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Tomáš CECHÁK

Fakulta jaderná a fyzikálně inženýrská ČVUT

Využití ionizujícího záření v uhelném průmyslu

V práci je podán přehled metod využívajících ionizující

záření, užívaných v uhelném průmyslu, ke stanovení popelnatosti

uhlí, výhřevnosti uhlí, obsahu S a dalších parametrů,

charakterizujících kvalitu uhlí.

Je uveden přehled jednotlivých metod, jejich rozšíření ve

světě i u nás, srovnání jejich možnosti i nároků na přístrojové

vybavení.



Tomáš CECHÁK, Jiřina LOSINSKÁ

Fakulta jaderná a fyzikálně inženýrská ČVUT

Stanoveni obsahu F ve fluoritových rudách metodou

radionuklidové rentaenfluorescencni analvzv

Při průmyslových aplikacích radionuklidové rentgen-

fluorescenční analýzy s proporcionálními detektory je možné měřit

obsah prvků s čarami charakteristického záření majících energii

vyšší než 2 keV. Při stanovení obsahu CaF ve fluoritových rudách

je nutné, při aplikaci této metody, používat charakteristické

záření Ca. V referátu jsou uvedeny zkušenosti autorů s aplikací

této metody pro analýzu fluoritových rud ze severních Čech.



Tomáš ČECHÁK

Fakulta jaderná a fyzikálně inženýrská ČVUT

Libor ŠIMON

Stanovení obsahu siry v uhlí metodou radioniiklidové

rentoenfluorescenění analýzy

Výsledky radionuklidové rentgenfluorescencní analýzy při

stanovování S v uhlí jsou zatíženy chybou způsobenou jednak tzv.

matricovým jevem, jednak vlivem nestejné velikosti částic ve

vzorku.

V referátu jsou uvedeny zkušenosti autorů s eliminací

matricového jevu metodou empirických parametrů pro uhlí s různým

obsahem siry i vliv velikosti částic na přesnost měření, při

použití různých kalibračních rovnic.



W. DROST

GSF - Institut fUr Hydrologie, D 8042 Neuherberg

Lubor KOVÁČ

STU - Katedra geotechniky, SvF STU Bratislava

Jadrové metódy v prieskume podzemných vôd

Pri geologickom prieskume pre rôzne technológie používané v

stavebníctve (injekčné práce, zmrazovanie, posudzovanie agresivity

podzemnej vody, kontrola účinnosti tesniacich prvkov) a tiež pri

výskume znečisťovania podzemných vôd nepostačujú len poznatky o

hladinách podzemnej vody, ale sú potrebné i znalosti o smere a

rýchlosti jej prúdenia a o hydrodynamickej disperzii.

V príspevku budú uvedené jadrové metódy, meracie zariadenia a

výsledky meraní spomenutých parametrov prúdenia podzemnej vody

pomocou (180, D) a umelých (82Br, I31J) stopovacích látok. Budú

tiež uvedené informácie o pripravovanej výrobe niektorých

zariadení na Katedre geotechniky STU v rámci vedecko-výskumnej

spolupráce s Inštitútom pre hydrológiu Výskumného centra pre

životné prostredie a zdravie v Mníchove.



Josef GERNDT

Fakulta jaderná a fyzikálně inženýrská ČVUT

Uplatněni novvch druhů detektorů ionizujícího zářeni

V referátu bude podán přehled nových nebo dosud málo

používaných druhů detektorů nepřímo ionizujícího záření, hlavně

zářeni fotonového, vhodných pro aplikace v geologii a geofyzice.

Vedle polovodičových detektorů vynikajících vlastností, ale v

praxi obtížně aplikovatelných hlavně z hlediska zajištění jejich

chlazení, jde zejména o scintilační detektory. Zde se současný

vývoj ubírá dvěma směry:

1) vývoj nových druhů scintilátorů - reprezentovaný

scintilátorem BGO a dokumentovaný postupným

zlepšováním jeho spektrometrických vlastností

2) hledání náhrady za klasický fotonásobič, jež by

odstranila jeho nedostatky. Nadějné výsledky přináší

použití fotodiód s vysokou kvantovou účinností,

pracujících v lavinovém režimu.



