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Od Heda ко Ji
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hydrogeologii 1 w badanlaok przepływu hydronlessanln.

3* Detektory promieniowania. Aparatura «leirtronlaua.
Orsądaenla lsotopowe.

4* Zastosowania analityosne metod radiometryosnyoh.
5. Metody pomiaru aktywnoćoi substanojl promlenlotwdrciyoh.

Materiały Sympoajum loatały wydane na podstawie orygina-
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Editorial Motlee
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gloal prooeesea Investigation.

2« Dae of radloaetrie sethoda In geology» tqrdrogeology
and hydrotranaport«

3. Hadlatlon detectors. Instrumentation.
4« Application of radioaatrlo analytlaal aathoda.
5. Aotlvitjr •aaeoreiBente of radloaotlTe substances»
The reports will contain the original texts and figures

as presented by the authora. Me changes IB the •asosorlpts
have been майе by the editorial staff*

She Organising Cotoalttee would Ilk» to express their
gratitude to the stall of the Printing Offloe of the Univer-
sity of Mining and Metallurgy In partloular to Mr A. Pankwlos,
for .thalr efficient parforaenoe*

- They would also Ilk» to thank Mrs M. Piekło and
Mies H. ftaotrsyk for typing the Mnusorlpts»
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Ka podstav/ie literatury i doświadczeń własnych przedstawiono

rezultaty wykorzystania detektora GeA>i/ w odwiertowej epektro-

r.strii promieniowania ganssa.

Opisano netod? wsiiPcaania koncentracji pierwiastków takicb

jak: '«, Ti, Ki, Kn, Cu, S i iimycb, poprzez aktywację neutronami

termicznymi lub pomiar kwantów- gacma z wychwytu radiacyjnego

neutronów termicznych. Opisano również pomiar naturalnej pro-

mieniotwórczości.

Na podstawie pomiarów modelowych podano mininalae koncentra-

cje pierwiastków, które mogą 'być mierzone v vanmkach polowych

przy wykorzystanie źródła neutronów Cf.

The paper presents the results of Ge/Ы/ spectronetry

applications &a boreholes. Xhe natural radioactivity oeasurenents
252as well as rare elements determinations with the use of Cf

neutron source and capture-gamaa and activation techniques are

described. — ^

С The TtiinTmnB concentrations of certain elements to be determine^

in the field circumstances are evaluated on the basis of the

model experiments. { •,

В работе изложены, на основании литературы в собственных опы-
тов ; методы использования счё;чика бе/ii/ в скважвквой ссектро-
метрви гамма излучения.

Описав метод определения концентрации таких элементов кг»:
W t Tl, tti * Mn *(AL * S

 в хругнх по методу активации ахи измерения
квантов гамма из радиационного захват» термических нейтронов,
а также измерения есхесхвеняой радиоактивности. На основания
модельных измерений указаны минимальны* концентрации элементов,
которые могут измеряться а полевых условиях вря использовании
источника нейтронов C-f •
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Wstęp

V ostatnich latach nastąpił dalszy rozwój odwiertowej spektro-

metrii promieniowania gasną, głównie poprzez próby wprowadzenia

do praktyki badań geofizycznych detektora &e/bi/ oraz źródła

neutronów Cf. Bardzo dobra zdolność rozdzielcza tego detekto-

ra umożliwia pomiar naturalnej promieniotwórczości oraz kwantów

gamma od jąder zaaktywowanych, jak również kwantów gama z wychwy-

tu radiacyjnego neutronów termicznych. Stwarza to możliwość

określania koncentracji wielu pierwiastków interesujących prze-

mysł, w warunkach ich naturalnego zalegania.

Stosowanie detektora Ge/bi/ w praktyce nastręcza wiele

trudności technicznych ze względu na konieczność utrzymania

niskiej temperatury, ogranicza to głębokość odwiertu na jakiej

można prowadzić pomiary do około 200 m. konstruktorzy mają

nadzieję zwiększyć głębokość prowadzenia pomiarów poprzez udo-

skonalenie systemu chłodzenia wykorzystującego efekt Peltiera.

V literaturze opisano kilka spektrometrycznych sond wyko-

rzystujących detektor Ge/Li/. Szczegółowe -opisy można znaleźć

w pracy baubera i wsp. C 2 3» *angera i wsp, L3 3t 'annera i wsp.

Dl
Sonda zbudowana w Kernforachungszentrum Karlsruhe L 3 J

zawiera detektor Ge/Li/ o objętości czynnej 30 cm i zdolności

rozdzielczej 2,4 ke7 dla energii 1332 keV.

Schemat sondy pokazano na rys.1. Ze wzglądu na małą głębokość

odwiertu, w którym przeprowadzano pomiary, zdecydowano maksymalnie

uprościć sondę. Sonda składa się z dwu .części. Część pierwsza

zawiera: detektor &eAi/, układ chłodzący, układ pomiaru tempe-

ratury, przedwzmacniacs, z którego impulsy podawane są do



komprgsor

zowcr СЯПЮЛКМРУ

%s.1 Rozmieszczenie podzespołów sondy spektronie try eznej

zbudowanej w Zeraforactamgszentrmi Karlsruhe L4 J .
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aparatury naziemnej, długość łączących kabli wynosi 5C0 2.

2a część sondy zawiera również dwa detektory neutronów /3?,/,

które mierzą strumień neutronów termicznych ł epitemiczcych..

£>ruga cz^ść sondy zat/iera 1 ig Ł ^f» ta część uioże =ieć

różną długość , w zależności czy wykorzystujemy -ioraiar kwantów

gamma od jąder zaaktywowaoycn 'сгу z wychwytu radiacyjnego

neutronów termicznych. Jako chłodziwo wykorzystano ciekły

propan w ilości 0,8 kg. CZas pracy bez uzupełniania chłodziwa

wynosi 8 godzin. Aparatura naziemna to laboratoryjny spektrometr

z 4096 kanałowym analizatorem amplitudy, współpracujący

z miniiomputeren lub z dziurkarką.

Pomiar naturalnej promieniotwórczości

?omiar naturalnej promieniotwórczości dokonuje si^ dla

określenia tła pomiarowego przed pomiarami ałctywacyjnyml

1иЪ dla określenia koncentracji pierwiastków naturalnie pro-

tnieniotnrórczych.

