający 4 i ustawiają zawór trójdro-

gowy 6 w położeniu umożliwiającym przepływ gazu przez obwód pomiarowy stężenia radonu Rn-222. 

W pierwszym etapie, ciśnienie gazu redukowane jest na pierwszym reduktorze ciśnienia 9 i ładowany 

jest zbiornik 10 gazu. Następnie, ciśnienie gazu wypływającego ze zbiornika 10, redukowane jest w dru-

gim reduktorze ciśnienia 11, a jego ciśnienie na wyjściu z drugiego reduktora ciśnienia 11 kontrolowane 

jest za pomocą manometru kontrolnego 12. Otwarcie kontrolowanych przez moduł rejestrująco-steru-

jąco-obliczeniowy 5 automatycznego wlotowego zaworu odcinającego 13 oraz wylotowego zaworu od-

cinającego 15 powoduje wypełnienie komory scyntylacyjnej 15 gazem, po czym zawory odcinające: 

wlotowy 13 oraz wylotowy 15 zostają zamknięte i za pomocą urządzenia pomiarowego 17 dokonuje się 

pomiaru stężenia radonu Rn-222 w zamkniętej objętości gazu, a wyniki tego pomiaru przesyłane są do 

modułu rejestrująco-sterująco-obliczeniowego 5. Dławik 16 gazowy zamontowany na wylocie z komory 

Lucasa, tłumi skoki ciśnienia wewnątrz komory Lucasa w trakcie napełniania komory próbką gazu. 

W celu wykonania ponownego pomiaru, komorę scyntylacyjną 14 przepłukuje się gazem ze zbiornika 

10 albo odcina się dopływ gazu za pomocą wlotowego zaworu odcinającego 13 przy jednoczesnym 

doprowadzeniem do komory gazowego azotu, znajdującego się w zbiorniku azotu 18 pod ciśnieniem. 

Przepłukiwanie wykonuje się przy otwartym wylotowym zaworze odcinającym 15. Sterowanie pracą 

układu odbywać się może w sposób automatyczny, kontrolowany przez moduł rejestrująco-sterująco-

obliczeniowy 5 lub w sposób manualny. 

Moduł rejestrująco-sterująco-obliczeniowy 5, posiada możliwość wprowadzenia za pomocą kla-

wiatury lub bezprzewodowo dodatkowych danych, takich jak odległość I pomiędzy analizowanym ukła-

dem oczyszczania gazu a układem poprzedzającym go, pole przekroju gazociągu A. Oprogramowanie 

modułu rejestrująco-sterująco-obliczeniowego 5, posiada możliwość wprowadzenia dowolnej zależno-

ści, na podstawie której obliczana jest aktywność ołowiu Pb-210. 

Zaprojektowany układ gwarantuje bezpieczną pracę z gazem wybuchowym, jakim jest gaz 

ziemny, dzięki odizolowaniu próbki gazu w scyntylacyjnej komorze Lucasa od źródła zasilania układu 

pomiarowego. 

Opis oznaczeń rysunku: 

1 - gazociąg 

2 - stacja filtroseparatorów 

3 - zawór doprowadzający 

4 - zawór odprowadzający 

5 - moduł rejestrująco-sterująco-obliczeniowy 

6 - pierwszy zawór trójdrogowy 

7 - przepływomierz 

8 - urządzenie filtrująco-pomiarowe 

9 - pierwszy reduktor ciśnienia 

10 - zbiornik 

11 - drugi reduktor ciśnienia 

12 - manometr kontrolny 

13 - wlotowy zawór odcinający 

14 - komora scyntylacyjna 

15 - wylotowy zawór odcinający 

16 - dławik 

17 - urządzenie pomiarowe 

18 - zbiornik azotu 
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Zastrzeżenia patentowe 

1. Sposób oznaczania aktywności promieniotwórczego ołowiu Pb-210 na wkładach filtracyjnych, 

zwłaszcza w bateriach filtroseparatorów gazu, znamienny tym, że za pomocą znanych metod 

pomiarowych dokonuje się pomiaru średniego stężenia radonu Rn-222 CRn w gazie przepły-

wającym przez filtroseparator, a także strumienia objętości gazu Q i średniej zawartości czą-

stek stałych k w gazie, natomiast aktywność ołowiu Pb-210 APb w pyle zgromadzonym na 

wkładzie filtracyjnym oblicza się z zależności: 

 

 

gdzie: 

APb - aktywność ołowiu Pb-210 w pyle, 

λPb - stała rozpadu ołowiu Pb-210, 

CRn - stężenie radonu Rn-222, 

λRn - stała rozpadu radonu Rn-222, 

k - zawartości cząstek stałych w gazie, 

I - odległość między analizowanym układem oczyszczania gazu a układem poprzedzającym 

go, 

A - pole przekroju rurociągu (1) 

Q - średni strumień objętości gazu. 