Vít GREGOR

Geofyzika Brno s.p.

Užití hlubinného 256 kanálového karotážního spektrometru

pro měření zářeni gama

Hlubinný 256 kanálový karotážní spektrometr je zařízení, které

bylo nově vyvinuto v oddělení karotáže Geofyziky Brno. Systém je

vybaven hloubkoměrným zařízením a je orientován na využití PC

kompatibilních s IBM PC XT, AT. Základní rozsah analyzovaných

energií gama zářeni je 0 až 2,5 MeV. Spektrometr je použitelný

hlavně pro analýzu U, Th, K, po výměně detektoru také pro

rentgenfluorescenční analýzu.
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J. HEJTMAN, V. KOTNER, J. KROUŽEK, J. SMETANKA

ČSUP - Vývojová základna, Kamenná, SHR - Doly Ležáky Most

Vvvoi a provozní ověřováni analyzátorů obsahu siry v uhli

na dopravních pásech

V príspevku jsou shrnuty nové poznatky z vývoje a ověřování

analyzátoru síry v uhlí na principu promptní neutronové aktivační

analýzy.

V první části jsou shrnuty poznatky z dalšího využívání a

testování přesnosti analyzátorů síry v uhlí, vybavených

scintilačními detektory (NASU - 80). Především je konstatováno, že

při měření na provozním dopravním páse je tento typ vhodný

především pro uhlí o nízké, ev. střední popelnatosti.

Ve druhé části jé popsán nově vyvinutý analyzátor, vybavený

polovodičovým Ge/Li detektorem (NASU - 96), určený především pro

kontrolu energetického uhlí. Jedná se o zařízeni obsahující

mnohokanálový spektrosnctr a PC kompatibilní počítač, určené rovněž

pro plně automatizovaný provoz s přenosem výsledků do nadřazeného

systému řízeni a kontroly jakosti výroby a expedice uhlí.

Uvedeny výsledky poloprovozních statických testů a první

výsledky provozního ověřováni na SHR - Doly Ležáky Most.
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E. F. HERRERA, V. M. NAZAROV, L. VALDES

Joint Institute for Nuclear Research (JINR), Dubna, USSR

0. DIAZ, M. E. MONTERO

Institute for Nuclear Science and Technology, Havana, Cuba

Study of the Behaviour of Rare Earth Elements and others Elements

in Rocks from a Petroleum Ore by Neutron Activation Analysis

This paper discusses the vertical behaviour of the

concentration for certain elements using the Instrumental Neutron

Activation Analysis (INAA) in seals and collector rocks from

dofferent depths to establish the presence of micro element which

affect the geophysical methods, especially those which have large

neutron absorption cross section.

Using IBR-2 Reactor of Dubna, USSR, six sarnies rocks from

specific petroleum ore from east Havana, Cuba, have been analyzed

by INAA. The gamma activity from each sample was counted with a

Ge(Li) detector connected to an on-line computer. Thirty six

elements were fixed for which we studied, with special interest,

the group of Rare Earth Elements (REEs) (La, Ce, Nd, Sm, Eu, Gd,

Tb, Dy, Tm and Yb) and other traces (Si, Ca, Fe, Mg, Al, K, Na,

Mn, V, Cl, Zn, Ba, Mo, As, Rb, U, Co, Ga, Br, Sb, Sc, Hf, Cs, Th

and Ta). Errors of the final determined values vary from 4 - 25 9s.

From a particular study of the behaviour of the REEs we

observed, that there is a maximum concentration of them at the

depth of 2160 m from which a rapid decresing in the contents of

REEs is produced for the majority of these elements. This
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decreasing is stronger for all REEs comparing with the vanadium

content, and element which is characteristic of the petroleum.

This particularity could help at the geological well logging if

the thermal and epithermal analysis is used on REEs half-life

shorter, due to the large neutron capture cross sections of these

elements.

