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Způsob a zařízení pro nedestruktivní měření a kontrolu 

Vynález se týká způsobu a zařízení pro 
nedestruktivní měření a kontrolu průměru 
a/nebo šířky a/nebo j iného parametru u ty-
čového a/inebo trubkového pásového mate-
riálu, při kterém je uplatňováno zpětně roz-
ptýlené záření gama o energii nižší než 
300 keV. Způsob a zařízení pro nedestruk-
tivní měření a kontrolu podle vynálezu lze 
zejména dobře uplatnit pro nedestruktivní 
měření a kontrolu například skleněných ty-
činek, výrobků z umělých hmot a kovových 
drátů, a to jak průběžně ve výrobní lince, 
tak i pro měření a kontrolu jednotlivých 
výrobků. 

Měření a kontrola průměru a/nebo šířky 
a/nebo j iného parametru u tyčového a/nebo 
trubkového a/nebo pásového materiálu, na-
příklad skleněných tyčinek slouží ke třídě-
ní těchto výrobků podle jednotlivých roz-
měrů , popřípadě slouží k vyřazování těch 
výrobků, které nemaj í sledované rozměry v 
předepsaných tolerancích. 

Dosud známá měření jsou .prováděna mi-
mo výrobní linku nepřímo, až na určitým 
způsobem zpracovaném výrobku. Například 
skleněná tyčovina je s t ř ihaná na kusy asi 
po 2 m, které jsou ručně proměřovány po-
mocí kalibrovacích hřebenů, nebo se pro-
vádí jen namátková zkouška běžným pro-
měřováním. 

ss 

Je známo i uplatnění zpětně rozptýleného 
záření gama pro proměřování materiálu pří-
mo na výrobní lince, při kterémžto způsobu 
je tok záření kolimován na úzký svazek 
hustoty toku fotonů, který dopadá na pro-
měřovaný materiál . V praxi byly často pro-
měová . iy ma'é predmotv jako na; 'hklad 
bižuterie, kdy bylo nutno, aby svazek husto-
ty toku fotonů byl úzký. Bylo nutno, aby 
svazpk nustoty toku fotonů byl úzký i z to-
ho důvodu, aby záření bylo rozptýleno jen 
malou ploškou, která je konstantně vzdále-
na od zdroje záření. Široký svazek měl ne-
výhodu značného rozptylu, což je podle stá-
vajících názorů na závadu měření . V nepo-
slední řadě úzký svazek hustoty toku foto-
nů byl vítán i z hlediska bezpečnosti práce. 

Tento způsob má však řadu nevýhod a ne-
hodí sa dosti dobře na proměřování průmě-
ru a/nebo šířky a/nebo jiného parametru u 
tyčového a/nebo trubkového a/nebo páso-
vého materiálu, protože podmiňuje značné 
procento chybných indikací. 

Způsob podle předmětu tohoto vynálezu 
nevýhody jiných způsobů zcela nebo ales-
poň z velké části ods t raňuj í tím, že svazek 
hustoty toku fotonů se vysílá ze zdroje zá-
ření a v místě měření, jež je na proměřo-
vaném materiálu, má tento svazek husto-
ty toku fotonů větší průměr, než je průměr 
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a/nebo šířka a/nebo jiný parametr proměřo-
vaného materiálu, přičemž tento svazek 
liustoty toku fotonů dopadá na proměřova-
ný materiál a v důsledku rozptylu mění 
jednotlivé fotony směr a vylétají do prosto-
ru, ve kterém je umístěna detekční jednotka 
s vyhodnocovacím zařízením, a zdroj záření 
a současně zpětně rozptýlené fotony se de-
tekují detekční jednotkou, napojenou na 
vyhodnocovací zařízení. 

Dalším význakem vynálezu je způsob ne-
destruktivního měření a kontroly, kdy pod-
ložka z materiálu o atomovém čísle v roz-
mezí od 70 a výše se umisťuje za proměřo-
vaným materiálem proti detekční jednotce 
s vyhodnocovacím zařízením, přičemž ploš-
ný rozměr podložky je větší než průměr ko-
limovaného svazku hustoty toku fotonů v 
místě podložky a poloha podložky vzhledem 
k proměřovanému materiálu se nas tavuje ze 
vzdálenosti v intervalu od 0 do 30 cm. 

Zařízení pro nedestruktivní měření a kon-
trolu průměru a/nebo šířky a/nebo jiného 
parametru podle předmětu vynálezu sestává 
z detekční jednotky s vyhodnocovacím za-
řízením a kolimačním krytem, v němž je 
zdroj záření, a v kolimačním krytu je sva-
zek hustoty toku fotonů vysílaných zdrojem, 
kolimovatelný a na straně protilehlé k de-
tekční jednotce s vyhodnocovacím zaříze-
ním a kolimačním krytem je umístěna pod-
ložka, jež je posunovatelná. 

