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Bicron Corporation, te Newbury, Ohio, Verenigde Staten van Amerika. 

Scintiliatiedetector.

De uitvinding heeft betrekking op een scintillatieöetector 
voor het op opvolgende diepten in een'boringsgat meten van straling
en heeft meer in het bijzonder betrekking op een scintillatiedetec- 
tor van verbeterd type dat een hermetische afsluitmontage van spe-?;. 
ciaal type heeft voor een glazen raam met hoge overdracht om het 
rendement en de nuttige levensduur van de eenheid te verbeteren.

Gedurende vele jaren zijn er natriumjodidekristallen in scin- 
tillatiedetectoren toegepast, welke detectoren in de olieindustrie 
voor diepe-puttenregistratie worden toegepast. Het talliumgeacti- 
veerae natriumjodide kristal heeft het vermogen om radio-activiteit !
in de geologische formaties die een boringsgat omringen te detec
teren en wordt gebruikt door het in het boringsgat neer te laten 
om dergelijke formaties te analyseren. Er worden onder dergelijke 
omstandigheden temperaturen tot bij 200°C ontmoet. Voordat het in
strument in het boringsgat ingevoerd wordt, zullen sommige gebrui
kers. het instrument tct temperaturen van -^0°C of lager afkoelen 
zodat de instrumenten eveneens aan ongebruikelijk- lage temperatu
ren worden onderworpen.

Het natriumjodidekristal detecteert stralen door middel van 
een scintillatieproces waarbij radio-actieve energie in lichtener- ^
gie wordt omgezet. Het kristal is in een houder opgesloten en voor
zien van een glazen raam waardoor de lichtsignalen van het kristal 
naar een fotovermenigvuldigerbuis of dergelijke kunnen passeren 
waarin zij worden omgezet in elektrische signalen die geregistreerd 
en geanalyseerd kunnen worden. 2

Een van de belangrijkste problemen van natriumjodidescintil- 
latiekristallen of andere alkalimetaal-halogenidescintillatiekris- 
tallen i s  de hygroscopische aard van het m ateriaal .  De absorptie  
van enig vocht schaadt het rendement van het kristal en kan het 
kristal nutteloos maken. Het is daarom esserrtieel on voor het hele 3
te-nperatuurgebiea, waarin de eenheid wordt gebruikt, een effectie
ve hermetische afsluiting aan te houden.
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er bij de beste scintillatiedetectoren voor diepe-puttenregistratie 
de noodzakelijke hermetische afsluiting verkregen met een moeilijke 
soldeerbever.king onder ibepassing van glazen vensters van een in 
lood gevatte glassamenstelling die gesoldeerd kon worden zodat de 
sterk betrouwbaar gesoldeerde verbindingen welke nodig waren ver- 5
kregen werden» V e r g e l i j k e  in lood gevatte ’glazen of vensters hebben 
slechte lichtoverdrachteigenschappen. Kunststofafsluitingen en af
sluitingen van andere typen zijn tot nu toe als ongeschikt beschouwd 
daar het niet bekend v/as om een betrouwbare, ondringbare hermetische 
afsluiting te verkrijgen, terwijl tegelijkertijd de vereiste sterkte, 10
duurzaamheid en teraperatuurbestendigheidseigenschappen verschaft 
werden.

De gesoldeerde constructie  beperkte de temperatuur waarbij de 
detectoren tot  ongeveer 100° Centigrade gebruikt kunnen worden en 
maakte' het cnmogelijk om een optimale l ichtoverdracht b i j  een g o l f -  15
lengte  van '-200 X te verkrijgen a ls  gevolg van de s lech te  l i c h to v e r 
drachteigenschappen van de in  lood gevatte vensters .  Het was n ie t  
bekend om een commerciële bevredigende detector te verkrijgen zon
der het g las  te solderen.

Voorafgaande aan de uitvinding werden epoxyharsen niet insrin— 20
txELatiedetectoren voor die-oe-puttenregistratie gebruikt zelfs of
schoon het gebruikelijke, epoxykleefmateriaal goed aan glas en 
staal hecht. Dergelijke harsen konden zelfs het glazen venster bij 
hoge temperaturen breken* daar hun thermische expansiecoëfficiënt 
zoveel hoger is dan die van glas. Daarenboven kunnen gewone epoxy- 25
harsen geen tenpératuren boven 100°C weerstaan. Om deze redenen zou
den de gebruikelijke epoxyharsen ongeschikt zijn om voor diepe- 
puttenscintil'latiedetectoren gebruikt te worden en zouden de ver
eiste hermetische afsluiting voor een toereikende ' . tijaperiode 
tijdens normaal gebruik 'in diepe-puttenregistratiebewerkingen 50
n iet a a nh o ud e n.

De detector volgens de uitvinding heeft  b i j  voorkeur een g la 
zen venster met een lichtoverdracht van ten minste $0% en b i j  voor
keur van ten minste 95% h ij  een g o l f len g te  van ^200 ?. en heeft  een 
ongebruikelijk hoge c o ë f f i c i ë n t  van thermische expansie, b i j  voor- 55

minste 0^000008 x 2 , 5^  cm ^’per Centigrade en b i j



voorkeur meer dan tweemaal dat van Pyrex glas.
Een unieke montage of ondersteuning voor het glazen venster 

v/odt verkregen onde-r toepassing van een relatief dikke laag van 
een epoxyring en een taps toelopende opstelling om een dergelijke 
ring te plaatsen en vast te houden; De ondoordringbare houder van 
metaal die het metaalhalogenidescintillatiekristal omringt, wordt 
voorzien van een taps toelopende, ringvormige inkeping voor het 
opnemen van het glazen venster en een ringvormige schouder aan het 
einde van de inkeping om het voorvlak van het venster aan te grij
pen. De inkeping heeft een taps toelopend oppervlak dat geleide
lijk in diamèter afneemt naar het open einde van de metalen houder^ 
en het omtreksoppervlak van het glazen venster is eveneens taps toe 
lopend zodat er een relatief dikke ringvormige afsluitingslaag 
van een epoxykleefmateriaal tussen de twee- concentrisch taps toe
lopende oppervlakken gevormd kan worden. Sen speciale hoge-tempe- 
ratuurepoxypastasamenstelling wordt tussen de omtrek van het gla
zen venster en het inwendige oppervlak van de ringvormige inkeping 
van de metalen houder gebruikt om een hermetische afsluiting te 
verkrijgen. De samenstelling wordt als een dikke pasta gebruikt en 
kan op zijn plaats gedrukt worden zonder uitlopen of zonder een 
ongewenste kleving aan het vlakke voorvlak van het venster te ver
oorzaken. De epoxysamenstelling wanneer uitgehard, heeft een hoge 
weerstand tegen doordringing met waterdamp en is in staat om op 
effectieve wijze bij temperaturen hoger dan 3^0°^ te functioneren. 
De epoxysamenstelling is bij voorkeur sterk of taai en enigszins 
buigzaam om enige vervorming tijdens thermische expansie op te ne
men.

