
Č E S K O S L O V E N S K Á 
S O C I A L I S T I C K Á 
R E P U B L I K A P O P I S V Y N A L E Z U 

K AUTORSKÉMU OSVĚDČENÍ 

1 5 8 0 9 5 

§ ř 

Přihlášeno 24. V. 1973 (PV 3761-73) 

MPT G 01 i 1/0D 
G 011 7/00 
G 0111/20 

Zveřejněno 22. I. 1974 

PT 2 1 g 1 8 / 0 2 

ÚŘAD PRO VYNÁLEZY 
A OBJEVY 

Vydáno 15. V. 1975 M D T 539.12.074.3 

Autor vynálezu Ing. JOSEF GREGOR, KLECANY 

Scintilátor 

1 

Vynález se týká scintilátoru pro detekci 
zpětně rozptýleného záření gama o energii 
menší než 150 keV a/nebo pro detekci zá-
ření beta bez omezení velikosti energie, 
kde v tělese scintilátoru je vytvořena duti-
na a v ní je světlotěsně upevněno pouzdro 
zářiče. V pouzdru zářiče je opět pouzdrová 
dutina, která umožňuje vkládání alespoň 
jedné distanční vložky, zdroje záření, ales-
poň jednoho kolimačního prs tence a jejich 
upevnění maticí, přičemž zdroj záření vzhle-
dem k čelu tělesa scintilátoru má měnitel-
nou polohu po celé výšce pouzdra dutiny. 
Pouzdro zářiče je uzpůsobeno pro odstínění 
záření emitovaného zdrojem záření v něm 
uloženém, pro kolimaci hustoty toku záření 
a pra uložení zdroje záření. 

V běžné praxi se umísťuje zdroj záření ve 
speciálně upraveném kolimačním krytu, kte-
rý jako celek je umístěn z boku scintilační 
sondy. Materiál a tloušťka stěny kolimační-
ho krytu je volena tak, aby pr imární záření, 
k te ré není kolimováno do svazku, bylo plně 
absorbováno ve stěně krytu. Toto uspořádá-
ní umožňuje měnit vzájemnou polohu scinti-
lační sondy a kolimačního krytu. Nevýhodou 
je omezená možnost přiblížení čela scinti-
lační sondy k proměřovanému materiálu. 

Jsou známy také tak zvané studnové scin-
tilátory, to je scintilátory s dutinou, dokon-

2 
ce i s dutinou průběžnou, jsou však určeny 
pro měření aktivit v geometrii 4 pí přísluš-
ného zdroje záření. Zdroj záření je do stud-
ny vždy vkládán bez stínění. 

* Principem vynálezu je uložení zdroje zá-
ření do pouzdra zářiče, kteréžto pouzdro je 
světlotěsně upevněno v dutině scinti látoru, 
přičemž zdroje záření vzhledem k čelu scin-
ti látoru má měnitelnou polohu prakticky po 
celé výšce pouzdrové dutiny. 

Předmět podle vynálezu odst raňuje ome-
zenou možnost přiblížení čela scintilační 
sondy k proměřovanému materiálu a jiné 
nevýhody tím, že v tělese scinti látoru je vy-

" tvořena dutina, v níž je světlotěsně upev-
něno pouzdro zářiče s pouzdrovou dutinou, 
umožňující vkládání alespoň jedné distanční 
vložky, zdroje záření, alespoň jednoho ko-
limačního prstence a jejich upevnění ma-

w ticí, přičemž zdroj záření vzhledem k čelu 
tělesa scinti látoru má měnitelnou polohu 
po celé výšce pouzdrové dutiny. 

Fři uplatnění scinti látoru podle vynálezu 
je vzdálenost mezi čelem scinti látoru a pro-

« měřovaným mater iá lem nastavitelná v ši-
rokých mezích a může dojít až do přímého 
dotyku čela scinti látoru s proměřovaným 
materiálem. Při malých vzdálenostech čela 
scinti látoru od proměřovaného mater iá lu je 

»• při navrhovaném řešení podle vynálezu vyš-
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ší využití zpětné rozptýleného záření než u 
dosud používaných klasických metod. To má 
pak za důsledek, že při uplatnění scinti-
látoru podle vynálezu může být užito zdro-
je záření o nižších aktivitách. Scintilátor 
podle vynálezu umožňuje dále vyšší využití 
zpětně rozptýleného záření, což má opět 
ten důsledek, že do okolního prostoru pro-
niká menší množství rozptýleného záření. 

Další výhodou v neposlední řadě pak je 
skutečnost, že při prakt ickém měření může-
me snadno zjistit optimální vzdálenost če-
la scintilátoru od proměřovaného materiálu 
pouhým posunováním sondy v podélné ose. 

Scintilátor podle předmětu vynálezu je 
znázorněn na připojených výkresech. Obr. 1 
představuje vzájemnou polohu scintilační 
sondy a pouzdra zářiče s vloženým zdrojem 
záření podle dosud uplatňovaných klasic-
kých metod měření. 

Obr. 2 představuje princip vytvoření 
scintilátoru podle předmětu vynálezu s du-
tinou pro světlonosné upevnění pouzdra zá-
řiče, do kterého je vkládán zdroj záření, při-
čemž zdroj záření vzhledem k čelu scinti-
látoru má měnitelnou polohu po celé výšce 
pouzdrové dutiny. 

Obr. 3 představuje vlastní pouzdro zářiče 
v podélném řezu. 

