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НА ПОТОК;-ОТ НАСИПНИ УТЕШАЛИ, ПРЕНАСЯНИ ЧРЮ 

ТРАНСПОРТНА ЛЕНТА 

Изобретението се отнася до рвдиоизотопно устройство ва измер-
ване масата на поток от насипни материали9 пронзеяни чрез траненорх-
ьорна лента, като въглища, инертни махериали, щшен>. и руди. 

Известни са радиоизохопнм устройства за измерване масата на 
поток от насипни махериали, пренасяни от транспортьор, състоящи се 
ох линеен източник на рздиоакхивно лъчение с дължина, равна или по-
голяма ох шириН8та на материалния по®ок,и линеев детектор със съща-
та дължина, представляващ йонизационна камера, пластичен сцияхилахор 
илн съвокупност от гайгер-мюлерови броячи. 

Недостатък на известните устройства с йонизационна камера е 
сравнително силната температурна нестабилност и ниската ефективност. 

Недостатък на устройствата о пластични сцинтилатори е нелиней-
носхта9 предизвикана от светлинното затихване по дължината на сцин-
тилатора, както и трудната стабилизация на параметрите» Недостатък 
на устройствата с гайгер-мюлерови броячи е тяхната ниска ефективност, 
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еявба разрешаваща способност я малка точност. 
Известни са и радиоизотопни устройства 8а измерване масата 

за материали, пренасяни по транспортьор, измервателната част на 
ЕОИТО устройства се състои от точков източник на радиоактивно лъчение 
- линеен детектор* Те имат същите недостатъци, както и устройствата 
о линеен източник на лъчение и линеен детектор, с допълнително неу-
добство, поради необходимостта от добавъчни клинове със специален 

уофмл и прецизна изработка за получаване на хомогенно радиационно 
алво По-голяма е и грешквта от разсеяното вторично гв ма-лъчени е' 

о? материалния поток, когато е в непосредствена близост до детекторао 

Задачата на изобретението е да се създаде устройство за из-
карване масата на поток от насипни материали, пренасяни чрез травс» 
вортна лента, което да осигурява висока точност при измерване, съче-
тана с повишена стабилност и. надеждност на параметрите при работа0 

Тази задача се решава с устройство, съгласно изобретението0 

включващо излъчвателен блок контейнер-колиматор с линеен радиоизо» 
топен източник, разположен под горната част на транспортьора е ма-
териала, сцинтилационен детектор, разположен над потока от насипен 
материал, тахометър за скоростта на транспортьора, електронен блок 
за обработка на данните, състоящ се от последователно свързани линеен 
импулсен усилвател, дискриминатор, нормализатор, линеен интензиме-
тър, линеаризатор, аналогов умножител, ингегрзтор и цифров регистри-
ращ брояч и блок за стабилизация, характеризиращо се с това, че сцин-
тилационният детектор е съставен от последователно оптически свърза-
ни кристален спектрометричен сцинтилатор, няколкократно по-дълъг 
от^йего пластичен сцентилатор и спектрометричен фотоелектронен умно-
жител, с направление на оптичната ос^перпендикулярно на гама-лъче-
нието, а блокът за стабилизация на усилването е свързан през сцин-
яйлационния детектрр с гама- лъчението на линейния радиоизотопев 
източник* 

Предимствата на рвдиоизотопното устройство, съгласно изобре-
пението,са високата стабилност на параметрите, повишената експлоа-
тационна надеждност, голямата чувствителност, универсалността на де-
тектора при използуване за различни по ширини материални потоци и 
яранспартьори, слабата чувствителност към промяната на профила на 
материалния поток, минималното време за обслужване, вследствие т 
практическото отстраняване дрейфа.на нулевото ниво® 
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Прш@рш) изпълаение на радиоизотопното устройство, съгласно 
изобретениего, е показано на приложените чертежи, където: 

фигура 1 представлява изглед на устройството в напречен 
разрез5 

фигура 2 - изглед на устройството на надлъген равраз§ 
фигура 3 - блокова схема на електронната* част на устройството; 
фигура 4 - броя'..1., характеристики на единични и комбинирани 

сцинтилационни детектор**? 
фигура Ь - спектрална характеристика за стабилизация на усил-

ването. 