De uitvinding beoogt een robuuste duurzame scintillatiedetector 
te verschaffen voor diepê-puttenregistratie die een veel langere 
nuttige levensduur dan eerder bekende detectoren heeft en die veel 
hogere temperaturen kan weerstaan.

De uitvinding beoogt verder een verbeterde vensterconstructie 
voor een scintillatiedetector te verschaffen, die hot rendement 
van de eenheid bij de kritische golflengten verbetert.

De uitvinding beoogt eveneens een verbeterde scintillatie
detector té verschaffen die met lage kosten gemakkelijk vervaar- 

BAD ORIGINAL ,aigd kan worsen zonaer moeilijke en kostbare soldeerbewerkingen.



De uitvinding zal aan de hand van uitvoeringsvoorbeelden nador 
worden toegelicht met verwijzing naar de tekening, waarin:

fig. 1 een dwarsdoorsnedeaanzicht in de langsrichting geeft van 
een cilindervormige scintillatiedetector die volgens de uitvinding 
geconstrueerd is; en 5

fig. 2 een vergroot gedeeltelijk dwarsdoorsnedeaanzicht geeft 
van een gedeelte van de scintillatiedetector op grotere schaal.

Met verwijzing meer in het "bijzonder naar de figuren die hoofd
zakelijk op- schaal zijn getekend ten behoeve van een beter begrip 
van de uitvinding, toont fig. 1 een scintillatiedetector A bestaan- 10
de uit een groot scinti'llatiékristal 2 van metaal geactiveerde al- 
kalimetaalhalogenide uit één stuk, dat in een stijve metaalbuis of 
cilinder 3 is geplaatst die aan een uiteinde een rond glazen ven
ster en aan het tegengestelde uiteinde een motnl^n oindknp 'ï 
heeft» Uitzettingsmidöelen 6 in de vorm van een robuuste tapsjtoe- 13
lopende draadspoelveer zjjn tussen de eindkap en het scintillatie- 
kristal aangebracht om het kristal naar het venster ;+ neer te druk
ken en om de optische koppeling vast te houden.

Het kristal 2 is bij voorkeur een thallium-geactiveerde sodium- 
jodide van hoge zuiverheid en kan gesneden of bewerkt worden om 20
een glad cilindervormig uitwendig oppervlak 7 en vlakke eindvlakken 
8 loodrecht op de as te verkrijgen.

öe cilinder 3 , 'de kap 5 * de veer 6 en alle andere metalen delen 
kunnen van corrosiebestendig metaal zijn gemaakt en zijn bij voor-

j'sur van standaard&ustenitisch roestvrij staal of equivalent mate- 25
riaal. gemaakt. Hat metaal van deze onderdelen moet een.thermische 
uitzettingscoëfficiënt in het gebied van ongeveer 12 tot ongeveer
l8 maal 10 ^ . 2,ph ”cm^,perS1° Centrigrade hebben. Het metaal kan bij
voorbeeld van het type of 316 roestvrij staal zijn met een ther-2 Li. £
mische uit zettingscoefficiënt van ongeveer 0,000016. 2,5^ cm per^ 3O
» ' Centigrade zijn. Titaniumlegeringen en andere corrosiebestendige 
metalen zouden eveneens gebruikt kunnen worden maar zijn voor zover 
aanvraagster nu weet, niet als standaardcoramerciële buizen ter be
schikking. Geplateerd laag koolstofstaal kan eveneens gebruikt wor
den. De graad_van corrosiebestenöigheid behoort voldoende te zijn 35

SBAB^RlKSIfflAlLrnî nS tegen de omgeving v/aar in de eenheid verdt ge-



bruikt te hebben»
Het venster k i s  van een glas met een hoge u i t z e t t i n g s c o ë f f i -  

c iën t ,  ten minste tweemaal dat van Pyrex‘g las  en met een zeer hoge 
l ichtoverdracht b ij  de k r i t i sch e  go l f len g ten .  Het venster i s  b i j  voor
keur cirkelvormig en i s  b i j  voorkeur \oarzien van een smal omtreks- 
oppervlak 9 van cil indervorm'en een breder taps toelopend cmtreks-  
oppervlak 10 van een afgeknotte kegelvorm, maar bevredigende r e su l 
taten kunnen met wat andere vormen ook verkregen worden.

Bèjeindkap 5 heeft e e n ;vlak cirkelvormig sluitgedeelte 11 en 
een langgerekt uitstekend gedeelte 12 van kleinere diameter dat 1
uitwendig van schroefdraad is voorzien voor verbinding van de scin- 
tillatiedetector A met een grotere (niet aangegeven) eenheid die 
een afmeting heeft, zodanig dat deze in een diep. testboringsgat neer
gelaten kan worden. Een aantal werktuig- of gereedschapopnemende in
kepingen 13 zijn in de kap 5 aangebracht om draaiing te vergemakke- 1 
lijken.

Zoals aangegeven is het uiteinde van de cilinder 3 machinaal 
„bev7erkt om een eerste cilindervormige tegenboring V* te verkrijgen 
voor het opnemen van het sluitgedeelte 11 en een van de tegenboring 
verwijderde, ringvormige inkeping 1 5- Seri. tweede cilindervormige -2
tegenboring 16 strekt zich vanaf de inkeping uit naar een ringvormi
ge schouder 17 en verloopt coaxiaal met de inwendige en uitwendige 
cilindervormige oppervlakken 18 en 19- ^en paar vlakke cirkelvormi
ge schijven 21 en 22 van metaal passen in de tegenboring 16 en grij
pen de samengedrukte veer 6 aan. Sen gespleten ring 23 past in de 2
inkeping 15 om*de schijf 21 op zijn plaats te houden. De veer 6 
houdt de schijf 22 tegen het vlakke voorvlak 8 van het kristal 2 
aan en maakt het mogelijk dat de schijf 22 in reactie op thermische 
uitzetting axiaal beweegt, terwijl er een druk tegen het kristal 
wordt aangehouden, ■ 3

2en hermetische afsluiting wordt verkregen door de einükap 5 
op zijn plaats in de inkeping l̂ f af te sluiten of te verzegelen.
Zoals aangegeven vult een ring 2k van epoxy-een ringvormige inkeping 
in de kap 5 en hecht de metalen cilinder Jt'-a.a.v. de metalen kap 5 over 
zijn hele omtrek waardoor een effectieve hermetische afsluiting 3



Het scintillatiekristal 2 ie betrekkelijk groot en heeft een 
lengte die ten minste enige malen groter is dan zijn diameter. 2e 
uitwendige diameter van het kristal is een weinig kleiner dan de 
inwendige diameter van de metalen cilinder 3 zodat een ringvor
mige ruimte met smalle doorsnede wordt verkregen. Een reflecterende 
laag wordt in deze ruimte aangebracht en strekt zich vrijwel over 
ie gehele lengte van het kristal uit» Zoals hierin aangegeven be- 
-,taar. de reflecterende middelen uit een ringvormige laag 25 van 
aluniniumoxydepoedex dat de ruimte tussen het kristal en de metalen 
cilinder opvult, en uit een paar elastische rubber Omringen 26 en 
2? die tegengestelde uiteinden van het kristal;omringen om het kris
tal in de me talen cilinder te centreren.