Stručněji vyjádřeno, princip podle vynále-
zu záleží v tom, že svazek hustoty toku fo-
tonů má v místě měření průměr rovný nebo 
větší než průměr a/nebo šířka a/nebo jiný 
parametr proměřovaného materiálu, při-
čemž „nevyužitá" přesahující část svazku 
hustoty toku fotonů po obou s t ranách pro-
měřovaného materiálu je prakticky plně ab-
sorbována podložkou z materiálu o vyso-
kém atomovém čísle. V materiálu o atomo-
vém čísle v rozmezí od 70 a výše, ze kterého 
je podložka vyrobena, nastává převážně ab-
sorpce dopadajícího záření v procesu foto-
elektrického jevu, to znamená, že zpětný 
rozptyl pro danou energii a v daných pod-
mínkách je minimální. 

Způsob a zařízení podle vynálezu lze 
zvláště s výhodou uplatňovat pro měření 
předepsaných rozměrů výrobků, např íklad 
skleněné tyčoviny, tyčoviny z plastických 
hmot, drátu a podobně, přímo na výrobních 
linkách, kde .umožňují přímou vizuální kon-
trolu naměřených hodnot průměru a získa-
ný signál může sloužit i k regulaci trysek 
a j iného zařízení. 

Princip a zařízení podle vynálezu je zná-
zorněn na připojeném výkresu, kde obr. 1 
představuje dosavadní způsob, uplatňující 
úzký svazek hustoty toku fotonů, který ma-
ximálně dosahuje rozměry průměru promě-
řovaného materiálu. 

Obr. 2 znázorňuje jednu z nevýhod, to je 
případ posunutí proměřovaného materiálu v 
rovině kolmé na osu úzkého svazku hustoty 
toku fotonů podle dosavadního klasického 

způsobu, uplatňujícího úzký svazek hustoty 
toku fotonů. 

Obr. 3 znázorňuje princip způsobu podle 
vynálezu, to je uplatnění svazku hustoty 

5 teku fotonů o větším průměru v místě mě-
ření, jež je na proměřovaném materiálu, 
než je průměr a/nebo šířka a/nebo jiný pa-
rametr proměřovaného materiálu, avšak bez 
podložky. 

'» Obr. 4 znázorňuje princip způsobu podle 
vynálezu, to je uplatnění svazku hustoty to-
ku fotonů o větším průměru v místě měření, 
jež je na proměřovaném materiálu, než je 
průměr a/nebo šířka a/nebo jiný parametr 

Ľ proměřovaného materiálu, s podložkou, vy-
robenou z materiálu o atomovém čísle v 
rozmezí GCI 70 a výše. 

Na obrázcích 1 až 4 je obecně znázorněna 
situace měření, a to na obr. 1 a 2 podle stá-

io va jí čího známého stavu techniky a obr. 3 a 
4 upla tňuje způsob nedestruktivního měření 
a kontroly podle principu vynálezu. 

Na obr. 1 až 4 je znázorněna detekční jed-
notka s vyhodnocovacím zařízením 1, na-

25 příklad scintilační sonda s detektorem, do 
k te rého je zabudován kolimační kryt 3, v 
němž opět je umístěn zdroj 2 záření. Záření 
gaina, k te ré je emitováno zdrojem 2 záření 
je kolimováno. Kolimovaný svazek hustoty 

30 toku fotonů 4 dopadá na proměřovaný ma-
teriál 5. Hustota toku zpětně rozptýlených 
fotonů B je funkcí průměru a/nebo šířky 
a/nebo jiného parametru proměřovaného 
materiálu 5, ovšem za předpokladu, že pro-

as měřovaný materiál 5 má konstantní chemic-
ké složení. Naopak při konstantním průmě-
ru a/nebo šířce a/nebo jiném parametru bu-
de hustota toku zpětně rozptýlených foto-
nů 6 funkcí chemického složení proměřo-

40 váného materiálu 5. Tato skutečnost umož-
ňuje uplatňovat nárokovaný způsob a zaří-
zení i pro nedestruktivní měření a kontrolu 
chemického složení proměřovaného mate-
riálu 5, aniž byl opuštěn rámec tohoto vy-

45 nálezu. 
V blízkosti proměřovaného materiálu 5 se 

může zcela náhodně vyskytovat rušivý před-
mět, např . kovová konstrukce 7, který rovněž 
rozptyluje dopadající svazek hustoty toku fo-

50 tonů f , a dostáváme rušivý rozptýlený tok fo-
tonů 8. Pomocí podložky 9 z materiálu o 
atomovém čísle v rozmezí od 70 a výše do-
sáhneme toho, že rozptyl dopadajících fo-
tonů 4 na podložku 9 je minimální. 