From the analysis of the surfaces characterising the

distribution of the REEs concentration which depth we confirm the

sedimentary origin of rocks into the ore.
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Jiří HOMOLA

Ostravsko-karvinské doly, akciová společnost, Ostrava

Důlní průzkum a bezpečnost, d.a.s. Paskov

Současny stav aplikací zdroiů ionizujícího záření v a.s.QKD

V současné době jsou v akciové společnosti ORD Ostrava v

jednotlivých vnitřních organizačních jednotkách a dceřiných

akciových společnostech v provozu desítky pracovišť se zdroji

ionizujícího záření a vlastních zářičů sloužících průmyslovým

aplikacím při těžbě a úpravě černého uhlí je několik set.

Příspěvek shrnuje jak jednotlivé aplikace co do funkce a

množství, tak i systém organizace práce na těchto pracovištích z

hlediska zabezpečování provozní spolehlivosti a ochrany pracovníků

při využívání zdrojů ionizujícího záření.
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Karel HRUBEC

Vrtný a geologický průzkum Osek

Využití GK pro stanoveni obsahu Ra v hnědém uhlí

Hnědé uhlí má převážně nízký obsah RA prvků. Na většině

lokalit je výsledná gama aktivita sloje přímo úměrná obsahu popela

GK = (Ad / 100)x GK
sh

GK - registrovaná hodnota gamakarotáže ve sloji

ů v nadloží sloje

(cca 0,7-1 pA/kg)

GKgh - exp. příkon "čistých" jílů v nadloží sloje

Ad - obsah popela v uhlí /%/

Jedinou anomálií v pánvi je spodní sloj v okolí lokalit

KRALUPY, MERKUR v dobývacím prostoru Dolu Nástup Tušimice. Proto

byly v rámci tech. průzkumu 90 odebrány vzorky (60) na stanovení

obsahu K, Ra, Th. Ovzorkována byla nejen kontaminovaná sloj, ale i

normálni a bezprostřední nadloží a podloží.

Spektrum zjištěných hodnot bylo značně široké u K

(10-lOOOBq/kg), Ra (10-3380Bq/kg) pouze obsah Th (10-80Bq/kg) byl

poměrně monotónní. Karotážně stanovený exp. příkon se pohyboval v

rozmezí 0.1 - 18 pA/kg. Statistickým zpracováním bylo zjištěno, že

ve sloji

GK = f(K, Ra,. Th) s rx = 0,87

a GK = f(Ra, Ad) s r - 0,85
xy

jsou srovnatelné co do těsnosti vztahu. Proto lze při známé

popelnatosti z hodnot GK zjistit obsah Ra v uhlí. Jediným zdrojem

kontaminace byly vysledovány tuf. jílovce v podloží sloje. Z

hygienického hlediska lze i přes nárůst oproti normálu považovat

uhlí z této lokality za nezávadné.
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Jaroslav KLUSOŇ, Jiřina LOSINSKÁ