Het vlakke eindvlak 8 van het kristal verloopt evenwijdig aan 
en is gescheiden van het vlakke oppervlak 29 van het glazen venster 

zodat een ruimte 28 wordt verkregen die met een gebruikelijk door
zichtig optisch koppelmateriaal wordt gevuld dat van het type kan 
zijn, dat in het Amerikaanse octrooischrift 3.^26.195 is aangegeven. 
2e optische koppelmaterialen zijn bepaalde epoxyharsen, silicium- 
olies, siliciumvetten en siiiciumrubbers, zoals in het bovengenoem
de Amerikaanse octrooischrift aangegeven.

De veer 6 oefent een druk uit op het kristal 2, het optische 
koppelmateriaal bij. 28 (fig. 2) en het glazen venster k. De C-ring 
2? verhindert - lekkage van het koppelmateriaal wanneer deze een 
vloeibare vorm heeft. 'De sincillatiedetector A kan vanaf het vlak 
29 van het venster naar Se..eindkap 5 va*i gebruikelijke constructie 
zi jn.-

ïïet uiteinde van de metalen cilinder 3 is machinaal bewerkt cf
van een tegenboring voorzien om een ringvormige inkeping te verschaf 
me tre'!/'.!';:: het buitenui teinde een omgekeerde tap, en het glazon vonrtor 

i j - p  vo r:::<l of gorV'r'pon om r*rn niüt rekr.o pporvl nk *«:<• Vui-k ri .jpp-n in»* !. ---n 
!'i p >*»<! i JU (i <1 i.o v 11 r>, -!o •! nk'’ pi Mg, '//Hal, wanneer du r 1 ng von>i i g>:
J' U i "! t<: t u: :<: ?l i i <• V'.'tl:: I, <'!" <: ïl <i i* om r i n ƒ■;»* I ir I t; ui'- Ut I 'Ml u i ! ï 1 ! '■ r . p,- ‘n i ! i; j 
mo t een geharde ringvormige laag van een o po xy ha rr, own o n a I c 11 i n k , d e 
laag niet van het glas tijdens thermische uitzetting en samentrek
king 7,sl scheiden.
BAD QRIGINAL~!e taps toelopende ringvormigs inkeping kan een gekromde dwars—



doorsnede hebben, maar conische en cilindervormige oppervlakken 
kunnen gemakkelijker op de cilinder 3 machinaal bewerkt en op het 
venster !j- gevormd worden. Speciaal optisch glas is commercieel be
schikbaar dat voor vorming van het venster k gebruikt kan worden 
met inbegrip van Schott La SFl en Schott UBK7. Het La SFl-glas 
heeft een overdracht van ongeveer 36% t>ij ^200 % en heeft een ther
mische uitzettingscoëfficiënt van ongeveer 0 10 0 0 0091. 2 ,5^ cm ter 2,5̂  on 
0 Centrig-rade. Het UBK7 glas heeft een overdracht van ongeveer 98%
bij 4200 % en heeft een thermische uitzettingscoëfficiënt van onge- 

• 2r5If. cm per graadveer 0,0000083 .2,5^ Cfn Pejy Centrigrade. Een ander geschikt glas 'of/
equivalente glassoorten kunnen toegepast worden. Zij behoren bij de 
door hd: kristal afgegeven golflengten een goede doorschijnendheid 
te hebben en behoren een betrekkelijk hoge uitzettingscoëfficiënt 
te hebben. Zoals hierin aangegeven heeft de cilinder een taps toe
lopende ringvormige inkeping 3O die vanaf het vlakke ringvormige 
einövlak 3  ̂ van de cilinder 3 zich uitstrekt naar het vlakke ring
vormige vlak 32 van de ringvormige schouder 3 3 * inkeping heeft 
een cilindervormig oppervlak 3^ coaxiaal met het buitenoppervlak
19 van de metalen cilinder en een afgeknot kegelvormig oppervlak 35 
coaxiaal met het oppervlak 19 en coaxiaal met of in wezen coaxiaal 
met het afgeknot kegelvormige oppervlak 10 van het glazen venster. 
Zoals aangegeven rust het vlakke inwendige vlak 9O van het venster 
op en grijpt het vlakke vlak 32 van de schouder 33 aan over de ge
hele omtrek van de schouder, en het vlakke buitenvlak 39 van het 
venster is in een vlak gelegen evenwijdig aan dat van het oppervlak 
29 en .buiten het-vlak van het oppervlak van het voorvlak ,

Een ringvormige laag bO van een speciale epoxyharssamenstel
ling is in _de ringvormige ruimte tussen inkeping 3O en de omtrek 
van het venster 3 gepakt en uitgehard om een continue vaste ondoor
dringbare ringvormige laag te verkrijgen, die de ruimte zoals in 
fig. 1 en 2 aangegeven cpvult. De ringvormige epoxylaag heeft een 
betrekkelijk dik taps toelopend gedeelte J>8 dat .-nabij het eind- 
oppervlak 3 "! van de cilinder 3 eindigt en heef-t een dunner cilinder
vormig gedeelte 37 dat zich vanaf het gedeelte 38 naar het vlakke 
vlak 32 uitstrekt.

BAD Of^fêl:NAEo xyr;a te riaa l rnoe'k ondoordringbaar zijn voor water en 
kan stijf zijn of het is bij voorkeur taai en in staat om enige



vervorming te hebben. Een halfvaste of zelfs een buigzame epoxy
hars kan gebruikt worden op voorwaarde dat het de vereiste weer
stand heeft tegen doordringing door waterdamp, en de vereiste warmte- 
bestendigheid heeft en de structurele integriteit van de eenheid 
aanhoudt. Be geharde epoxysamenstelling die de laag ^0 vormt, oe- ^
hoort weerstand te hebben tegen temperaturen van 200° Centigrade of 
hoger, en behoort een lineaire thermische uitzettingscoëfficiënt
te hebben in het gebied van 0,000045 tot 0,000065» 2,5^ cm perr2,5^- cm 
•oer graad/tentigrade en behoort een zeer lage doordringbaarheid voor waterdamp
te hebben onder 0 ,0 0 1 en bij voorkeur van ongeveer 0 ,0001 tot onge- -> q

2veer 0,0005 g Per 3C,i,L3 cm per uur per 2,5^ cm. Het moet eveneens 
aan het glas k en de roestvrije cilinder 5 hechten. De beste rsul- 
taten kunnen verkregen worden met een taaie epoxyharssamenstelling 
en een hoge weerstand tegen doordringing door waterdamp en een hoge 
uit zettingscoëf f iciërit» '

