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Způsob výroby účinné složky dosimetru 
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Předmětem tohoto vynálezu Je způsob vý-
roby účinné složky detekčního elementu, 
který tvoří součást dosimetru určeného k 
detekci ionisujícího záření. 

Jedním z významných problémů současné 
světové techniky je technicky a ekonomic-
ky výhodný způsob výroby účinných dosi-
metru. K tomuto účelu bylo navrženo mno-
ho vzájemně se lišících konstrukcí dosimet-
ru a způsobů jejich výroby. Tak například 
je znám termoluminiscenční dosimetr po-
psaný v US pat. č. 3 141 973, který se vyrá-
bí slisováním práškového luminoforu do tva-
ru tělíska, chráněného před škodlivými vli-
vy okolního prostředí krycím průhledným 
sklem. Nevýhodou tohoto typu dosimetru je 
zmenšená homogenita účinné náplně, a z to-
ho vyplývající snížená rozlišovací schopnost 
dosimetru! 

Je také znám destičkový dosimetr popsa-
ný v pat. č. 135 646, vyrobený z aktivované-
ho luminiscenčního skla založeného na fos-
forečnanu hlinitém, které má sníženou ztrá-
tu nahromaděné.zářivé energie. Sklo tohoto 
druhu bylo popsáno v pat. č. 123 817._ Dále 
je znám dosimetr popsaný v pat. č. 149 Q69. 
který je vyroben zalitím nebo zatmelením 
elektrického odporového materiálu, napři-
klád tantalu, ve formě drátku, pásku nebo 
síťky, upravených do tvaru spirály, meand-
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ru nebo vlnovky, do destičky z aktivované-
ho luminiscenčího skla. 

Tyto dosimetry ve tvaru destiček mají u-
rčité nevýhody, protože k jejich zhotovení 

5 se potřebuje relativně větší množství akti-
vovaného luminiscenčního skla a elektric-
kého odporového materiálu, a navíc destič-
ky musí být podrobeny konečné úpravě, zá-
ležející v zabroušení a vyleštění hran. Z 

10 těchto důvodů ukázalo se jako účelné a vý-
hodné, aby byla vyřešena konstrukce do-
simetru nebo jeho účinné složky, která ne-
bude mít nevýhody dosud známých řeše-
ní, zejména která bude relativně jednodu-

,5 chá, snadno vyrobitelná z tuzemských suro-
vin a méně náročná na spotřebu materiálu. 

Úkol byl splněn vyřešením způsobu vý-
roby dosimetru, podle kterého účinná slož-
ka dosimetru se vyrábí ve formě skleněného 

.,„ vlákna, ve kterém je obsažen odporový drát 
nebo pásek. 

Dalším výzkumem se došlo k poznatku, že 
fysikální vlastnosti účinné složky dosimetru 
lze ještě zlepšit podle tohoto vynálezu, kte-

»3 rý se týká způsobu výroby;účinné složy do- . 
simetru, určeného k detekci ionisujícího zá-
ření. Při tom.se elekťrdický odporový drát 
nebo pásek protáhne, rychlostí nejméně 0,1 
milimetrů/vteřinu sklovinou o teplotě nejmé- 1 

30 ně .lOO °C nad bodem měknutí odpovídající-
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ho skla, načež takto vytvořené skleněné 
vlákno, obsahující souose uložený odporový 
drát nebo pásek, opatřený povlakem skla 
o tloušťce nejméně 0,1 mm, se po vytažení 
ze skloviny plynule schladí. Podstatou vy- s 
nálezu je pracovní postup, při k terém vlák-
no vyvedené ze skloviny se ve vzdálenosti 
nejméně 1 cm od hladiny skloviny chladí 
rychlostí 10° až 100 °C/vteřinu. 

Vynález využívá poznatku, že ačkoliv u 10 
běžných skleněných výrobků, převážně o-
tevřených a zhotovených jen ze skla, kon-
stantní rychlost pro ochlazování v chladicím 
intervalu, to jest v rozsahu asi 100 °C pod 
horní hranicí chladicí teploty je dána vý- j5 

rázem h = " — ° C / m i n , kde n je po-
25,8 . a 2 

volená velikost fázového zpoždění v m(«/cm 
ve skle a a je poloviční tloušťka stěny v cm 
a dále, ačkoliv rychlost ochlazování běž- 20 
ných skleněných výrobků na dovolené zbyt-
kové pnutí, odpovídající fázovému zpoždění 