2. Sposób według zastrz. 1, znamienny tym, że pomiar średniego stężenia radonu Rn-222 CRn 

dokonuje się za pomocą komory scyntylacyjnej (14), którą stanowi komora Lucasa wyposa-

żona w urządzenie pomiarowe (17). 

3. Sposób według zastrz. 1 albo 2, znamienny tym, że pomiar średniego stężenia radonu Rn-

222 CRn w gazie wykonuje się co najmniej raz na dobę przez cały okres pracy wkładu filtracyj-

nego 

4. Sposób według zastrz. 1, znamienny tym, że pomiar strumienia objętości Q gazu wykonuje 

się za pomocą przepływomierza należącego do infrastruktury gazociągu w stacji filtrosepara-

torów (2). 

5. Sposób według zastrz. 1, znamienny tym, że pomiar średniej zawartości cząstek stałych 

w gazie k wykonuje się co najmniej raz na dobę przez cały okres pracy wkładu filtracyjnego 

za pomocą urządzenia filtrująco-pomiarowego (8) oraz przepływomierza (7). 

6. Układ urządzeń do oznaczania aktywności promieniotwórczego ołowiu Pb-210 na wkładach 

filtracyjnych, zwłaszcza w bateriach filtroseparatorów, znamienny tym, że posiada dwa ob-

wody pomiarowe: 

 podłączony równolegle do gazociągu (1) obwód pomiarowy frakcji stałej, zawierający prze-

pływomierz (7) oraz urządzenie filtrująco-pomiarowe (8), połączone ze sobą za pomocą prze-

wodów hydraulicznych w sposób szeregowy w dowolnej kolejności, a także 

 wyprowadzony z gazociągu (1) lub z obwodu pomiarowego frakcji stałej i posiadający odpro-

wadzenie do atmosfery, obwód pomiarowy stężenia radonu Rn-222, zawierający usytuow-

ane posobnie co najmniej jeden reduktor ciśnienia (9, 11), zbiornik (10) gazu, manometr kon-

trolny (12), wlotowy zawór odcinający (13) oraz komorę scyntylacyjną (14) wyposażoną 

w urządzenie pomiarowe (17), połączone ze sobą za pomocą przewodów hydraulicznych. 

7. Układ urządzeń według zastrz. 6, znamienny tym, że podłączenie obwodu pomiarowego frak-

cji stałej do gazociągu (1) zrealizowane jest przez zawór doprowadzający (3) oraz zawór od-

prowadzający (4). 

8. Układ urządzeń według zastrz. 6, znamienny tym, że wyprowadzenie obwodu pomiarowego 

stężenia radonu Rn-222 z obwodu pomiarowego frakcji stałej zrealizowane jest poprzez pierw-

szy zawór trójdrogowy (6). 

9. Układ urządzeń według zastrz. 6, znamienny tym, że odprowadzenie do atmosfery obwodu 

pomiarowego stężenia radonu Rn-222 z obwodu pomiarowego frakcji stałej zrealizowane jest 

poprzez wylotowy zawór odcinający (15) oraz dławik (16). 
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10. Układ urządzeń według zastrz. 6, znamienny tym, że wlotowy zawór odcinający (13) stanowi 

zawór trójdrogowy, do którego dodatkowo podłączony jest za pomocą przewodu hydraulicz-

nego zbiornik azotu (18) pod ciśnieniem. 

11. Układ urządzeń według zastrz. 6, znamienny tym, że zawiera dodatkowo moduł rejestrująco-

sterująco-obliczeniowy (5), wyposażony w panel wprowadzania danych oraz układ transmisji 

danych, połączony za pomocą przewodów sygnałowych lub bezprzewodowo z urządzeniem 

pomiarowym (17), przepływomierzem (7), urządzeniem filtrująco-pomiarowym (8) oraz prze-

pływomierzem w stacji filtroseparatorów (2). 

12. Układ urządzeń według zastrz. 11, znamienny tym, że moduł rejestrująco-sterująco-oblicze-

niowy (5), połączony jest za pomocą przewodów sygnałowych lub bezprzewodowo z zawo-

rami doprowadzającym (3) i odprowadzającym (4), pierwszym zaworem trójdrogowym (6), 

wlotowym zaworem odcinającym (13), wylotowym zaworem odcinającym (15) oraz redukto-

rami ciśnienia (9, 11) oraz manometrem kontrolnym (12) i dławikiem (16), które posiadają me-

chanizm automatycznego sterowania. 

 

 

Rysunek 
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