Een passende hoge-temperatuur-epoxykleefpasta is Epoxylite 810 
gemaakt door de Epoxylite Corporation. Dit is een 100?£ vaste-stof- 
lichaam bestaande uit een vloeibare epoxyverbinding en een droge- 
poederhardingsagens» Wanneer de ingredienten worden gemengd, wordt 
er een dikke pasta gevormd, die in de ruimte tussen de inkeping 3® 20
en het omtreksoppervlak van het glazen venster wordt gedrukt .Het 
materiaal geleert bij kamertemperatuur in een korte tijdperiode, 
zoals 20 minuten óf minder* afhankelijk van de hoeveelheid toege
paste hardingsagens of de hoeveelheid toegepast versnellingsmate-
riaal, wanneer tcegepast, en kan door warmtetoevoer gedurende 2 uren 25
of meer nabewerkt of nagehard v/orden (bijvoorbeeld gedurende 2 uren 
bij 151°C cf gedurende 4 uren bij 121°C). Het geharde kleefmiddel 
is hard, maar heeft een goede weerstand tegen schok en vibratie. Be 
thermische uitzettingscoëfficiënt bedraagt ongeveer 0,000042. 2,5^

Xje3?. ®cm per 2 ,5'- cmr centigrade* en de waterdampcta.©,rdringbaarheid be-
2draagt ongeveer 0,0004 g per 3^,48 cm per 2 ,5/l cm.

2aar het Epoxylite 810 in de vorm van een pasta is toegepast, vloeit 
het niet gemakkelijk en zal het niet tussen h^t oppervlak 29 van 
het glazen venster en het aangrenzende oppervlak 32 van het metaal 
van de metalen cilinder lekken. In de practijk van deze uitvinding 35

B A D cO ft l6 ÏN A i.riS tussen deze oppervlakken vermeden worden daar dit het
rlas anders onder thermische expansie zou doen breken. Om deze



reden moet er geen v r i j  vloeiende of epoxysamenstelling van lage  
v i s c o s i t e i t  toegepast worden. Bij voorkeur moet een epoxyharssamen
s t e l l i n g  gebruikt worden die wanneer gemengd, de vorm heeft  van een 
pasta of die tot een pastavormige co n s is ten t ie  za l  geleren o f  ver
dikken en die goed aan g las  en aan metaal zal kleven wanneer een 
derge l i jke  pasta wordt gebruikt.

Verschil lende andere epoxyharsen kunnen in de praktijk van de 
uitvinding toegepast worden met inbegrip van g lyc id y le th ers  van 
verscheidene bis fenolen  en met inbegrip van epoxynovolakharsen en 
andere epoxyharsen met een zodanige formule, dat geschikte hoge -  1
temperatuureigenschappen worden verkregen. Sen groot aantal epoxy
harsen van 'een type dat een zodanige formule kan hebben, z i jn  aan
gegeven in  het "handbook of  Epoxy Eesins" door Lee and N e v i l l e ,
Copyright 19^7 door McGraw-Hill Book Company.

Commerciële diglycidyletherepoxyharsen z i jn  Epon epoxyharsen 1
gemaakt door de Snel Chemical zoals  Epon 828*, "Epi-Res"
harsen, gemaakt door Jones-Dabney Company, zoals  Epi-Rez 508, 510 
of 5108; "Araldite" harsen gemaakt door Ciba Comp., zoals  ’Araldite  
6010• of "Bakelfe" epoxyharsen gemaakt door Union Carbide Corp., 
zoals  ERL 277^ of derge l i jk e .  Epoxynovolakharsen z i jn  DER 3 3 1, DEN 2
•'L3'i of DEN ^38 gemaakt door Dow Chemical Comp. o f  Epi-Rez 5155 ge- 

.maakt door Jones-Dabney Comp. of een overeenkomstig type van epoxy- 
novolak.

Epoxyverbindingen van het bovenbeschreven type kunnen op ver
schillende wijzen gemaakt worden, bijvoorbeeld door epichloorhydrien 2.
te laten reageren met b isfenolaceton  of  ander b is fe n o l  A, o f  met een 
novolalchars met 3 to t  6 fenolgroepen of met verscheidene ah de re 
polyhydroxyfenolen. Een epoxyhars met een oxydatiebestendige aro
matische structuur kan bijvoorbeeld gemaakt worden door een fe n o l -  ' 
formaldehydenovolakhars te la ten  reageren met epichloorhydrien zo- 3*
nat een epoxynoyolak ontstaat met een f u n c t io n a l i t e i t  van 3 to t  6 . 
Bijvoorbeeld kan een epoxynovolak met een f u n c t i o n a l i t e i t  van rond 
't uitstekend de geharde epoxylagen in de in r ich t in g  van deze u i t 
vinding teweeg brengen.

j-enejinde de thermische s t a b i l i t e i t  te verhogen en teneinde 3 ‘
BADÖFHGfNAL e dwarsverbindingsdichtheid en weerstand tegen waterdamp-



overdracht te verkrijgen i s  het gewenst om moleculen met een hogere 
functiegraad te gebruiken. De dig lyc idyletherharsen kunnen b ijvoor
beeld gemengd v/orden met een meer sterk  funct ionele  epoxynovclak- 
hars of gebruikt worden met een meer sterk funct ionele  aromatische 
verbinding. Teneinde een epoxyharssamenstelling van de gewenste s t a -  ^
b i l i t e i t  b ij  hoge temperatuur te verkrijgen kan een novolakepoxy- 
hars gebruikt worden of  kan een gezuiverde b is fe n o l  gebaseerde 
(DGBSA) epoxyhars in combinatie met een anhydride, fenol isch  of  
aromatisch aminehardingsmiddel gebruikt worden. De aromatische 
aminehardingsrniddelen z i jn  m-fenyleendiamine' (MPDA) en U, V -m ethy- 10
leer.dianiline (KDA).

Geschikte anhydridehardingsraiddelen z i jn  ftaalzuur-anhydride 
en maleinezuuranhydride. Sen uitstekende warmtebestendigheid kan 
verkregen worden onder toepassing van een dianhydride, zoals  cy c lc -  
pentaandianhydride o f  pyromellietzuurdianhydride (PKDA) of  een 
mengsel van een dergelijke  dianhydride met een anhydride, zoals  
ftaalanhydride (PA) of  maleinezuuranhydride (KA). Uitstekende  
resultaten kunnen ook verkregen v/orden onder toepassing van Nadic 

. me thylanhydride (NMA) . Jierr hoge-tenperatuurbestendigheid kan ook 
op andere manieren verkregen worden, bijvoorbeeld met imidazool- gO
katalysatoren.

Een gezuiverde bisfenol-gebaseerde epoxyhars a l le en  of gemengd 
met een epoxynovolakhars kan bijvoorbeeld gehard worden met NMA of  
PMBA of met een mengsel van PMDA en MA om een geharde epoxy te ver
krijgen met een uitstekende w arm tes ta b i l i t e i t .  25

. Ve rsch i l lende  middelen met inbegrip van katalysatoren en ver
sn e l le r s  kunnen toegepast ’worden om de react ie  vanneer met een an
hydride of  aromatische amine wordt gehard, te versne l len  of  te  
kataly.seren. De k a ta ly t ische  hardingsmiddelen z i jn  t e r t i a i r e  aminen. 
en boriumtrifluorideaminecomplexen. De b i j  voorkeur toegepaste t e r -  3O
tia ir e  aminen z i jn  benzyldimethylamine (BDMA) en t r i s  (dimethyl-  
aminomethyl)-fenol (DKP-3O). Gebruikelijke kata ly t ische  complexen
kunnen gebruikt worden zoals  BF monoethylamine o f  BF,-DBË.