Fakulta jaderná a fyzikálně inženýrská ČVUT

Možnost využiti letecké spektrometrie v geologické prospekci

a monitorováni životního prostředí

Efektivní metodou pro velkoplošné monitorováni distribuce

radionuklidů v povrchové vrstvě terénu (pro potřeby prospekce nebo

kontrolu kontaminace životního prostředí) je letecká

spektrometrie. Příspěvek se zabývá metodikou kvalitativního i

kvantitativního vyhodnoceni údajů leteckého scintilačního

spektrometru s využitím dekonvoluční techniky. Je diskutován

způsob modelového výpočtu matice odezvy detekčního systému a

uveden přiklad výsledků zpracování leteckého měření popsanou

metodou.
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Zdeněk PAVLÍČEK

Vědecko-výrobní sdružení Fyzikální ústav ČSAV -

Tesla Přemyšleni

Zdeněk JANOUT, Ján KONÍČEK, Stanislav POSPÍŠIL

Fakulta jaderná a fyzikálně inženýrská ČVUT

Miroslav VOBECKÝ

Ostav nukleární biologie a radiochemie ČSAV, Praha

Charakteristiky scintilátorů BGO vyrobených ve FZfl ČSAV

z hlediska spektrometrie zářeni gama středních a vysokých energii

Byly testovány scintilační detektory B60 0 25 mm a # 40 mm

vyrobené ve FZÚ ČSAV. Byly měřeny některé jejich spektrometrické

charakteristiky pro detekci zářeni gama od * 0,6 do 6 MeV

(energetické rozlišeni, poměr P/C výšky píku k výšce comptonovské

podložky, relativní účinnosti vzhledem k detektoru Nal(Tl)

0 40 x 40 mm) a srovnány s charakteristikami BGO HITACHI a

Nal(Tl).

Je uveden přiklad použití detektoru BGO pro stanoveni obsahu

síry a železa v uhlí metodou měřeni promptního záření gama při

procesu (n, gama).
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Boris PLŠEK, Tomáš FIALA

Hornický ústav ČSAV, Ostrava

Praktické poznatky z měření metodou Gama-Gama karotáže

při dobývání sloji v ochranném pilíři iam bývalého

závodu 3, Dolu Julius Fučík

Dobývání sloji v ochranném pilíři jam má svá specifika zejména

z hlediska strategie dobývání slojí s nebezpečím vzniku horských

otřesů. Zavedený systém geomechanického monitoringu v oblasti

sloje Eleonora má za cil mimo jiné sledování vlivů podrubávání

sloje Eleonora slojí 3. ležatou.

V tomto příspěvku se prezentují výsledky dlohodobých měření ve

vybudované síti geomechanických měřících stanic, kde pro

monitoring bylo využito jednoduchých deformometrických metod a

metody Gama-Gama karotáže.

Získané poznatky byly využity při řešení konkrétních otázek

souvisejících s protiotřesovým bojem na Dole Julius Fučík v

Petřvaldě.
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František RYSAVÝ

Karotáž a cementace s.p., Hodonín

Nový přístup ke konstrukci opravných nomooramú na matricový efekt

U neutronových metod má zavádění oprav na vliv matricového

efektu svůj význam. Znamená to přechod od jedněch litologických

podmínek ke druhým. Prakticky se jedná o numerické sestrojeni

funkční závislosti p = f(p), kde p je porozita vápencového

prostředí, které představuje prostředí při kalibraci, a p je

skutečné porozita prostředí ve vrtu. Máme-li ve vrtu opět

vápencové prostředí, je funkční závislost lineárni a platí, že

p = p. Pokud prostředí ve vrtu není vápencové, má funkční
N

závislost složitý numerický charakter. Můžeme ji setrojit na

základě modelování, kdy na každém z modelů hledáme numericky

vyjádřenou dvojici hodnot p a p. Tento postup je zdlouhavý a

značně finančně náročný.

V poslední době se ukazuje, že závislosti takto sestrojené

různými firmami nejsou stejné, jak bychom předpokládali. Objevuje

se, že i v rámci jedné litologické série, např. vápencové,

existují rozdíly mezi jednotlivými typy vápenců. Navíc se

zjistilo, že chemicky čisté látky se někdy mohou značně lišit od

hornin, které my považujeme v přírodě za čisté. V práci je

proveden rozbor souboru vápenců, našich i zahraničních, a jsou

uvedeny jejich základní neutronové charakteristiky. Dále jsou

uvedeny vzorce, které byly použity pro výpočet těchto

charakteristik. Na základě těchto vzorců je uveden i algoritmus

výpočtu funkční závislosti p = f(p). Algoritmus nám umožňuje

sestrojit zmíněnou závislost bez existence modelů, pouze stačí

znalost neutronových charakteristik matrice horniny, vrstevní

vody, případně výplachové kapaliny. Podle uvedeného postupu byly

vypočteny a setrojeny závislosti pro chemicky čisté horniny,

Výsledky rozboru jsou diskutovány v závěru referátu.
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B. SOPKO, J. BERÁNEK, I. MÁCHA, P. ČEJKA, M. TURKOVÁ