W pracy Laubera i wsp. |_2 J przedstawiono rezultaty pomia-

rów naturalnej promieniotwórczości w otworze wiertniczym.

За rys.2, zaczerpnijtym z v/w pracy, pokazano vrid̂ o zmierzcne

w ciągu 10 min. Zastosowany detektor &e/bi/ miał objętość

22 cm i zdolność rozdzielczą 2,6 keV dla energii 1332 ke7.

Analiza chemiczna rdzenia wiertniczego wykazałaJ

400 ppm-U, 10 ppm-3?h. Przy czasie pomiaru 15 min. możliwe jest:

określenie 10 ppm Th.

Aktywacja neutronami termicznymi

Panger i WSP.C3 J opisali metodę wykorzystującą aktywację

neutronami dla określenia koncentracji wolframu w warunkach
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Rys.2 Vidmo naturalnej promieniotwórczości zmierzone
w otworze wiertniczym* zaczerpnięte z pracy
baubera i wsp. U J .



polowych. Яа rys.3 pokazano widna aktywacyjne zmierzone \i otwo-

rze wiertniczym. Warunki pomiarowe były następującej czas akty-
252

wacji "10 min, czas pomiaru 4 min, 1 mg Cf. ̂ la okreśiesia

koncentracji wolframu wykorzystano kwanty gamma o energii

47Э,5 keV oraz 685,7 keV emitowanych przez -I.

Ea rys.4 pokazano porównanie rezultatów pomiarów aktywacyj-

nyeh z analizą chemiczną rdzenia; widać dobrą zgodność.

Pomiar kwantów gamma z wychwytu radiacyjnego neutronów termicznych

Stosując aparaturę opisaną w pracy ̂ angera i wsp4_ 3 J,

przeprowadzono szereg pomiarów w modelach geofizycznych, celem

określenia optymalnych warunków pomiarowych określenia koncen-

tracji takich pierwiastków jak: Ni, V, Ii, C u, C r, S i innych.

Model geofizyczny miał średnic? 150 cm i wysokość 150 cm;

średnica odwiertu 75 mm.

Ustalono doświadczalnie, że dla pomiaru kwantów ęam^ z wychwy-

tu radiacyjnego neutronów termicznych optymalny rozstaw źród2o

neutronów-detektor ki/antów gamma wynosi 60 cm, przy tej odle-

głości błąd oznaczania koncentracji pierwiastków jest minimalny.

Pomiędzy źródłem neutronów a detektorem kwantów garnca umieszczono

osłonę z polietylenu, skutecznie zatrzymującą neutrony padające

bezpośrednio na kryształ.

Ba rys.5 pokazano widmo kwantów gamma z wychwytu radiacyj-

nego neutronów termicznych w modelu geofizycznym, gdzie koncen-

tracja niklu wynosiła 3^ wag. Czas pomiaru wynosił 40 min,

wykorzystano 30 pg C£ jako źródło neutronów, '̂ idać wyraźnie

zaznaczone piki o energiach 8999 be 7 i 8533 keV emitowane przez

nikiel.

Dla tak dużej energii kwantów gamma wydajność detekcji

detektora &e/bi/ jest najv/î ksza dla drugiego piku ucieczki,
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й.уз.3 Widmo aktywacyjne zmierzonej v odwiercie, zaczerpnięte

z pracy Pangera i wsp. L3 j .



в6ё/ввв99091д2939*93 9С9Т9в

%s.4 dorównanie rezultatów pomiaru w odwiercie ве standartową analizą rdzenia

wiertniozogo L.3 J •
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ten pik wykorzystano do obliczenia 'koncentracji niklu.

Na podstawie przeprowadzonych pomiarów modelowych obliczone

minimalną koncentracji pierwiastka możliwą do zmierzenia
252

w warunkach polowych przy wykorzystaniu 1 mg Cf i detektora

Ge/Li/ o objętości czynnej-50 cm , przyjmując, że czas pomiaru

wynosi 20 min.

Эо obliczenia minimalnej koncentracji pierwiastków w meto-

dzie wykorzystującej pomiar kwantów gamma z wychwytu radiacyj-

nego neutronów termicznych przyjęto, że liczba zliczeń w pilni

energetycznym charakterystycznym «ila danego pierwiastka jest

dwa razy większa niż fluktuacja tła.

\t metodzie aktywacyjnej przyjęto cykl pomiarowy: 10 sain

czas aktywacji oraz 10 min czas pomiaru. Minimalna liczba zli-

czeń ̂ тозя-гса 0,1 î p/з określa minimalną koncentracja pier-

wiastka możliwą do zmierzenia.

4 tabelach 1 i 2 podano między innymi minimalne koncentra-

cje szeregu pierwiastków, które można określać netoóatsi

spektrometrycznymi.

19



Tabela 1

Charakterystyka spektrometrycznej netody /n- K~" / wykorzystu-

jącej рогааг kwantów gamma z wychwytu radiac?rjnego neutronów

• termicznych

bp .

1
2
3
4
5
6
7
S
9

10
11
12
13
14

. 1 5
16
17
18
19
20
21

Pierwiastek

Al
К
Ti
V
Cr
Mn

* e
Co
B i
Сц
Zn
Mo
Rh
Ag
Cd
Ba
W
Pt
Au
Hg
Pb

S С kelO

7724
5380
6760
6517
8884
7244
7632
6877
8999
7915
7863
6919
5917
5700
5824
4096
6191
5255

• 6252
5947
7368

Einimalna
Ironeentracia /J»/

3,5
1,7 •
0,085
0 , 5
0,33
0,24 -
0,28
0,054
0,13
0,33
2,3
1 , 8
0 , 2
0,34
0,011
1.3
0,78
1.4
0,11
0,028
8 , 8
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Tabela 2.

Charakterystyka aktywacyjnej metody pomiarowej

^sotop

2 7 A1
41

К

5 1 T

5 5 M n
•5900

" 6 4 N i
6 5 c «
6 8Z„

. 1 04
1 0 3 Rh
1 0 9 Ag
1 5 6 B a
1 8 6 W

? O ? A u

Abundancja

DO
100

6,88

5,34
99,76

100

100

1,08

30,91
T8,6

9,63
100

40,65
7,81

2»,41
100
24,8

^ak

Lbarn/atomJ

0,21

1.3

0,14

4.5
15,7
16,0

1,52

1,8

0.9
0,2

140

113

0,4
35,0
98,0

Т1/2i/«.