J 3
Wanneer een anhydridehardingsmiddel x\?ordt toegepast,  z i jn  k le ine

hoeveelheden* van de bovengenoemde kata ly t ische  hardingsmiddelen
BADOfllGJNAL 3 i j V0 orbeeld van de hoeveelheid van het DtëP-jjO of  andere

te r t i a i r e  amine gebruikt met het anhydride of dianhydride s l e c h t s  
'1 ■/3 n  c  f  r ™



■ be ^0,5 tot 1,5 din per 100 din van het DGEBA epoxyhars dragen en de
hoeveelheid van de BF -MEA complex kan slechts '\-h dln per 100 dln

bevan het epoxyhars dragen. De hoeveelheid anhydride kan minder z i jn  
dan. ongeveer 5  ̂ dln per 100 gew.dln epoxyhars. Wanneer een meng
s e l  van PMDA en WA voor harding wordt toegepast,  wordt het gewoon
l i j k  bijvoorbeeld met 0,85  anhydride-equivalenten per epoxyde-equi- 
valent gebruikt.

De toegepaste werkwijze om epoxyharssamenstellingen met een 
hoge w arm testabil i te i t  en een hoge bestendigheid tegen vochtdamp- 
overdracht te vormen en te harden z i jn  bekend en gebru ike l i jk .

Het v ere is te  type hardingsmiddel zal afhankelijk z i jn  natuur
l i j k  van het toegepaste type epoxyhars en van z i jn  f u n c t i o n a l i t e i t .
Sen epoxynovolakhars met een functionaliteit van 2,5 tot 3 of een 
DGEBA hars zal hardingsmiddelen nodig hebben die niet nodig zijn 
voor een epoxynovolakhars met een functionaliteit van k of meer.
In sommige gevallen zal het hardingsmiddel o f  systeem k le ine  hoe
veelheden a l i f a t i s c h e  polyamine, goals diethyleentriamine (DETA), 
triethyleentetraminê (TETA), o f  tetraethyleenpentamine .(TEPA) of  
een polyamide zoals  Versamid 115 o f  Versamid 125, zi j n» maar er  
wordt gewoonlijk de voorkeur aan gegeven om geen hardingsmiddel 
van d it  type te gebruiken.

Verschil lende toevoegingen kunnen in  de epoxysamenstelling  
opgenomen zijn  zonder de wezenlijke eigenschappen aan te  tas ten ,  
zoals k leine hoeveelheden v u l l e r s ,  zoals  mica. Wanneer een anhy- 
dridehardingsmiddel wordt toegepast,  i s  het soms gewenst om de 
epoxyhars te wijzigen of om een k le ine  hoeveelheid gebruikel ijke  
buigbaarheidshars toe te passen teneinde de taaiheid en schokbe- 
stendigheid te  verbeteren z e l f s  wanneer d i t  de w arm tes tab i l i te i t  
v/at doet afnemen.

Terwijl het vaak gewenst i s  om sp ec ia a l  epoxyhars toe te pas
sen, zoals Butares 15 o f  spec ia le  epoxynovolakharsen, om de ver
e i s t e  dwarsverbindingsdichtheid en andere eigenschappen te verkrij
gen, zal het voor de deskundige u i t  deze beschrijv ing  d u id e l i jk  
z ijn ,  dat de epoxylaag hO van de s c i n t i l l a t i e e e n h e id  A gemaakt kan 
z i jn  u it  eenvoudige d ig ly c id y le th e r -b i s fe n o l  A (DGEBA) harsen on
der toepassing van ju i s t e  hardingsmiddelen, die b ijvoorbeeld op 

B A D ^  PMDA-MA of derge l i jke  gebaseerd z i jn  of andere bekende



hardingsmiddelen.
Be geharde ring /l0 behoort een hoge thermische s t a b i l i t e i t  te 

hebben, zodat 'hij b i j  temperaturen van ten minste 200°C en b i j  voor
keur ten minste 2^0°C een hoge levensduur kan verschaffen .  De geharde 
epoxyharssamenstelling van de ring ^0 h ee ft  b i j  voorkeur een ge- 5
w ichtsver l ie s  n ie t  groter dan 2̂  en b i j  voorkeur n ie t  hoger dan 'f/o 
wanneer de samenstell ing gedurende 100 uren b i j  een temperatuur van 
200°C verhit  wordt, en heeft  een deflectietemperatuur (DT) o f  varmte- 
vervormingstemperatuur, zoals bepaald door de ASTM procedure D6/l8-56 
boven 2C0°C en b i j  voorkeur boven ]_0

De in de praktijk van deze uitvinding toegepaste epoxyharssamen
s te l l in g e n  hechten goed aan het glazen venster b en aan de r o e s tv r i j e  
s t a a lc i l in d e r  3 niet weinig of geen druk. Deze samenstellingen be
staan u i t  10C$ vaste-stofsystemen die zonder a f g i f t e  van water of  
andere condensatienevenprodukten uitharden» 15

Het i s  gemakkelijk om kleine hoeveelheden hardingsmiddelen toe 
te .passen die het hardingsproces versnel len  'of d ie  het mogelijk ma
ken om het hardingsproces b i j  kamertemperatuur te doen verlopen-»
Bpoxylite 810 i s  geschikt om b ij  kamertemperatuur te gebruiken, maar 
het zal du ide l i jk  z i jn ,  dat Spoxylite  813-9 of een andëré' epoxyhars- • 20. 
samenstelling gebruikt kan worden die b i j  een hogere temperatuur, 
zoals 100°C tot M)0°C, gehard i s .  Commerciële materialen kunnen ver
kregen worden die met warmte tot  een verbinding gebracht en gehard 
kunnen worden om de laag hO te verkrijgen m̂ t een goede thermische 
s t a b i l i t e i t  b i j  temperaturen z e l f s  boven 250°C. 25

.De s c in t i l la t ie d e te c to r e e n h e id  A i s  in wezen op schaal in  de f i 
guren 1 en 2 getekend om de u itv inding te doen begrijpen,  maar het  
zal du ide l ijk  z i jn ,  dat de afmeting en de verhoudingen aan z ien l i jk  
kunnen variëren.  D© dikte van de wand van de--metalen c i l in d e r  3 
hangt bijvoorbeeld wat a f  van de s terk te  van het corrosiebestendige 30
metaal, dat b i j  voorkeur r o e s tv r i j  s t a a l  i s .  Terwijl de c i l in d e r  3 

een lengte van 1 5 , era tot  3®*^8 CI& een uitwendige diameter van 
'2, O52 cm to t  5 ,°8  cm h e e f t ,  bedraagt de dikte ven de radia le  wand 
niet  meer dan 0^508 cm. De c i l in d e r  heeft  b i j  voorkeur een lengte  
van ongeveer--17,78  cm to t  ongeveer 25 ,  ̂ cm, een diameter van onge- 35

to t  ongeveer 3*81 cm en een dikte van de wand van onge
veer 0,127  cm to t  ongeveer 0 2̂5  ̂ cm. De ax ia le  lengte  van de c i l i n -

