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(57) 3edná ее o zařízeni určené k cejcho-
váni radioizotopových konzletoměrůppuži-
vaných k měřeni koncentrace suspenzi. 
Cejchovaci zařízeni sestává z měrné ná-
doby, oběžného kola • hřídelem, usměrňo-
vači vložky sloužící pro dosaženi usměr-
něného a rovnoměrného prouděni suspenze 
v měrné nádobě a umístěné nad dnem měrné 
nádoby, přičemž uvnitř měrnéjnádoby je 
upevněno nejméně jedno usměrňovači žebro. 
3e dán vztah mezi cherakterietlckými 
rozměry zařízeni. 

to 
i-i 
m 
ю 



CS 270 651 Bl 1 

Vynález se týká csjchoveclho zařízeni radioizotopového konziatoměru použitého к 
měřeni koncentrace disperzních soustav typu kapalina - pevná fáza, tJ. suspenzi. 

Známá cejchovacl zařízeni umožňuji cejchovat radioizotopový konzlstoměr určitou 
homogenní kapalinou. 3a prokázáno. Že údaj l*on?letoeôru zévisi na typu pracovní látky, 
jejíž koncentrace, reep. měrné hmotnost, ae»v měřicím prostoru stanovuje. Znamená to, 
že radioizotopový konzietoměr ocejchovaný homogenní kapalinou a použitý к měřeni kon-
centrace, reap. měrné hmotnoatl, suspenze poskytuje zkreslené hodnoty. 

Dále jeou známa zařízeni a vrtulkou u dna, např. u míxe'rO nebo и laboratorních přl-
etrojů pro mlchénl tekutin. Nadoatatkam prvního zařízeni pro účel cejchováni Je to, že 
vrtulka aloužl к rozpojeni pavné fáza obeažené v euepenzi a Je umlatěna přímo na dně 
zařízeni, což neumožňuje potřebný čerpací účinek, pro případ cejchováni nezbytný. Ne-
dostatkem druhého zařízeni pro úSal cejchováni Je, že pouhá mícháni nezajiěluje rovno-
měrné, přeaně definované rozptýleni pavné fáza v suspenzi v měrné nádobě. 

žádné z uvedených zařízeni nesplňuje požadavky na rovnoměrné rozptýleni pevné fáze 
v suspenzi, což je podmínka funkce cejchovaclho zařízeni. 

Tyto nedoatatky jsou odetraniny oajchovaclm zařízením radioizotopového konzletomě-
ru o vnitřním průměru d2, oběžného kola a hřídelem o průměru d3, ueměrfiovaci eložky o 
průměru jehož podstata spočívá v tom, že v měrná nádobě je usměrňovači vložka umís-
těna va výSi h nad dnem měrné nádoby, přičemž nazí charakteristickými rozměry zařízeni 
platí funkční závlsloet 

8 d1 h - d| • d§ - O 

a uvnitř měrné nádoby Je nejméně jedno usměrňovači žebro. 
Výhoda cejchovaclho zařízeni podle vynálezu spočívá v tom, že při cejchováni ra-

dioizotopového konziatoměru konkrétní suspenzí je v měřicím prostoru, kterým prochází 
ueměrněné radioaktivní záření, zajištěno rovnoměrné uaměrněné prouděni auapenze, jejíž 
koncentraci, tedy i měrnou hmotnost, lze enadno a přesně nadefinovat a ověřit. 

Přiklad zařízeni je znázorněn ne obr. 1, kde je podélný řez cejchovacim zařízením. 
Cejchovacl zařízení je tvořeno měrnou nádobou JL, ve která je nad dnem 5 umíatěno 

oběžné kolo 3 axiálního typu uložené ne hřídeli uemlrňovaol vložkou 2 а nejméně jed-
ním ueměrňovaclm žebrem 6. 

Pracovní náplň měrné nádoby JL při vlastním cejchování radioizotopového konziatoměru 
7 tvoři pracovní látka, tj. auapenze. 

Rovnoměrné ueměrněné prouděni, která nepomáhá rovnoměrnému rozptýlení pevné fáze 
v suspenzi v prostoru měrná nádoby JL, kterým prochází uaměrněné radioaktivní zářeni z 
radioizotopového konziatoměru.7, je zajiětěno rovnoeti ploch Sj - průtočná plocha vně 
usměrňovači vložky 2, S2 - průtočná válcová plocha pod usměrňovači vložkou 2, S3 - prů-
točná plocha uvnitř uaměrňovacl vložky 2. Podmínka • S2 • S3 ja eplněna tehdy, jeat-
liže mezi charakterietickými rozměry zařízení, tj. vnitřním průměrem d2 měrné nádoby ,1, 
průměrem d^ usměrňovači vložky 2, průměrem d3 hřídele 4 a výškou h usměrňovači vložky 
2 nad dnem 5 ja vztah 

8 dx h - d| • d| • O 

Rychlost prouděni suapanze, plynoucí z průtoku vyvozeného oběžným kolem 3 upevněným na 
hřídeli 4 ja pak v průtočných plochách Sj, S2, S3 stejná. К zamezení vzniku zavzduěně-
ného Jádra víru ve vertikální oee měrná nádoby JL je použito nejmáně jedno usměrňovači 
žebro 6, upevněné nepř. к uaměrňovacl vložce 2. 

Uvedené zařízeni může být využito tem, kde je nutné cejchovat radioizotopový kon-
zietoměr konkrétni euapenzi, např. v oboru hydrodopravy zemin, popílků, rudných a uhel-
ných subetrátů. 
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P Ř E D M Ě T V Y N Ä L E Z U 

Cejchovecl zařízeni radioizotopového konzletoměru, složené z měrné nádoby o vnitř-
ním průměru d2. oběžného kola • hřídelem o průměru dg, usměrňovači vložky o průměru d^, 
vyznačující ее tlm, že v měrné nádobě (1) je ůeměrňovaci vložka (2) umístěna ve výěi 
h nad dnem (5) aěrnó nádoby (1), přičemž mezi fcherakterietickými rozměry zařízeni platí 
funkční závielott 

в dj h - d| • d| - O 

a uvnitř měrné nádoby (1) je nejméně jedno usměrňovači žebro (6). 

1 výkres 
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