55 Vliv polohy proměřovaného materiálu 5 
v rovině kolmé na osu primárního svazku 
hustoty toku fotonů 4 odstraníme tím, že 
/použijeme široké kolimace, to je takové, 
kdy průměr kolimovaného svazku hustoty 

so toku fotonů 4 bude větší než průměr a/nebo 
šířka a/nebo jiný parametr proměřovaného 
materiálu 5. Takovéto uspořádání umožňuje 
prakticky vyloučit vliv změny polohy pro-
měřovaného materiálu 5 v rovině kolmé na 

65 osu kolimovaného svazku hustoty toku fo-
tonů 4 na hodnotu výstupního signálu, pro-
tože hustota toku rozptýleného záření — 
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rozptyl způsobený proměřovaným materi-
álem 5 — je konstantní. Vlivem rozptylu zá-
ření od okolních materiálů, například ruši-
vě působící kovové konstrukce 7, se zvýší a 
navíc každá změna v blízkosti okolí měři- s 
čího místa má vliv na hodnotu výstupního 
signálu. Tento nedosta tek se ods t raňuje tím, 
že za proměřovaný materiál 5 se umísťuje 
podložka 9 z materiálu o atomovém čísle 
v rozmezí od 70 a výše. Při daném rozsahu io 
energie, absorpce primárního záření v pod-
ložce o atomovém čísle v rozmezí od 70 a 
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výše je dána převážně procesem fotoelek-
trické absorpce. 

To znamená, že pravděpodobnost Compto-
nova efektu je ve srovnání s lehkými prvky 
značně malá. Případné změny v blízkém o-
ikolí mořicího místa nebudou mít žádný vliv 
na hodnotu výstupního signálu. Poloha pod-
ložky 9 vzhledem k proměřovanému ma-
teriálu 5 je nastavitelná ze vzdálenosti v 
intervalu od 0 do 30 cm za proměřovaným 
materiálem. 

p k E D M É T 

1. Způsob nedestruktivního měření a kon-
troly průměru a/nebo šířka a/nebo jiného 
parametru u tyčového a/nebo trubkového 
a/nebo pásového materiálu se zpětně roz-
ptýleným gama-záŕením o energii nižší než 
300 keV, vyznačující se tím, že svazek hus-
toty toku fotonů (4) se vysílá ze zdroje (2) 
záření a v místě měření, jež je na proměřo-
vaném materiálu [ 5), má tento svazek hus-
toty toku fotonů [4] větší průměr než je 
průměr a/nebo šířka a/nebo jiný parametr 
proměřovaného materiálu [5], přičemž ten-
to svazek hustoty toku fotonů [4] dopadá 
na proměřovaný materiál (5) a v důsledku 
rozptylu mění jednotlivé fotony směr a vy-
létají do prostoru, ve kterém je umístěna 
detekční jednotka s vyhodnocovacím zaří-
zením [1], a zdroj (2) záření a současně 
zpětně rozptýlené fotony (6) se detekují 
detekční jednotkou, napojenou na vyhodno-
covací zařízení (1). 

2. Způsob nedestruktivního měření podle 
bodu 1 vyznačující se tím, že podložka (9] 

VYNÁLEZU 
z materiálu o atomovém čísle v rozmezí od 
70 a výše se umísťuje za proměřovaným ma-

is teriálem (5) proti detekční jednotce s vy-
hodnocovacím zařízením (1), přičemž ploš-
ný rozměr podložky [9] je větší než průměr 
kolimovaného svazku hustoty toku fotonů 
(4) v místě podložky (9) a poloha podložky 

so (9) vzhledem k proměřovanému materiálu 
(5) se nastavuje ze vzdálenosti v intervalu 
od 0 do 30 cín. 

3. Zařízení pro nedestruktivní měření a 
kontrolu průměru a/nebo šířky a/nebo jiné-

25 ho parametru podle bodů 1 a 2, vyznačující 
se tím, že sestává z detekční jednotky s vy-
hodnocovacím zařízením (1) a kolimačním 
krytem (3), v němž je zdroj záření (2) a v 
kolimačním krytu (3) je svazek hustoty to-

so ku fotonů (4) vysílaných zdrojem (2), ko-
limovatelný a na s t raně protilehlé k detekč-
ní jednotce s vyhodnocovacím zařízením (1] 
a kolimačním krytem (3) je umístěna pod-
ložka [9), jež je posunovatelná. 

35 

1 list výkresů 

SeveroiďBfla, n. p., p rovozovna 32, Most 



1 5 8 0 9 9 

Obr. 1 Obr. 2 

Obr. 3 Obr. 4 