C -'v r? a $  rp 
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der i s  gewoonlijk 0 , 25**- +ct 0,508 maal de diameter daarvan.
Het k r i s ta l  2 i s  b i j  voorkeur gevormd u i t  thalliumgeactiveerde  

natriumjodide en machinaal bewerkt, zodat een vaste cirkelvormige  
c i l in d e r  wordt verkregen, c'ie 70 to t  80% inneemt van het uitwendige 
volume van de metalen c i l in d er  3 en die een a x ia le  lengte  van onge
veer 0 ,8  to t  ongeveer 0 ,9  maal die  van de metalen c i l in d e r  h e e f t .
•Andere alkalihalogeniden kunnen gebruikt v/orden, zoals  cesium jod ide .

inMiddelen z i jn  aangebracht om het k r i s t a l  op meegeefbare wijzende me
ta len  c i l in d e r  te monteren, omvattende de veer 6 en de e la s t i s c h e  
0~ringen 26 en 2 7 , zodat het k r i s t a l  zweeft of  beweegt cm u i t z e t 
t ing  en samendrukking tussen -50°C en +250°C op te  vangen zonder 
beschadiging aan het k r i s t a l .

Het eindoppervlak 8 van het k r i s t a l  wojrdt b i j  voorkeur op a f 
stand gehouden van het oppervlak 29 van het glazen venster b op een 
afstand van 0,0508 cm to t  0,0762 cm om het optische koppelmateriaal  
bij  28 op te nemen. Een kleine radiale spel ing  i s  tussen het u i t 
wendige oppervlak 7 van het k r i s t a l  en het inwendige cil indervormige  
oppervlak 18 van de c i l in d er  aanwezig om het re f le c t ie m a te r ia a l  b i j  
23 op te nemen* Deze spel ing  bedraagt 0,508 to t  0,25*4- cm en bedraagt 
b i j  voorkeur 0,0762  to t  ongeveer 0 ,178  cm. De spe l ing  i s  b i j  voorkeur 
tot  een minimum gebracht om een maximaal e f f e c t  van een k r i s t a l  met 
grote diameter te verkrijgen.

Het optische glazen venster  b h ee f t  een afmeting zodat het u i t 
einde van de c i l in d er  3 a fges lo ten  wordt en h eeft  een dikte van onge
veer 0,508 tot  ongeveer 0, ?62 cm en h eeft  een uitwendige diameter 
gewoonlijk in het gebied van ongeveer 1 ,78  to t  ongeveer 3*81 crn.
Het venster heeft  b ij  voorkeur een cirkelvormig binneneindoppervlak 
29 met een maximale diameter b i j  het oppervlak 9* dat totaan 10^ 
groter i s  dan de inwendige diameter van de c i l in d e r  b i j  de schouder, 
33 en b i j  voorkeur van ongeveer 1 to t  ongeveer 5^ groter i s  dan de 
inwendige diameter*. H$t buitenomtreksoppertflak van het venster  loopt  
zodanig taps toe,  dat de diameter b i j  het eindoppervlak 39 ongeveer
0,8  tot  ongeveer 0 ,9  maal dediameter b i j  het^oppervlak 9 bedraagt 
en b ij  voorkeur minder i s  dan de diameter van het oppervlak 18. Ce 
taphoek b ij  het oppervlak 10 bedraagt 13 to t  3®° en^Hraagt b i j

ax ia le  lengte  van de tap bedraagt ongeveer
O.-5A1 tot rt"1 tot  ongeveerO,635 cm. In een d e tec to r in r ich t in g  van het aan-
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rereven type neemt het tapsvormige oppervlak van het venster in 
aangrijping met de afsluitende ring in diameter af met een hoeveel
heid die ten minste de helft bedraagt van de axiale lengte van het 
tapsvormige oppervlak en gewoonlijk niet meer aan de axiale lengte» 

De afmeting van de ringvormige tapinkeping 3^ hangt af van de 
afmeting van het glazen-venster k en van de radiale dikte van de ci
linder 3» De totale lengte van de inkeping bedraagt gewoonlijk on
geveer 0,5^8 tot ongeveer 0 t7&2 cm en bedraagt ten minste 80% van de 
dikte van het venster, bij voorkeur minder dan die dikte. De inwen
dige diameter van de cilinder 3 bij het eindoppervlak J>"\ is ten mins 
gelijk aan de maximale uitwendige diameter van het glazen venster 
en bij voorkeur een weinig groter zodat een radiale speling ontstaat 
totaan 0 ,0381 cm en bij voorkeur van ongeveer 0,00508 tot 0 ,025^ cm» 

De tapvorm van het oppervlak 35 van de inkeping is zodanig, dat 
de radiale diepte van de inkeping of het verschil in de straal van 
liet ene uiteinde van de tap naar het andere van ongeveer 0 ,0 5 0 8 tot 
ongeveer .0,12? era bedraagt, wanneer de axiale lengte van de tap on
geveer 0,-2932 tot 0^0508 cm bedraagt. De axiale lengte is bij voor
keur niet groter dan 0^381 cm in een eenheid van het aangegeven type 
waarin de tapvorm in het voorkeursgebied ligt. De taphoek is bij 
voorkeur ongeveer dezelfde als die van het omtreksoppervlak 10 van 
het venster en ligt in het gebied van 15 tot 3^° (bij voorkeur 18

O \tot 25 )« De diameter van het tapvormig oppervlak van het glazen 
venster en van de inkeping 3® neemt bij voorkeur toe van ongeveer 

tot ongeveer 0 ,25^ cm p.ër 0 ^25^ cm axiale lengte.
Aangezien het hierin aangegeven venster b een diameter heeft 

groter dan de inwendige diameter van de cilinder 3 * is de inwendige 
diameter bij 31 kleiner dan die bij 18 en de radiale breedte van 
het ringvormig opoervlak 32 is groter dan de radiale diepte van de 
inkeping ten opzichte van het tapsvormige oppervlak 35 zoals boven 
bepaald.

Bij kamertemperatuur en daarboven wordt de ring van gehard 
epoxyhars bij bO in het algemeen onder druk geplaatst als gevolg 
van de beschreven constructie.
BAD  ̂ wordt zodanig samengevoegd, dat de veer 6 of andere
meegeefbare middelen een merkbare druk aanhouden op de optische kop-



peling. Naarmate de omgevingstemperatuur toeneemt zet het kristal 
2 veel sneller uit dan de rest van de samenstelling en doet dus 
de krachten in de lengterichting toenemen. Aangenomen wordt dat er 
altijd enige samendrukkende krachten aanwezig zijn die bij tempe
raturen boven kamertemperatuur (ongeveer 20°C) op de ring inwerken.