Fakulta jaderná a fyzikálně inženýrská ČVUT

Vývoj citlivých polovodičových detektoru záření

Detektory zářeni pracují na principu generace volných nosičů

elektrického náboje a následném sběru tohoto náboje. Pracovní

objem detektoru bývá plyn, nebo polovodič. Zvláštním typem

detektoru jsou scintilačni detektory, kde generovaný signál je ve

formě světelné energie. V současné době se velmi rozvíjí

problematika polovodičových detektorů, kde pomocí moderní

technologie lze dosáhnout i velkých citlivostí. Výhodou

polovodičových detektorů bývá nízké pracovní napětí a možnost

miniaturizace.

V referátu jsou rozebrány možnosti použití různých

polovodičových materiálů pro konstrukci detektorů z hlediska

dosahované citlivosti a s ohledem na technologické možnosti v

ČSFR. Dále jsou ukázány parametry polovodičových detektorů

vyráběných na ČVUT-FJFI-KIPL. V závěru referátu je diskutována

možnost vývoje nových typů detektorů, zaměřených na dosaženi

maximální citlivosti.
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Lubomír STAS

Hornický ústav ČSAV, Ostrava

Využitelnost qama-qama karotáže pro hodnoceni projevů

napjatosti masivu

Příspěvek se zabývá otázkou využití gama-gamametrie v hornické

praxi v souvislosti se zjišťováním projevů napjatosti v horském

masivu. Z již dříve publikovaných prací jak v naší, tak i

zahraniční literatuře vyplývá, že existují v zásadě dva přístupy

při nasazení této metody k zjišťování projevů horského tlaku.

První z nich vychází z předpokladu neporušenosti horského masivu.

Za projevy napětí jsou považovány objemové deformace odpovídající

v prvním přiblížení zákonu lineární pružné deformace. Odsud

vychází snaha o zjišťováni absolutních hodnot (či jejich změn)

všesměrného napětí působícího v masivu. Druhý přístup naopak

právě na základě porušenosti masivu (vzniklé zóny rozvolnění)

usuzuje na velikost napětí, které porušení způsobilo.

Na základě teoretických rozborů, zkušeností z literatury,

měřeni in-situ i v laboratoři a analýzy reálných výsledků jsou

hodnoceny možnosti nasazeni této metody při obou výše zmíněných

směrech. Zatímco snaha o měření objemových deformací v oblasti

lineární pružnosti pro účely vyčíslení absolutní hodnoty (či její

změny) působící všesměrné složky napětí se jeví z hlediska možného

zkreslení rušivými vlivy jako neefektivní a ve většině případů

zavádějící, pak přístup na základě zjišťování velikosti zóny

rozvolnění je reálný, jelikož působení rušivých vlivů je v poměru

k hledaným změnám podstatně menší.
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Miroslav VOGNAR

Fakulta jaderná a fyzikálně inženýrská ČVUT

Bezkomorový mikrotron MT 25 na FJFI ČVUT a perspektivy

jeho využiti

Krátké shrnutí zkušeností z provozu prvního československého

mikrotronu MT 22 a jeho využití při průzkumu ložisek zlatých rud.

Výstavba mikrotronu MT 25. Elektromagnet bezkomorového mikrotronu.

Vakuový systém MT 25. Vývod svazku urychlených elektronů,

elektronovodná trasa, měření polohy svazku. Vysokofrekvenční zdroj

a vysokofrekvenční trasa s cirkulátorem. Měření odraženého výkonu,

optimalizace provozu mikrotronu. Parametry a charakteristiky

vyvedeného svazku elektronů a možnosti jeho využiti pro různé

oblasti lidské činnosti.
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Pavel PECKA, Petr SOTOWA

ENERGOSTROJ ä.p., Chvaletice

Kontinuálni měřeni obsahu popelovin v tuhvch palivech.
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