Scintilační sonda 1 se scintilátorem 2 de-
tekuje zpětně rozptýlené záření 3. Při kla-
sickém způsobu měření na boku scintilační 
sondy 1 je umístěno pouzdro zářiče 4, ve 
kterém je uložen zdroj záření 5. Kolimovaný 
svazek hustoty toku záření 6 dopadá na 
proměřovaný mater iá l 7. 

Vytvoření scinti látoru 2 podle principu vy-
nálezu je provedeno taik, že v tělese scinti-
látoru 2 je vytvořena dutina 8, do níž je 
světlotěsně upevněno pouzdro zářiče 4. 
Pouzdro zářiče 4 je uzpůsobeno jak pro od-
stínění záření emitovaného zdrojem záření 
5, tak pro kolimaci hustoty toku záření 
B a pro uložení zdroje záření 5, k teré vzhle-
dem k čelu 9 scinti látoru 2 má měnitelnou 
polohu po celé výšce pouzdrové dutiny 10 
pouzdra zářiče 4. 

Pouzdro zářiče 4, znázorněné na obr. 3, 
je vytvořeno například vhodným kombino-
váním materiálu mosazi a olova pomocí 
vhodného spojení 11, může však být vytvo-
řeno i z jediného materiálu, například z 
wolframu. V pouzdrové dutině 10 pouzdra 
zářiče 4 mohou být v případě potřeby umís-
těny distanční vložky 12, zdroj záření 5, po-
případě kolimační prs tenec 13 a jsou upev-
něny maticí 14. Pouzdro zářiče 4 může být 
vytvořeno s přírubou 15, kf^rá slouží pro 

snadnější upevnění pouzdra záření 4 do 
scinti látoru 2 a zároveň umožňuje dosažení 
dokonalé světlotěsnosti. Kolimační otvory 1S 
mohou být nejen kruhové, ale podle potřeby 

s mohou být čtvercové nebo obdélníkové. 
Scintilátor 2 podle předmětu tohoto vyná-

lezu má vytvořenou dutinu 8, do které je 
vloženo pouzdro zářiče 4, upravené tak, aby 
do pouzdra zářiče 4 bylo možno podle potře-

lo by vkládat distanční podložky 12, k teré vy-
mezují vzdálenost zdroje záření 5 od čela 
9 scintilátoru 2. Distanční podložky 12 mo-
hou částečně sloužit ke stínění emitovaného 
záření, ale jejich hlavním účelem je, že u-

i5 možňují vymezit polohu zdroje záření 5 v 
pouzdrové dutině 10 pouzdra zářiče 4. Cel-
ková výška kolimačního prstence nebo prs-
tenců 13 je dána požadavkem na kolimaci 
svazku hustoty toku záření 6. Distanční 

io vložky 12, zdroj záření 5 a kolimační prs-
tenec nebo prstence 13 jsou v pouzdrové du-
tině 10 pouzdra zářiče 4 upevněny pomocí 
matice 14. 

Scintilační sonda 1 se scinti látorem 2, u-
55 praveným podle předmětu vynálezu se u-

platňuje pro detekci zpětně rozptýleného zá-
ření 3, které může být funkcí např íklad 
plošné hmotnosti, tloušťky povlakových vrs-
tev, popřípadě chemického složení promě-

jo řovaného materiálu. Při takovémto měření je 
vhodné, aby detekce byla prováděna tak, a-
by vzdálenost čela 9 scinti látoru 2 od pro-
měřovaného materiálu 7 byla optimální, to 
je, aby odezva, která je funkcí zpětně roz-

j5 ptýlené hustoty toku záření, byla maximál-
ní. Tato vzdálenost může být snadno zjiště-
na tak, že je plynule měněna vzdálenost če-
la 9 scinti látoru 2 od materiálu 7 a ta vzdá-
lenost, při které je odezva maximální, je 

i0 považována za optimální. 
Volba mater iá lu pro distanční vložky 12, 

kolimační prstenec nebo prstenec 13 a ma-
tici 14 je podmíněna druhem a energií zá-
ření, k teré je emitováno ze zdroje záření 5. 

« Scintilační sonda 1 se scinti látorem 2 po-
dle předmětu vynálezu, v jehož dutině 8 
je světlotěsně upevněno pouzdro zářiče 4, 
tvoří jeden kompaktní celek. Kolimační otvo-
ry 16 mohou být ne jen kruhové, ale podle 

so potřeby mohou být čtvercové nebo obdélní-
kové. 

Při konstrukci pouzdra zářiče 4 je t řeba 
vycházet z toho, aby zmenšení účinné plo-
chy čela 9 scintilátoru 2 bylo co nejmenší . 

55 Vnější průměr pouzdra zářiče 4 je dán prů-
měrem uplatněného zdroje záření 5 a po-
třebnou tloušťkou stínění, to je tloušťkou 
stěny pouzdra zářiče 4. 
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P R E D M E T V Y N Á L E Z U 

Scintilátor pro detekci zpětně rozptýlené-
ho záření gama o energii menší než 150 keV 
a/nebo pro detekci záření beta bes; omezení 
velikosti energie, vyznačující se tím, že v tě-
lese scinti látoru (2] je vytvořena dutina (8), ( 
v níž je světlotěsně upevněno pouzdro zá-
řiče s pouzdrovou dutinou (10) pro vkládá-

ní alespoň jedné distanční vložky (12), zdro-
je záření (5), alespoň jednoho kolimačního 
prs tence (13) a jej ich upevnění maticí (14), 
přičemž zdroj záření (5) vzhledem k čelu 
f9) tělesa scinti látoru (2) má měnitelnou 
polohu po celé výšce pouzdrové dutiny (10). 

2 listy výkresů 
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Obr. 3 