2,3 min.

12,5 gode.

5,8 min

3,7 min
2,6 gods.

10,5 min

2,55 gods

5,1 min

13,9 godz.

14,6 min

43,0 в

24,5 a

2,6 min

23,5 poda
2,7 a

47 d.

I

Ucw.)j /rospadj

0,003

0,18

0,94

0,99
1 , 0

0 . 3

0 , 2

0,09

1.0

0,25
1,0

0,12

1,0

0,32
0,99
Q.82

•r

1779

1524
320

1434
846

1330

1120

1038

439
1020

130

656

622

686
412
279

minimum
koncentracji

& J

0,003

1.5

0,024
0,0002

0,0002

0,02

1,7
0,012

0,5
0,06

0,0003

0,0005
2,1

0,01
0,001
'•'•*£>. . . . . .



Z doświadczeń uzyskanych przy pomiarach modelowych, wynika,

że stosując detektor półprzewodnikowy, ilościowa interpretacja

wyników jest możliwa gdy znany:

- ilość impulsów pochodzących od interesującej linii energe-

tycznej oraz tło pomiarowe,

- wartość strumienia neutronów termicznych na osi odwiertu

/wartość ta zależy od koncentracji wody/,

- iloraz strumienia neutronów termicznych do epitermicznych

na osi odwiertu /zależy od koncentracji silnych aosoroentów

neutronów termicznych/

Te wymogi interpretacyjne sprawiają, że sonda spelctrome-

tryczna zawiera detektory neutronów termicznych i epitermicz-

nych, zwykle są to dwa liczniki proporcjonalne wypełnione &?.»*

jeden z nich otoczony jest kadmem.

A.B.Tanner, R.M.Mojthan, F.E.Senftle, I.A.Baicker,

ffucl.Instr.Meth.Ho 100,1-7 /1972/.

A.Lauber, O.bandetrom, A Ge/L±/ Bote Hole Probe for

in Situ Gamma Bay Spectrometry. Aktiebolaget Atomenergi

AE-44.4. Swedien /1971/

3. U.^anger, A.Lubecki, R.Pepelnik, H/Jftrz, Borehole Analysis

Ъу Means of /n- ̂ ~/ and XS? Technique Demonstrated in a

Scheelite Deposit Near Hittersill.

FACT Bericht, 37 Kernforschungszentrum Karlsruhe.

4. A.Suppan,Sonden fur die Exploration von Mineralseifen-

LagerstatseniHaport Ш Ho 1788 /1972/.

5. Prospekt wydany przez Commissariat a l'Snergie Atomique
Francja /1971/.
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ZASroSO'JAHlA ЗРЗЕИЮИКИШ GAMMA rf PROFILOWANIU

ODWIERTW

SOME А1И.1САП01К OP GAEKA SPBCTROKMBT IH 30HE-E0LS LOGGI'TG

НЕКОТОШВ ШНМБНЕНИЯ ГИЫА-СШКТРСИЕПИН В КАРОТАЖЕ БПОВКХ

СКВАХВН

Instytut Jissyki i Techniki Jądrowej



•i pracy przeć stev.do-io rrsyfclŁady zastosowania spektronetrii

prsrJ.er.io'..-2isi£ gąasa w rarofilo^-siiiu ote/orótr wiertniczych.

?rz?će -.:scj'sfi:ic oriówioiio aożliirość aastoso-.raria metody

spe""trc^st—-^rne~o profilowania neutroE-gSEEia do oznaczania

siarti. "-'Tnilri laborstor^jsyeh jociarótr

na przyćatnc&ć netody tzw. "stosaat&-/

elaniu ро';2з>йб-.-.' siarki

3xaEples of tbe application of a gama-rays spectrosatry

in the Ъоге-łiole loggins hare *сеел presented. The paper

discussed cainly the fesioility of the application of neutron-

gacma spectronetric logging for the determination of sulphur.

?he results of the laboratory measurements in models of roclrs

suggest tlie usefullness of the so^ealled "energy ratios"

L-etliCd for the cifferentiation of elementary sulphur deposits

in 0-Ics.reous layers. ',-' • /

3 работе представлены прныеры применения спектроиетрнк гамма
излучения а каротаже буровых сквазвв» Прежде всего расскатря-
веется всгмогяосгь применения метода спектрометрического яёйтроя
- га>.тма Kapoiasa для определения серы. Результаты яабораторшв
измерений в моделях доказывают пригодность т.в. метода "энерге-
тических отношений11 для дифференциация пластов элементарно! се**
ры в известняковых залезсах*



Rozwój metod geofizyki jądrowej w profilowaniu otworśw

viertniczych zmierza. m.in. w kierunku zastosov/ania 0dvn.2rt0-.v-ej

spektrometrii promieniowania цапиа. Seetaika ta :-r pociarach.

naturalnego protnieniovrania ganma rozszerza możliwości, rozróżnie-

nia litologicznego przewiercanych warstw, jak również - przace

wszystkim - poprawia efektywność profilowania w złożach

surowców promieniotwórczych.

Zastosowanie spektrometrii odwiertowej unożliwia teГ

pouiar energii promieniowania gannna z wychwytu radlący32e.ee

neutronov;. Dziwki cliarakterystycsnym linioa eHitov/snsgo prsez

v/zbudsone Jądra prosieniowania gamma, metoda ta uaozliwi?.

przepro-^idzanie analizy chenicznej przewiercanych skał, l i d - ,

to'-'-anej rozdzielczością stosowanego spektrometru i zr.-ijoTsośoi?

rozkładu przestrzennego neutronov/ tersicziych i Ъ-гщгЛЫ *гг.

v; badanym ośrodku.

W Instytucie Fizyki i Techniki Jądrowej AGH *,

skonstruovrano odwiertowy scyntylacyjny spelctrossetr promienio-

wania gamma, współpracujący z wielokanałowym analizatorem

amplitudy Ul t2j . Poniary wykonywane we wzorcach skał na sta-

nowisku Eodeiowym Przedsiębiorstwa Poszukiiraó Geofizycznych,

z"ou3ov:anym \i Ot-zii-skach. k/?oznania, jak również w oir.forach

v.'iertniczych, —/•z.z.zs.Ty peJr." -T3;r-!?.tność spektrometru ao

ironiarów v.'idna naturalnego i •-.'-budzonego prondenio^-ania ganTta.