3 9 
100 mu/cm je dána výrazem v = ^ 

°C/min., složky detekčního elementu, k te ré 25 
jsou relat ivně tenkostenné a které mimoto 
v sobě obsahují tepelně dobře vodivý drát 
nebo pásek, mohou snadno být chlazeny pod-
statně vyšší rychlostí v rozmezí 10 až 100°/vt., 
aniž dochází k vzniku nežádoucího napětí ve 30 
skle. 

jako termoluminisčenčního skla se sní-
ženou ztrátou nahromaděné zářivé energie 
lze použít kteréhokoliv vhodného skla, zej-
ména skel s přísadou aktivátoru, odvoze- 35 
ných od soustavy MgO . P2O5. ÁI3O3 . P2O3 a 
aktivovaných ionty těžkých kovů, jako na-
příklad antimonem, ceriem, cínem, manga-
nem, thal iem a uranem. Takovými skly jsou 
například skla založená na fosforečnanu l0 
hlinitém a zinečnatém, a aktivovaná kyslič-
níkem ceričitým, nebo skla získaná zpraco-
váním výchozí suroviny obsahující 48 až 
70 mol % sloučeniny fosforu, vyjádřené ja-
ko kysličník fosforečný. 1,5 až 8,5 mol % « 
sloučeniny hliníku vyjádřené jako kyslič-
ník hlinitý, 21,5 až 50,4 mol % síranu ne-
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bo/a sirníku nebo/a chloridu jednoho ne-
bo více prvků zvolených ze skupiny zahrnu-
jící barium, kadmium, stroncium, vápník a 
zinek nebo/a kysličníku kadmia nebo/a zin-
ku a 0,001 až 0,5 mol % aktivátoru, napří-
klad sloučeniny manganu. 

Výhody tohoto řešní jsou zřejmé z násle-
dujících příkladů provedení, k teré objasňu-
jí podstatu vynálezu, aniž jej jakýmkoliv 
způsobem omezují. 

P ř í k l a d 1 

Drát z kanthalu o průměru 0,2 mm se pro-
táhne rychlostí 10 mm/min. sklovinou o tep-
lotě 805 °C a ve vzdálenosti 15 mm nad hla-
dinou skloviny se odstíní vložkou chlaze-
nou vzduchem, takže drát opatřený povla-
kem skla se chladí rychlostí 10 °C/vt. Získá 
se tak skleněné vlákno o průměru 1,7 mm s 
odchylkou ± 0,01 mm, ve k terém je souose 
uložený odporový drát . Vlákno je zcela rov-
né a má dokonale hladký povrch. 

P ř í k l a d 2 

Pásek z a lkrothalu o rozměrech 0,2 X1 mm 
se rychlostí 15 mm/min. protáhne sklovinou 
o teplotě 795 °C a ve vzdálenosti 10 mm od 
hladiny skloviny se postupně ochlazuje rych-
lostí 30°C/vteřinu pomocí pláště chlazené-
ho vodou .Tímto způsobem získaný výrobek 
je dobré jakosti a vykazuje rozměrové od-
chylky jen v set inách °/o. 

P ř í k l a d 3 

Platinový odporový drát o p růměru 0,15 
milimetrů se pro táhne sklovinou o teplotě 
890 °C a ve vzdálenosti 20 mm nad její hla-
dinou se pomocí řady vzduchových trysek 
ochlazuje rychlostí 85 °C/vteřinu. Jakost 
skleněného vlákna obsahujícího souose ulo-
žený odporový drá t je velmi dobrá, vlákno 
má hladký povrch, jeho vnější průměr vy-
kazuje odchýlku nejvýše ± setiny milime-
tru. 

PREDMET VYNÁLEZU 
Způsob výroby účinné složky dosimetru, 

určeného k detekci ionisujícího záření, př i 
kterém se elektrický odporový drát nebo pá- 5o 
sek protáhne rychlostí nejméně 0,1 mm/vte-
řinu sklovinou o teplotě nejméně 100 °C nad 
bodem měknut í odpovídajícího skla, načež 
takto vytvořené skleněné vlákno, obsahující 
souose uložený odporový drát nebo pásek o- 55 
patřný povlakem skla o tloušťce ne jméně 

0,1 mm, se po vytažení ze skloviny plynule 
chladí, vyznačující se tím, že vlákno se 
souose uloženým odporovým drátem nebo 
páskem se po vyvedení ze skloviny ve vzdá-
lenosti nejméně 10 mm od hladiny sklovi-
ny chladí rychlostí 10° až 100 °C/vteřinu, 
například vedením mezi plášti chlazenými 
vodou. 
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