
CZ9927967

SCINTILAČNÍ DETEKTORY Á SESTAVY FIRMY CHEMICALS +
TECHNOLOGY

V.Mlíka, L.Jursová
Chemicals + Technology, Jeremenkova 72, 147 00 Praha 4

Firma Chemicals + Technology vznikla na počátku roku 1992. Firma se zabývá výzkumem,
vývojem a výrobou scintilačních materiálů, detektorů a detekčních jednotek. Přes své
zdánlivé mládí mají její výrobky dlouholetou tradici. Počátky výroby scintilačních
detektorů v ČR spadají do padesátých let, 35 let byly úspěšně produkovány v TESLA-
Výzkumném ústavu přístrojů jaderné techniky, poté byla tato činnost privatizována.
Firma produkuje všechny typy scintilačních detektorů a detekčních jednotek pro
spektrometrii a detekci záření alfa, beta, gama, X a neutronů. O úrovni kvality svědčí ten
fakt, že každoročně více než 90 % produkce je exportováno do zemí Evropské unie, USA a
Kanady.
Největší objem výroby představují plastické scintilátory a scintilační detektory na bázi
monokrystalů Nal(Tl), příp. CsI(Tl). Vyráběný sortiment krystalických detektorů zahrnuje
celou rozměrovou řadu od průměru 10 mm až do průměru 180 mm, v provedení krystalů
plných, se studnou i příčně vrtaných.
Typické rozměry monokrystalů, potřebné pro špičkovou spektrometrii záření gama se
kompletují do scintibloků (kompaktních i demontovatelných podle přání zákazníka), které
zajišťují dlouhodobou reprodukovatelnost parametrů. Pro kompletaci se používají
fotonásobiče remomovaných světových firem .
Plastické scintilátory jsou každoročně vyráběny v objemu přesahujícím 10 tun. Firma
dodává celý sortiment od tenkých folií pro detekci záření beta, až po velké bloky pro
registraci záření gama, podle požadavků opatřené reflexní a světlonepropusmou vrstvou v
kompletaci se světlovody a fotonásobiči.
Tenké plastické scintilátory jsou dodávány světlotěsně zapouzdřené pro kompletaci do
standardních scintilačních sond, pro monitory zamoření jsou dodávány různé tvary
velkoplošných scintilátorů se světlovody jak v hranatém tak i kuželovém provedení.
Scintilační detekční jednotky s plastickými scintilátory velkých rozměrů , používané v
kontrolních procesech pracovního a životního prostředí, jsou dodávány předním výrobcům
přístrojů v zemích Evropské unie. Pro kontrolu přepravovaných nákladů na vstupech a
výstupech jaderných elektráren, železáren a podniků , zabývajících se zpracováním šrotu
jsou nejčastěji používaný rozměry 1000 x 500 x 50 mm, 800 x 700 x 50 mm, pro personální
vstupy jsou dodávány rozměry 2000 x 120 x 50 mm. V několika set kusových sériích byly
dodávány plastické scintilátory (m.j. např. 2000 x 120 x 8 mm) pro použití v základním
výzkumu pro projekty Mezinárodní spolupráce v rámci CERN Ženeva. Na základě kvality
těchto dodávek byla firma Chemicals + Technology zařazena do seznamu stálých
dodavatelů CERN.
Z ostatního sortimentu je třeba připomenout scintilátory na bázi ZnS(Ag) pro detekci záření
alfa, scintilátory kombinované pro měření kontaminace alfa/beta, scintilační komory pro
měření radonu a detektory pro detekci rychlých a pomalých neutronů. Do sortimentu patří i
světelné pulsery pro stabilizaci měřících elektronických tras.
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