Sf.vierdsono n.in. -ożliwość zastosovraziia opracowanej

.:.r-ar2tury do rozdzielania-w profilu przev.-ierconej partii ŝ rał

v/iglaTiOvrycfc. - dolomitów i wapieni w oparciu o wyzrscsenis

stosunku nat^żet cljarakterystycznych linii pr%raienicv:ania

gamma z wychtłytu radiacyjnego neutronów x-r vrapniu w st-le

i żelazie w osłonie sondy. Dolomity, w porównaniu z -.-/spienianii,

charakteryzują si^ obniżoną wartością tego stosunku. Katoda ta,



aczkolv/ieir wypróbov?2na jedynie к sfrai nych ośrodkach modelowych,

stwarza jedyną dotychczas dostępną możliwość rozdzielania

tycb skał £зЦ .
•i' niniejszej pracy przedstawiono mo&liwość zastosowania

spektrometry cznej metody neutron-gamma do vydzielania varstw

siarki elementarnej. Problem ten przedstawia bardzo istotne

- zagadnienie przy rozpoznawaniu i eksploatacji złóż siarki, .

a jego rozwiązanie napotyka na duże trudności przy stosowania

tradycyjnych metod geofizycznego profilowania odwiertów.

V pomiarach zastosowano wspomniany wyżej odwiertowy

spektrometr gamma L1,2j, ̂ e z stalowej rury osłonnej oraz

izotopowe źródło neutronów ?u*Be o wydatku xz^du 5x10 n/s.

sondy, czyli odległość między źródłem i detektorem,

wynosiła ok. 50 cm. Sondą umieszczano w modelach ośrodków

skalnych które stanowiły drewniane beczki wypełnione zmielo-

nymi materiałami: siarką, wapieniem /stosowano wapno hydraty-

zowane/ ofaz gipsem. V.' osi modelu umieszczano rurę tekstolitową,

iaitującą niezarnrov/any о1л-/ог vriertniczy; śród>o neutronów

оЪиаоттапе było płaszczem parafinov^a. V.'yaiary zbiornikósr

nodelowych prsedsta-.-.-ia rys. 1.

Wyniki pomiarów przedstavaono na rysunkach 2-4. Widoczne

na vri.umaeh piki pochodzą ofi. linii vrzbudsnych '.•? jądrach siarld.

i wapnia. Interesujące dane jądrov?e tych pierwiastków- podano

V7 tablicy 1 С^З • %• v̂ rkresach \iridoczne są róimież piM

i2cieczki oraz pik promieniovrania gamma z wychwytu radiacyjnego

neutronów.w wodorze /2,23 Ke"V/, któiy służył do stabilizacji

energetycznej mierzonego widma.
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Tablica'

Pierwiastek

S

Ca

Przekrój
czynny na
wychwyt neu-
tronów ter-
micznych

0,512

0,430

Snergia
promieniowania
głównych l i n i i
powyżej 3 K e7

/KeT/

8,641
7,800
5,420
5,047
4,870

4,639
4,431
3,723
3,370
3,221

6,420
5,901
5,515
4,750

4,419
3,760
3,610
3,586

Łiczoa fotonćw .
na 100 neutronów'

1,91 I
2,31

42,44 j
2,26
3,24
1,49
3,16 |
2,03 i

3,78
19,46 !

28,09 1
3,07 ;
1,74 i
1,98 |

10,79 |
1,90 . i

. 4,53 . |
1,63 !



sys.1 Zbiornik używany -w pomiarach modelowych.

Z rysunków wynika, ze w widmach promieniowania gamma

z wychwytu radiacyjnego neutronów występują praktycznie

wyłącznie: dla «-apnia pik ok. 5,4 E e ~ i jego 2 piki ucieczki

/ok. 5,5 i 5,4 ̂ e?/, a dla siarki pik ok. 5,4 KeT i jego

2 piki ucieczki- /ok. 4,3 i 4,4 Kev/. Natężenia względne pilcu

f o to elektrycznego i pil:óv; ucieczki zależą od wielkości seyn-

^latora /•..' sondzie pomiaroiirej stosoiraao kryształ UaJ/Il

40x40 nm/. Po kształtach v?idm łatwo wi^e rozróżnić pomiar

przeprov.-s.dsony w wapieniu /rys.2/ i К siarce /rys.3/. »ridmo

uzyskane z pomiaru w gipsie /rys.4/z&wiera piki charaktery-

styeane zarovmo dla wapnia jak i dlą siarki» podobne vri.dmo

może Ъус uzj-skane ró4mież z mieszaniny siarki elementarnej
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z wapieniem, zachowując udział procentowy siarki analogiczny

jak dla gipsu /ok. 19*»/.

Z myślą o przyszłych ciągłych pomiarach w otworach wiertni-

czych za siarką, wybrano dwa przedziały energetyczne w zmie-

rzonych widmach, odpowiadające promieniowaniu wapnia i siarki.

Przedziały te miały szerokość 0,5 KeT, przy czym dla wapnia

wybrano energią 5,9 MeV /pierwszy pik ucieczki od linii

6,420 KeV oraz nisko-wydajna linia 5,901 Mety, a dla siarki

4,9 KeV /p±erwBZj pik ucieczki-linii 5,420 КеТГ oraz nisko-

wydajna linia 4,870 Kety. Stosunki natężeń w tak wybranych

przedziałach energetycznych dla trzech mierzonych materiałów

podano w tablicy 2. Z podanych wartości widać, że nawet w przy-

padku pomiarów bez odejmowania tła komptonowskiego stosunki

natężeń pozwalają na łatwe rozróżnienie siarki i wapienia

/w tym przy.padku wapna hydratyzowanego/ о.гаг gipsu, chociaż

dalej pozostaje brak możliwości rozróżnienia siarki "siarcza-

nowej" w gipsie od elementarnej, przy odpowiedniej mieszaninie

siarki elementarnej i wapienia.

Tablica 2

"Materiał

siarka

wapno hydra-
tyzowane

gips

Stosunek natężeń

bez odjęcia tła

5,1

1,7

3,1

promieniowania
•eV do Ч.Ч KeV

po odj%

0

ciu

31
0

3

energii

tła .