Съгласно фиго10 радиоизотопното устройство за измервам маса-
та на позок от насипни материали 1 0 пренасяни чрез транспортьор 2 се 
състои от П-образна рама, в чиято основа 3 е поместен контейнер-
но ли ме тор 4 с екран ь и линеен радиоактивен.източник 6 , образуващ» 
излъчвателен блок, монтиран непосредствено под горната носеща част 
на транспортьора 20 Горното рамо 7 на П-обрвзната рама се носи о® 
куха вертикална колона 89 в която се помества електронният обработ-
ващ блок 9, а в рамото 7 е поместен сцинтилационнч; т детектрр 10„ 
симетрично разположен спрямо ширинате на насипния материал 1 с над-
лъжна ос0 разположена напречно на посоката на движение на транспор-
тьора 20 Сцинтилационният детектор 10 се състои о?.; коиотален спектро-
метричен сцинтилатор 115 куплиран оптично със спектроаветричен фото-
електронен умножител 12 посредством пластичен сцинткла >р 13 с дъл-
жина ̂ толкова пъти по-го ля ма от тази на . кристали.-! . -л кт^ометричен 
сцинтилатор 11,' колкото е реципрочната стойнес • >л и"н«ш:.-чието на 
конверсионните им ефективности. За защита от страничното гама-
излъчване в работно положение е поставен от едната страна допълните-
лен защитен екран 14, а о® другата страна - рогнта на защитен екрар 
се изпълнява от вертикалната колона 8. Върху дож-ча д ижещз се 
част на транспортьора 2 е куплиран посредством триене при търкаляне 
тахомегър 15 (фиг.2), даващ линейна импулсна ин$ор: яция за скорост-
та на движение на транспортьора, задвижван от водещия вал 16о 

Радиоизотопното устройството работи на прик"йка на поглъщане 
на радиоактивното гзма-лъчение от масата на маг пренасяк г.о 
транспортната ленаа, регистриране величината на това поглъщане о® 
сцинтилационния детектор 10 и след преобразуване и кцеаризирана 
на информациите,полученият сигнал, съответствуващ на масата на 
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пренасяния? материал за единица дължина, се умножава на скоростта 
на транспортната лента и се получава теглото на преминалия мате-
риал аа единица време,. 

Действиуто на устройството, пояснено с показаната на Фигура 
3 блокова схема, е следното: 

Импулсната информация от сцинтилационния детектор 10 се 
усилва от линеен импулсен усилвател 17, ненужната информация се 
дискрИ|ШВИра,а полезната се преобразува в нормирани импулси в дис-
кри мина тор-нарма ли 8а тор 18 и се превръща в аналогов сигнал в линей-
ния интензиметър 19. Част от този сигнал чрев потенциометър 20 се 
подвва ва линеаризация в блок-линеариавтор с начално условие 21, 
изходящият сигнал на който е право пропорционален на натоварването 
на транспортьора 2 за единица линейна дължина, примерно кг/м и се 
подаве на единия от входовете на аналогов умножител 22, на другия 
вход на който се подава сигналът от тахометъра 15 през блок^преобра-
зовател скорост-напрежение 23. Изходящият сигнал от аналоговия умно-
жител 22, който е правопропорционален на преминаващото количество 
материал за единица време кг / с , се подава както на индикатор 249 

показващ масата на пренасяния материал за единица време, така и 
на интегратор 25, свързан към входа на цифров регистриращ брояч 26 
за общото количество, пренасян материал по транспортната лента» 

За стабилизиране параметрите на устройството се използува 
информацията от импулсния усилвател 17, изходът на който е свързан 
и към входовете на три прагови дискриминатори 27, 28 и 29» настрое-
ни за горен "Г", среден "С" и долен "Д" енергиен праг на получения 
фото-пик от спектрометричш та характеристика (фиг.5). Изходите на 
праговите дискриминатори 27, 28 и 29 са свързани към входовете на 
три аналогови интензимехри 30,31 и 32, чиито изходни сигнали, се по-
дават на трите входа на аналогов суматор 33, изходният коригиращ 
сигнал на който изменя в необходимата големина и посока високоволто-
вото напрежение не източника 34, захранващ фотоелектронния умножи-
тел 12 от сцинтилационния детектор 10 и съответно коригиращ неговото 
усилване, като блоковете 2 7 ^ 3 съставят блока за стабилизация на 
усилването 35. 

Нулирането при празен транспортьор 2, както и компенсирането 
на отслабването на източника на лъчение 6 се извършва едновременно 
посредством потенциометъра 20, като изходящият сигнал от аналоговия 
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умножител 22 може да се използува и за регулиране и поддържане на 
определен зададен поток на материал*, а информацията от цифровия 
регистриращ брояч 26 служи, освен за отчитане масата на преминало-
то количество материал, и за дозиране на.определени порции материал 

Характерна особеност на радиойзотопното устройство, съгласно 
изобретението, е използуването в него на специално конструиран за 
целта комбиниран садатилационен детектор 10 за получаване на кориги-
рана броячна характеристика и едновременно с това за стабилизация 
на коефициента на усилване. На фигура 4-а е показана броячната ха-
рактеристика т отделен кристален снектрометричен сцинтилатор? на 
фигура 4-6 - брояннета характеристика на отделен пластичен сцинти-
латор, а на фигура 4-в - броячната характеристика на комбинирания 
сцинтилационен детектор, съставен съгласно изобретението от последо-
вателно оптически свързани кристален спектрометричен сцинтилаторе 