In de dwarsrichting, dat wil zeggen in het vlak van de opper
vlakken van het glas k, zet de epoxyring sneller uit dan de hou
der of het glas en houdt de hermetische afsluiting vast. Epoxyhar
sen hebben een grotere expansiecoëfficiënt ckn die van de stalen 
houder en van het glas. Het samenstel kan beschouwd worden als een 
stelsel waarvan de hoge uitzettingseigenschappen van de epoxyhars 
de lagere uitzettingseigenschappen van het glas en het roestvrije 
staal compenseren. Bij de bekende gesoldeerde verbindingen moest 
het stelsel zorgvuldig aangepast zijn aan materialen en moest het 
zodanig passend gemaakt worden, dat verschillen in de uitzettings- 
coëfficiënt van de verschillende componenten voor de temperatuur- 
gebieden waarin het gebruikt moest worden, uitgebalanceerd werden. 
De epoxy•verschaft een betere kleefwerking en buigzaamheid, 

y *
In de aangegeven eenheid, bedraagt de axiale lengte van de. ring

40 ongeveer 0,^08 cm tot ongeveer 0,762 cm en is voldpende om een 
betrouwbare, permanente hermetische afsluiting te verschaffen. De 
gemiddelde diameter van de afsluitende ring bedraagt gewoonlijk 
ongeveer 0*32 tot ongeveer 3,81 cm. Het hoofdgedeelte van de ring 
heeft een dikte van ongeveer 0^635 cm tot ongeveer 1,27. cm, welke 
dikte 0,762 cm of meer kan zijn langs ten' minste 2,5^ cm van de 
lengte in een detector van het aangegeven type. De aanzienlijke dik
te gecombineerd met de tapsgevfijze uitvoering maakt het mogelijk 
dat de ring 40 op effectieve wijze functioneert en de hechting aan 
het glazen venster en aan del metalen cilinder oneindig lang aan
houdt ondanks uitzetting en samentrekking van de inrichting.

De ring heeft een buittenoppervlak 41 dat bij voorkeur zich 
uitstrekt naar of buiten het eindoppervlak 31 wanneer het venster 
ü zoals in fig. 2 aangegeven ds, naar buiten steekt. Het opnervlak
41 steekt bij voorkeur niet buiten het oppervlak 39 van het venster 
uit.

BAD ORIGft^Aï.lve  un -̂e^e constructie in de directe omgeving van het



glazen venster b, de inkeping JO en de afsluitring bO functioneert 
de eenheid A op een gebruikelijke wijze. Sen dergelijke eenheid, 
heeft dezelfde afmeting als gebruikelijke scintillatieeenheden en 
wordt in gebruikelijke scintillatiedetectoren toegepast voor borings- 
putregistratie . Dé;diepe-putscintillatieaetectoren zijn v/el bekend '
en zijn gedurende vele jaren in toepassing geweest zoals bijvoor
beeld aangegeven in' de Amerikaanse octrooischriften 3»2l8.^-60,
3 *2.̂ 3 .588; en 2.956.165» eenheid A kan bijvoorbeeld in stralings- 
detectoren gebruikt worden die voor olieputexploratie toegepast wor
den. l<

Tenzij de context anders aanduidt, worden de gebruikte termen 
hierin zoals normaal begrepen in de techniek toegepast. -De term !,e- 
poxyhars" heeft betrekking op een hars met ten minste twee alfa 
epoxygroepen, en de term "epoxygroep" wil zeggen een 1,2-epoxy of 
alfa epoxygroep. 1'

Zoals hierin gebruikt heeft de term ’’transparant" of "'door
zichtig" betrekking op een materiaal dat transparant is voor ultra
violet licht en wanneer er een sodiumjodidekristal wordt toegepast, 
heeft het betrekking op licht met een golflengte dat een piek heeft
bij h200 S. . . 2<■

Het spreekt vanzelf dat de uitvinding niet tot de weergegeven
da tuitvoeringsvormen beperkt is, maar/wijzigingen en aanvullingen moge

lijk zijn zonder buiten het kader van de uitvinding te treden.
C O N C L U S I E S

1. Hermetisch afgesloten scintillatiedetector voor het op op- 2f
volgende diepten in een boringsgat meten van straling, bestaande 
uit een langgerekte metalen cilinder bevattende een scintillatie- 
kristal van een alkalimetaalhalogenide, welk kristal coaxiaal in de 
cilinder verloopt en zich over de lengte van de cilinder uitstrekt, 
een rond transparant glazen venster binnen en een uiteinde van de 
cilinder Afsluitend en van het uiteinde van het kristal door een 

. optische koppeling gescheiden, welk venster een tapsvormig buiten
oppervlak gedeelte heeft, dat geleidelijk in diameter in de axiale 
richting van het kristal weg afneemt, welk venster een lineaire
thermische uitzettingsccëfficiënt heeft, die ten minste 0 ?000008. 

per 2“ eraBA^’èRléTNAÏfr ^raaö c®ntigrade bedraagt, waarbij het eindgedeelte 
van de cilinder een tapsvormig binnenoppervlak heeft dat vanaf het



eindoppervlak van de cilinder naar het kristal toe in diameter toe
neemt waarbij de binnenüiameter van het eindgedeelte een weinig 
groter is dan de grootste diameter van het venster om het venster 
op te kunnen nemen, wanneer de detector samengevoegd wordt, en een 
hermetische afsluitring van warmtebestendige epoxyhars die aan de 
zijden van het venster gehecht 'is en deze omringt en aan het taps- 
vormige binnenoppervlak van het eindgedeelte gehecht is en de ruimte 
tussen de zijden van het venster en het eindgedeelte van de cinlinder 
vult.

2. Scintillatiedetector volgens conclusie 1, m e t h e t  k e :
m e r k ,  dat de metalen cilinder een lengte heeft van ongeveer 3°,5
cm, een diameter van ongeveer 5,^8 cm en een dikte van de wand gro
ter dan 0,5 0 8 cm, dat het glazen venster een dikte heeft niet groter 
dan 0 , 7 6 2 cm en dat de epoxyafsluitring een dikte heeft van onge
veer 0,0635 cm tot ongeveer 0,102 cm en een gemiddelde diameter van
ongeveer '2*932 tot ongeveer 3»S'I cm.