-

t3



Uzyskane .wyniki poniarów modelowych pozwalają na zastcccwa-
•

nie przyjętej metody dla wyróżnienia pokładów siarlri elemen-

tarnej w wapieniach., wykonując pomiary punktowe w otworach *

wiertniczych, względnie prowadząc ciągłe profilowanie oi'.-r±er-

tów. W tym drugim przypadku- zastosować nożna metoSę "stosun-

ków energetycznych", analogiczną do metody proponowanej 31a

wyróżnieniania wapieni i dolomitów |_4_} * względnie do techniri

wydzielania pokładów siarki, opracowanej przez geofizyków

radzieckich L5J • Pozostaje jednak Ъгак oożliv;ości rozróżnia-

nis siarld. elementarnej i siarczanowej, stanowiący istotny

cs-TiVaaent w przypadka konieczności wydzielania warstw zawiera-

ją.cyc]a rozproszoną siarką elementarną w skałach węglanowych,

spośród warstw gipsOT/ych. V przypadku warstw zax<rierających

dużo krsenu /np. zapiaszczonych/ wystąpi^ może silny zakłóca-

jący wpływ linii promieniowania z wychwytu neutronów w krzemie

/linie 6,?80 Ke7 i 4,934 HeV/f fctóry eliminować można ewentu-

alnie stosując dodatkowo pomiar prcmieniowania o energii

3,5 KeV /wydajna linia krseim 3,539 MeV/.

Dalsze laboratoryjne pomiary modelowe oraz pomiary

w otworach wiertniczych pozwolą na uściślenie wysuniętych

wniosków oraz opracowanie metodyki pomiarów. ?rzeividuje się

wykonywanie prac terenowych z zastosowaniem zmienionej

konstrukcji sondy odwiertowej [.2J z osłoną aluminiową.

Einiejsza praca wykonana została w ramach współpracy

z Ośrodkiem Badawczo-Hozwojowym Techniki Geologicznej

w VJarszawie.
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Streszczenie

Prezentowana praca zawiera wyniki i hyuromechfmi czną inter-

pretację obliczeń współczynnika turbulentnej dyfuzji dla

przepływającej hydromieszaniny. Średnia koncentracja objętościo-

wa hydromieszaniny obejmuje wartości od с ж 0,11 do e • 0,54.

Obliczenia przeprowadzono w oparciu o radlometrycsne potniary

rozkładu koncentracji fazy stałej w przekroju poprzecznym

płynącego strumienia.

•Che preaeat paper contains results and the hydromechanic

Interpretation of calculation of sediment transfer coefficient

far the flowing hydromixture. $he mixtures concentration *bere

fire In Interval e * 0,11 to с * 0,54 . These calculations >ri

caried out on base of radiometrie measurements of distribution

concentration^solid particles on the cross-section at stream.

The paper contains too the hydromechanic Interpretation of

obtained function for sediment transfer coefficient. Q~

B спхж предстатхЕетея трожужьяктя. аяредедшои хояфф
ж хяеряк

со средввк ооъвшой ковцвяхршцвй • обляехж от о**0»И до
Проведете гвдоомаашпеасдк жвтерпрешрш подучеаа эааяешоехв
джк ввредвхсеаого хооффяценх&*



Opracowana w Instytucie Fizyki i Techniki Jądrowej metoda

wyznaczania rozkładu koncentracji fasy stałej L1 1L2 J w Prze-

pływie hydromieszanin oparta jest na pomiarze absorpcji promie-

niowania gamma przez płynącą w rurociągu mieszaninę. 0rządzenie

pomiarowe wyposażone jest w głowicę skanującą przekrój poprzecz-

ny rurociągu, która wykonuje ruch jednostajny złożony, obrótowy-

radialny względem osi rurociągu. V sposób ciągły dostarczana

jest informacja o gęstości strumienia mieszaniny, wzdłuż cięciw

stycznych do spirali Archimedeaa w obszarze całego przekroju.

Uzyskane w czasie pomiaru diagrargr natężenia promieniowania są

podstawą do wyznaczenia przez maszynę cyfrową roricładu lokal-

nych gęstości /lub koncentracji objętościowej/. V rezultacie

otrzymuje się mapki, na których w 307-nd.n punktach wyznaczona

jsst gęstość lub koncentracja.

Ze względu na dużą dokładność metody /błąd maksymalny wyrosi

6%/ oraz to, że rozkład koncentracji jest ilościowo określony

w tak wielu punktach w przekroju, podjęto próbę wyznaczenia

współczynnika turbulentnej dyfuzji - parametru silnie związa-

nego właśnie z rozkładem koncentracji.

Rozważając wiele teorii turbulentnego przepływu hydromie-

szaniz. można stwierdzić, że jako wyjściowe przyjęto następujące

równanie:
de

gdzie: Я ~ współczynnik turbulentnej dyfuzji lub turbulentnej

wymiany masowej cząstek stałych,
o - e - _

e » - koncentracja objętościowa / o, o , o - odpo-

wiedsio gęstości: mieszaniny, wody, cz.stałych/

v - prędkość opadania cząstek stałych.

Równanie to może być użyte jako definicjo. Я _ , interpretując
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jegc drugi człon jako reprezentujący sposób.unoszenia i opada-
nia v.- pur-kcie przepływu rnieszaninr o koncentracji с . Znając
z doś-ń-iadcseń zależność - = £{y) sożna więc dokonać próby
wyznaczenia £ . '•• tvz. celu 'л-ykorzystano wyniki pooiarćw

s

rozkładu koncentracji w postaci profilów /rys.i/t dla sześciu

różnych koncentracji średnich od с * 0,11 do с * 0,54 mie-

szaniny piaskowo-wodnej, wielo?rakcyjnej.

tf cele określenia prędkości opadania skrępowanego cząstek

piasku skorzystano z &oźvlaucze& Kinca L3 J , wykonanych dla

ziaren o średnicach w zakresie od 0,1 do 2,5 ESS V całym możli-

wym przedziale koncentracji objętościowej. Jako rajbardziej

reprezentatywną dla badanego piasku średnic? ziarna przyjęto

z krzywej uziaraienip d5Q= 0,44 mm [Ił J /fi5Q - średnica czą-

stek, w stosunku do. której łączne wagowe zawartości cząstek

o d większej i mniejszej są sobie równe/.
uCy

Gradienty koncentracji ~~^~ • f(y/B) wyznaczono graficz-

nie z wykresów с ш f (y/D) , według ogólnie przyjętych metod

graficznego różniczkowania I_5 J • Wyniki przedstawione są

w tablicy 1.