неколкократно по-дълъг пластичен сцинтилатор и фотоелектронен умно-
жител. От сравнението на трите броячни характеристики (фиг04-а, 4-6 
и 4-в) се вижд8,ч0 комбинираният сцинтилационен детектор 10„ съглас-
но изобретението, притежава същата спектрална чувствителност в 
областта на фото-пика на получената информация, като.при това има 
значително по-добра равномерност в областта на ниските енергии, което 
прави устройството по-устойчиво и по-точно при експлоатация, благода-
рение на така коригираната броячна характеристика. Освен това послед-
ната позволява де се извърши стабилизация на коефициента на усилва-
не не фотоелектронния умножител 12 и линейния импулсен усилвател 17„ 
Съгласно фигура 5, полученият*фоТо-пик се разделя на три енергийни 
зони: долна Д, средна С и горна Г. Посредством праговите дискриминато-
ри 27-29 (фиг.З) и аналоговйте интеязиметри 30-32 (фиг.З) се интегри-
ра площта на фигурата, ограничена от праговете Г,С и Д, в блок-
суматора 33 се сравнява площта от двете страни на средния праг У, 
отговарящ на максимума на фото-пика. При промяна на количеството ка 
материала върху транспортната лента пропорционално се намаляват или 
увеличаващ площите, ограничени от праговете, според както е показано 
с пунктир на фигура 5, и равенството от двете страни на средния праг> 
С се запазва. При самопроивволно намаляване или увеличаване обаче на 
коефициента на усилввне иа фотоелектронния умножител 12 или на импулс-
ния усилвател 17, настъпва изместване ветрени, в една или в друга 
посока ва макеимума на фото-пика спрямо праговете Д, С и Гс Това 
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предизвиква неравенство между двете странични интегрирани плзщи, в 
резултат на което на изхода на суматора 33 се появява коригиращ 
сигнал, равен на разликата между тях, който променя големината на 
напрежението на високоволтовия източник 34, а оттам и усилването 
на фотоелектронния умножител 12, до възстановяване на първоначално 
установения коефициент на усилвана на устройството, при който 
коригиращият сигнал на изхода на сума хора 33 остава равен на нула» 

Авторски претенции 

1 0 Радиоизотопно устройство за измерване масата на поток от 
насипни материали, пренасяни чрез транспортьор, включващо излъчва-
хелен блок конхейнер-колиматор с линеен радиоизохопен ивхочник, 
разположен под горнвта част на транспортьора с материал, сцвнтила-
ционен детектор, разположен над потока от насипен материал9 хехо-
метър 38 скоростта на транспортфора, електронен блок за обработка 
на данните, състоящ се ох последователно с^ързанр линеен импулсен 
усилвател, дискриминахор, кормализзтор, линеен интензиметър9 лине-
аризатор, аналогов умножител, инхегратор, цифров регистриращ брояч 
и блок за стабилизация, характеризиращо се с това, че сцинтилацион-
ниях детектор (10) е съставен от последователно оптически свързани 
кристален спектрометричен сцинтилатор (11), неколкократно по-дълъг 
от него пластичен сцинтилатор (13) и спектромбтричев фотоелектро-
нен умножител (12) с оптична ос, перпендикулярна на оста на лъчение-
хо на изхочникз (6) , а блокъ? вв стабилизация на усилването (35) 
чрез сцинтилационния детектор (Ю) е свързан с гама-лъчениезо не 
линейния радиоизотопен източник (6) 9 

2» Радиоизотопно устройство, съгласно претенция 1, характе-
ризиращо се с това, че дължина те на пластичния сцинтилатор (13) е 
толкова пъти по-голяма от тази но кристалния спектрометричен сцин-
тилатор (11), колкото пъти е по-голяма конверсионнатз ефективност 
йа последния към тази на пластичния сцинтилатор (13). 

8 . Радиоизотопно устройство съгласно претенции 1 м 2д харак-
теризиращо се с това, че блокът за стабилизация йз усилването (35) 
се състои от три прагови дискримина тора (27,28 и 29) за горен9 

среден и долен праг на фото-п^ка на получената информация,, свър-
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дави с,входовете си към изхода на линеен импулсен усилвател (17), 
а с изходите си - свързани код входовете на три линейни, аналогови 
интензимехри (30,31 и 32), изходите на които са свързани ш трЖйе 
входа на аналогов суматор (88), свързан от своя страна с изхода си 
към входа на регулиращ елемент на източника за високо напрежение 

' (34) на сягек$роивгрйчаия фотоелектронен умножител (12). 
Приложение: 5 фигури 
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