3* Scintillatiedetector volgens conclusie 1, m e t h e t
k e n m e r k ,  dat het glazen venster een lineaire thermische uit
zettingscoëf ficiënt bij 25°C van ongeveer 0,000008 tot ongeveer

rekte holle -metaalcilinder waarin een cilindervormig scintillatie- 
kristal is opgenomen, een rond doorzichtig glazen venster, waarbij 
de cilinder een tegeru-boring heeft dat een eindgedeelte vormt met 
een taps toelopende inkeping voor het opnemen van het venster, waar
bij de inkeping in diameter in de richting weg van het kristal af
neemt en een minimale dianster heeft niet kleiner dan de maximale 
diameter van het venster, dat het venster een taps toelopend omtreks 
oppervlakgedeelte heeft, dat eveneens in diameter in de laatstge
noemde richting afneemt, en een relatief dikke afsluitring van 
warmtebestendig epoxy welke aan de tapsltoelopende oppervlakken ge
hecht is en de ruimte tussen de taps toelopende oppervlakken vult 
om een hermetische afsluiting te verschaffen, waarbij het glazen
venster een lineaire thermische uitzettingscoëfficiënt heeft, bij

o T36X* ' 2 5̂ * cm
25 C die ten minste 0,00008. 2,54 cm y j3er graad Centigrade en een

; van ten minste 30% heeft bij een golflengte van

'0,00001. 2,5^ cmy~f>ér graad Centigrade en een lichtoverdracht van 
ten minste 90% bij een golflengte van 4200

4. Hermetisch afgesloten scintillatiedetector met een ïangge-

per ',2, 54 cm



k-200 a, en waarbij de epoxy-af sluit ring een gewichtsverlies heeft 
hiet hoger dan van het gewicht wanneer de ring gedurende 1000 

uren bij een temperatuur van 200°C verwarmd wordt, een waterdamp- 
doorlaatbaarheid kleiner dan 0 , 0 0 0 5 g per 30,48 Cm per uur per 2,54 
cm, en een lineaire thermische uitzettingscoëfficiënt van ongeveer 5

"0^000025 cm tot ongeveer 0,0001524 cm per 2,5/l cm per graad Centi
grade bii 25°C»

5. Scintillatiedetector volgens conclusie 4, g e k e n - 
m e r k t  d o o r  middelen voor het bij temperaturen bovën 20°C 
toevoeren van een ^xiale buitendruk op het glazen venster om de 10

. epoxyafsluitr-ing onder druk te houden tussen de tapstoelopende op
pervlakken van het venster en het ci'lindereindgedeelte.

6» Scintillatiedetector volgens conclusie 4, m e t h e t  
k e n m e r k ,  dat het taps toelopende oppervlak van het glazen 
venster in aangrijping met de afsluitring in diameter met een hoe- 15

veelheid afneemt niet meer dan de axiale lengte van het tapstoelo-
■ pende oppervlak en ten minste ongeveer de helft van de axiale leng
te, en een taphoek heeft van ongeveer 18 tot ongeveer 25°.

7 * Hermetisch afgesloten scintillatiedetector voor het op op
volgende diepten in een boringsgat meten van straling, bestaande 20

uit een langgerekte holle metalen cilinder bevattende een scintil- 
latiekristal van een alkalimetaalhalogenide, waarbij het kristal 
coaxiaal met de cilinder verloopt en zich over de lengte van de ci
linder uitstrekt, een rond transparant glazen venster binnen én 
een uiteinde van de cilinder afsluitend, en van het uiteinde van 25
het kristal door een optische koppeling gescheiden, welk venster
een omtreksoppervlak heeft met een buitendiameter groter dan,de bin- 
nendiameter van de cilinder en1-, waarbij het zich over dezelfde af
meting uitstrekt met het kristal, welk venster een afgeknot conisch 
gedeelte heeft met een geleidelijke afname in diameter in de axiale 3^
richting weg van het kristal naar een diameter toe kleiner dan de 
binnendiameter van de cilinder, welk venster een lineaire thermische 
uitzettingscoefficiënt heeft, die ten minsté 0 000008.

' /
graad Centigrade bedraagt, een hermetische afsluitring van warrate- 
bestendige epoxyhars, die het venster omringt én de ruimte tussen 55

J ^ ^ ^ ^ n s  + er en het eindgedeelte van de cilinder onvult, welk cilinder-
BAD ORIGINAL ’
eindgedeelte met een tegenboringeinkeping is gevormd voor het op-



nemen van het venster waardoor ringvormige schouders op de cilinder 
' verschaft worden op de plaats bij het binnenoppervlak van het venster 
die de omtreksgedeelten van het venstervlak aangrijpen om te verhin
deren dat het venster tegen het kristalvlak aandrukt, welke epoxy
afsluitring aan het afgeknot conische oppervlak van het venster en 
aan het binnenoppervlak van het eindgedeelte van de cilinder gehecht 
is en in de axiale richting weg van het venster in dikte toeneemt.

8. Hermetisch afgesloten scintillatiedetector voor het op opvol
gende diepten in een boringsgat meten van nucleaire straling, welke 
detector bestaat uit een roestvrij stalen cilinder met een diameter 
van ongeveer 2,54 cm tot ongeveer 5,08 cm, een lengte van ongeveer 
15*24 cm tot ongeveer 50,^8 cm, een wanddikte niet groter dan 0^508 
cm, een langgerekt thalliumgeactiveerd natriumjodidekristal binnen 
de cilinder dat ten minste 7^% van het inwendige volume daarvan in
neemt, welk kristal cilindervormig is en een vlak eindoppervlak 
heeft; een rond transparant glazen venster binnenin dat een uitein_ 
de van de stalen cilinder afsluit, welk venster van het vlakke eind
oppervlak van het kristal over een afstand daarvan van ongeveer 
0,0508 tot ongeveer 0^762 cm gescheiden-/en een dikte heeft van onge
veer 0,508 tot ongeveer 0^62 cm met een afgeknot conisch gedeelte 
weg van het kristal, welk venster van een speciaal glas gemaakt

, is mèt een lich-icveróracht van ten minste ongeveer 95% bij 
een golflengte van 4200 8. en een lineaire thermische uitzettings-
coefficient van ongeveer 0,000008 tot ongeveer 0^00001. 2,54 cm per

P 5^ cmyper graad Centigrade;en een afsluitring van warmtebestendige epoxy
hars dat aan het venster over de omtrek daarvan gehecht is en aan 
het binnenoppervlak van het eindgedeelte van de stalen cilinder ge
hecht is om een hermetische afsluiting te verschaffen, welke afsluit
ring een dikte heeft van ongeveer 0^0635 cm tot ongeveer 0 ? 1016 cm 
en uit geharde epoxyharssamenstelling gemaakt is met een deflectie- 
temperatuur van ten minste 300°C^ waarbij een gewichtsverlies niet 
meer dan per gev/icht optreedt wanneer gedurende 1000 uren bij een
temperatuur ,fan 200°C opgewarmd, en een waterdampöoorlaatbaarheiö

2kleiner dan 0^0005 g per 30,48 cm per uur per 2,54 cm; dat de in
wendige diameter van het eindgedeelte van de cilinder, vrijwel ge- 

B A D ^ R I Ö I n M .11 rnax^ma^e ui^wen<3ige diameter van het glazen venster,



waarbij het verschil tussen die inwendige diameter en de inwendige 
diameter dichterbij het kristal ongeveer 0,0508 tot ongeveer 
0,12? cm bedraagt.
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