W podanych zależnościach у jest cdległością punktu od dna

rurociągu, J> - jego średnicą. Ela koncentracji średnich do

15Ź gradient koncentracji jest ujemny w całym przekroju, a już

dla с = 18P - w dolnej części przekroju przyjmuje wartości

dodatnie i ze wzrostem koncentracji średniej obszar ten jest

coraz większy, fakt ten sugeruje, że turbulencja w obszarze

przydenaym jest znikomo mała dla mieszanin wysokozag^szczonyćh.

Znalazło to swoje odbicie w zależności wyznaczonego £
s

*.-; funkcji odległości od dna rurociągu, którą przedstawia rys.2.

ft' górnej połowde przekroju t -wydaje się być jednakowy

dla różnych średnich koncentracji- Sydromieszaniny, natomiast

poniżej średnicy poziomej, do koncentracji 0,24 *CS rośnie
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co Tablicy 1

Dane pomiarowe 1 wartośoł

1
0,90
0,95

0,05
0,10
0,20
0,30
0,35
0,40
0,50
0,60
0,70
0,80
0,90
0,95

2
0,07

0,56
0,58
0,60
0,57

0,54
0,50
0,33
0,42
0,38
0,35
0,33

3

-2,281

3,575
2,681

0
-2,324

-2,681
-3,218
-3,933
-3,218
-2,681
-2,681
-2,661

4
О,0006

-0,0014
-0,0020

_
-2,324

0,0018
0,0014
0,0012
0,0012
0,0013
0,0012
0,0011

5
в - 0,24
т

в

9. о
О О
Я II

i #* W

б '
0,13
0,09

0,63
0,67
0,70
0,73
0,73 ,
0,70
0,66
0,57
0,48
0,38

7
-4,47
-3,58

5,36
3,58
0,89
0

-1,79
-2,68
-4,47
-6,26
-8,04
-8,74

о

0,0006
0,0005

-0,0008
-0,0013
-0,0054

_
0,0028
0,0018
0,0010
0,0006
0,0004
0,0003

9

о - 0,31
V

w*» 0.01 Чш/а

w
В

1Г\ О

О О
' *ь »*
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Rys.2 Współczynnik turbulentnej dyfuzji C s - f(y/D ) dla różnych
koncentracji średnich.
1̂ - 0,11 , 2_O,15 , 3-0,24 , 4-0,31 , 5-0,54

-Ю -в -2 0 2 4 6 8 Ю С "ЮЧ,



w kierunku dna, a od с * 0,31 , gdzie efekt dodatniego

dientu jest wyraźnie widoczny, £. rośnie do pewnej odległości

od dna, jest nieokreślony w przedziale maksymalnej koncentracji

lokalnej, a następnie uzyskuje wartości ujemne. Jedynym wyjaś-

nieniem tego zjawiska wydaje się to, że wzrost koncentracji

w warstwach pov?yżej dna występuje na skutek nasycania się varstv

cieczy unoszonymi stałymi. Im większa jest koncentracja średnia

mieszaniny, tym większy obszar jest nasycony cząstkami stałytrd

i tym większa jest maksymalna koncentracja lokalna. TJzyskane

wartości współczynnika turbulentnej dyfuzji weryfikowano

z danyni literaturowymi L.8 J L^ J L7 J i stwierdzono zgod-

ność ni;dey nimi.

Stwierdzony efekt potwierdza przewidywania wielu autorów

LS J L 9 J związane г wyjaśnieniem funkcji strat energetycz-

nych v/ warunkach krytycznych przepływu od gęstości mieszaniny,

która wykazuje niezależność prędkości krytycznej od gęstości

dla koncentracji fazy stałej wyższej od 15& /prędkość krytyczna

jest definiowana jako prędkość średnia, przy której wszystkie

cząstki stałe, zawarte w strumieniu, znajdują się w stanie za-

wieszenia lub są wleczone po dnie rurociągu nie tworząc tym

samym nieruchomego osadu dennego /. Początkowo nasycają się

tylko przydenne warstwy strumienia i prędkość krytyczna rośnie,

a od с = 0,15 nasyceniu ulegają warstwy coraz wyżej leżące

od dna.

Wprawdzie przedstawione wyniki badań nie.dotyczą warunków

krytycznych przepływu, ale rozważając najogólniej stosunek

prędkości średniej do prędkości krytycznej widać, że w przy- *

. padkach koncentracji średniej poniżej 155°, pomimo największej

wartości •/•k_ t maksymalna koncentracja lokalna utrzymuje

się nadal na dnie, dopiero dla с у 15^ • czyli dla ^/v^



coraz mniejszego, największe nasycenie cząstkami stałymi wystę-

puje w wyższych warstwach strumienia, co jest zgodne z przewi-

dywaniami wielu autorów.
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Zjednoczone Zakłady Urządzeń Jądrowych "50IO3J" mają aa

zadanie produkowanie i zastosowanie techniki jądrowej w gospo-

darce narodowej.

PojCcie techniki jądrowej ulega z każdym rokiem rozsse-

rzeniu. Prowadzone badania naukovje, oraz rozwój techniczny'

zakładów przemysłowych powodują, że 2 jedner strony jest

coraz więcej pi-oporrveji oferujących nowe trrxy i rodzaje

urządzeń,z drugiej strony przemysł - wobec braku pracowników .

musi modernizować procesy'technologiczne.

Powstaje więc duże zapotrzebowanie na aparaturę, która

pozwala na automatyzację kontroli produkcjii Już dziś zapo-

trzebowanie jest znacznie większe niż możliwości produkcyjne

i usługowe Polonu. Istnieje wi<jc konieczność doboru aparatu-

ry w miar? uniwersalnej pozwalającej na produkcja w seriach

średnich i krót3dLch.

Zachodzi wi^c konieczność opracowania układów, w których

ta aparatura może być zastosowana. Rolę tę spełniają Zakłady

i Wydziały Zastosowań Polonu.

Ważnym zagadnieniem, oprócz zastosowania, jest serwis.

Biorąc pod uwag? niebezpieczeństwo pracy ze źródłami promie-

niowaniatezynnośei serwisowych nie mogą wykonywać osoby

nie posiadające odpowiednich kwalifikacji i uprawnień.

Z praktyki wiemy, że nawet najlepiej skonstruowana i wy-

produkowana aparatura wymaga systematycznego serwisu. Kożna

też podać przykłady, w których aparatura posiadająca wady

konstrukcyjne i technologiczne objęta dobrym serwisem pracuje

przez wiele lat, spełniając swoje zadania.

V dalszej czyści referatu przedstavriony zostanie program

produkcji aparatury oraz przykłady zastosowań jej w różnych

działach gospodarki. Zakład Doświadczalny n20L0N'! produkuje



głównie aparaturę jądrową do zastosować przemysłowych, ^-r-zrz-

tura produkowana jest w krótkich seriach bądź w pojećyr-crrroh

egzemplarzach na konkretne zamówienie.

Aktualnie Zakład produkuje:

1. Izotopowe "ragi taś;nocig?ov/e

Opracowany został typoszereg izotopcv.=ycii wag taśmociągowych.

Podstawą typoszeregu jest obciążenie taśmy oraz jej згегзко^с.

tfkład elektroniczny jest w zasadzie taki sam, wprowadzono

v: stosunku do produkowanych poprzednio wag '«11-2 jedynie ułrład

•ts.chonetryczny, pozwalający na korekt? wielkości mierzonej

•ZS.EJ ..- funkcji prędkości taśmy.

Izotopowa waga taśmociągowa tvp ^ip przeznaczona jest do

poniaru masy na taśmociągach o szerokościach 1000 i 1200 mm

o obciążeniach do 14-0 k&/m. Waga ta, decyzją Eińisterstwa

Górnictwa i Snergetyki z dnia 21.12.75, została, dopuszczona

do pracy v/ kopalniach, gdzie nie występuje zagrożenie wybuchu

metanu do rozliczeń wewnętrznych wydobywanego urobku. Dokład-

ność wagi określona na 5f> przy obciążeniu 140 kG/m.

Izotopowa wags, taśmociągowa typ 210. przeznaczona jest do

pomiaru masy na taśmociągach o szerokości 500 i 650 mm przy

obciążeniu S-40 k&/m prędkość t»śmy o,5 - 2,5 m/s minimalna

porcja ważenia nie powinna być mniejsza niż 15 $. Dokładność

ważenia ±3 'p. Przy opracowaniu geometrii pomiaru współprac ov;a-

ły Instytut Badań Jądrowych i Politechnika Warszawska, "aga

ta posiada dobrą liniowość. Próby przeprowadzone przez Poli-

teohni;:-i ;'arszawśką, przj- współudziale I3J, na terer.ie v-.-tvrr--

ni papieru w Jeziornie kA?ars3awy wykazały, źe ж.с':И"г f''"-

osiągniecie dokładności ważenia' ±2 .•>.

Izotopowa v.*aga taśąociągoyja typ 11.0 prseznacsona ,j-:-~~ -~

tnałych odciążeń taśmociągu 2-10 k5/m, szerolcość iaś^r.o:'. ;:: .



100-500 ШЕ.. Dokładność pondaru ,+3 ̂ « v' wadze zastosowano

:r:':"c prr̂ ie--.iov,-a.'ia Cs_i37. Przeprowadzono próby w Instytu-

aj-e --awosó:.1 Sztucznych oraz w ZakZadach Azotowych Puławy

prsy wańeniu nasr 12 tys.ton mocznika. 3łędy posdaru wynosiły

1 ,2 Г-. У aga ta jest jedyną v/agą taśmociągową dla małych

obciążeń i nie noże tffć zastąpiona inną wagą.

2. Sgstośpi "•gl̂ i?r?:<>

Boś'.rf.adczenia -uzystane v: czasie etsploatacji gsstościomie-

rzy izotopowych typu Z?u-3O3 v.'slcazaSy na konieczność zmian •

konstrutcji głowicy pomiarov^eg, рогл/а1азасез na natychmiasto-

we sprawdzenie pracy isiemiTra. ̂ 'arunelr ten został spełniony

przez opracowanie głowicy; pdehylonaj z rurociągu na wzorzec.

Wzięło, temn rozwiązaniu głovd.cy można uzyskać dodatkowe

informacje, jak np. osiadanie na ściankach rurociągu osadu,

bądź znmiejszenie grubości ścianek rurociągu wskutek "wyciera-

nia się".

- &ęstościomierz 1УИ. Omawiana wyżej zmiana konstrukcyjna

głowicj1" została zasrtosowana w tym typie gęstoSciomierzayako

detektor zastosowano komorę jonizacyjną EPG-1/50. Układy

elektroniczne zostały wykonane w oparciu o tranzystory; Dokład-

ność pomiaru gęstości zależna jest od średnicy rurociągu

w aiejscu pomiaru i wynosi średnio 0,5 ?», w szczególnych warun-

kach pomiarowych można osiągnąć dokładność rzędu 0,2 $>.

3. -̂-ifir̂iiffi ffś

Izotopov;e mierniki grubości blach, taśm i folii.są stosowane

w kraju od 1964 roku. Wieloletnie doświadczenia uzyskane

w czasie eksploatacji pozwoliły na zmiany konstrukcyjne, elimi-

nujące zauważone usterki.

- Kiernik "bl̂ efr -aiimro-nh irrx> 1208. &rubościomierz ten stoso-

wany jest do sterowania pracą walcarki w różnych systemach



automatyki. Pracuje \i oparciu o scyntylaćyjny układ por_Larov.--

ze óródłem promieniowania Атв-241, o aktywności 130 ?Pi dla

zakresów nomiarowych do 3 шп, bs.d^ ze -^ródłe^ T)rzetv.'cmi'jc-.~/"̂ .
r. 90 -̂90 - nbeta--Z or +1 , o aktywności 500 nvi - w tym uK:adzi3 ncie

być stosowany do pomiarów blach o grubości do 5 sn. J-iemil:

tego typu został zastosowany w Hucie "S'lcriar.1' w ul-ła^sie re

stero\7aniem maszyną cyfrową. Został on dokładnie svrc:-Tizcir-,

metodą odczytu i v^rcinania próbek w czasie produkc.ii. './ухл.?:!

pomiaru potwierdziły w pe2aii założone parasetry. 3>ąd potniari;

ustalono jako 0,5 >» + 0,01 na.

Oprćcz v.yżej onćvń.onej aparatury izotopowej, produkuje si<;

na zlecenie apstraturs unikalną, jak np. i

- grubościonierze folii cienkich o zakresie 60-130 g/ a~,

- grubościomierze tafli szklanych,

- grubościomierze kordu gumowego,

- grubościomierze rurek szklanych.

Opracowany, wykonany i zainstalovrany został auton^tyczr^

segregator do pomiaru poziomu oleju w samochodowych cewkach

zapłonowych. Zakres pomiaru 96-102 om z dokładnością 1 ззп.

Dzięki zastosowaniu segregatora, jakość produkowanych cewek

znacznie się poprawiła.

Produkowane są mierniki gęstości płyt paździerzowyeh.

Zakres pomiaru płyt o grubości 8-50 иге z dokładnością do

0,1 na. Miernik ten jest instalov/any w fabrykach dostarczonych

przez ZEM4X.

Zakład aktualnie pracuje nad nowymi izotopowymi miernikanu.,

a mianowicie:

- izotopowa waga 500 R. przeznaczona do kontroli ilości

węgla na hałdach przy kopalni. W zależności od kierunki tasno-

ciągu, masa na taśmie jest dodawana lub odejmowana. Podstawo-

we parametry techniczne tej wagi zbliżone są do wagi typu "1С.



«'aga ta zostanie zainstalowana w kopalni "G-enerał Zawadzki".

- gęstości nwApTZ tyrm ?—2~02

Sęstościozderz pracuje w geometrii pomiaru analogicznej do

miernika 1331. Zastosowano komory kompensacyjną "typu EPGB-1/5O.

Komora ta posiada, oprócz typowej części czułej na promienie

gamma, cz%ść przeznaczoną do pomiaru promieniov.-ania beta

Sr + Г t pochodzącego ze źródła kompensacyjnego mieszczącego

się na ruchomym prucie. Zbliżając lub oddalając źródło kompen-

sacyjne od okienka części beta komory, zmienia się, odpowiednio

napromieniowanie części kompensacyjnej komory i tym samym

zmienia się prąd kompensacyjny. Ponieważ obydwie komory zasi-

lane są przeciwnymi napięciami, komora pracuje ẑ  prądem wypad-

kowym bliskim zeru, co pozvala na zmniejszenie do

wpływu na wynik pomiaru niestabilności oporu wysokoomowego.

W układzie zastosowano elektrometr produkcji krajowej.

Dzięki zmianom konstrukcyjnym oraz zastosowaniu nowych podze-

społów, osiągnięto dokładności kontrolne lepsze w stosunku do

miernika typu 1351.

Zakład Prz&dzeń Przemysłowych w Krakowie produkuje веэтг̂ ВД̂ д

- T>rzekaźniki radioizotopowe.

Są to urządzenia sygnalizacyjne, reagujące na zmian? warto-

ści mocy dawki promieniowania, przy czym gmja-ną ta następuje

wskutek zmiany absorpcji lub rozproszenia promieniowania prze*

kontrolowaną substancję ciekłą lub stałą. Zakład ten produkuje

szereg przekaźników o nowoczesnych rozwiązaniach konstrukcyj-^ _

nycb., opartych o technikę tranzystorową i mikroukłady hybrydowe,

gwarantujące długotrwałą i niezawodną pracę w najcięższych

warunkach środowiskowych.
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Parametry

Wykonanie
- zwykle
- górnicze
- chemiczne

Budowa

Kapiecie zas i lania

Próg zadziałania

Próg puszczania

mH/h
•

Czas wdziałania

TJPR-11

UPB-11/Z

UER-11/G
таЯ-11/СН

DPR-13

UPB-13/Z
-

•0PŁ-13/CH

- jednoblokowa

wykonanie
Z; 220 Y

G i ©H; 42 V

przełąezne
1
0,35
0,35

0,33
0,12

0,12

0,3 s
3,0 s
5,0 s

standard 0,25
vrolny 0,2
szybki 1,0

standard 0,1

wolny 0,16

szybki 0,3

standard 3 s
wolny 15 s
szybki 0,45 s

GP3-23 ]

UPR-23/2Z

dwublokowa

220 V

0,45 mH/h

0,2 m-Vh |
+ 1 0 i> i

re£ulov/ać (

6 + 3 s .

-Isotopotvy przekaźnik rozproszeni awv IPR-2

Reaguje na zmiany natężenia promieniowania gamma wywołaną

pojawieniea się substancji rozpraszającej w sąsiedztwie sondy

przekaźnika...Przekaźnik.wyposażony jest we własne źródło

promieniowania gamma umieszczone w sondzie.- Umożliwia sygnali

zację i kontrolę zmian'poziomu cieczy i materiałóv; sypkich

o ciężarach" właściwych 0,8 - 3 G/cm .

Budowa dwublokowa, czas zadziałania i puszczania - 15 s,

dokładność wskazań - +4 cm, źródło promieniowania - Cs-137=1

moc dawki w odległości 1 m - 2 mH/h.



roboczc-trzusvortowe

Przeznaczone s? 3c transportu i przechowyv/PTijŁ źródeł gamma

oraz v.yprov.'Łdzr.Tiją v:iązki promieniowania. Pojemniki produkowane

są w różnych wykonaniach z jednym lub dwoaa przeciwnie skiero-

wanymi otworami kolisacyjcymi. Typoszereg produkowanych pojem-

ników pozwala na przechov̂ rwanie -rodeł Оо-бО о aktywnościach!

20, 50, 100, 20C, 500 i 1000 mCi.

2ak>ad produkuje również seryjnie v/agi izotopowe typu

aiT-2 i przygotowuje sit do przejęcia produkcji \rag 110

z Zakładu 2>cświadczalnego.

^ B P S T ? ? i i 1 t i r z ą d z e ń

Szerokie zastosowanie urządzeń izotopowych znalazło w ukła-

daeh automatyki górniczej. Pierwsze urządzenia izotopowe zain-

stalowano w górnictwie w 1954 r. w kopalni węgla "Bielszawice".

У następnych latach zainstalowano znaczne ilości urządzeń

w różnych kopalniach.

WszysSae urządzenia izotopowe stosowane w górnictwie

węglowym można podzielić na trzy grupy:

- elementy czujnikowe układów automatyki i sygnalizacji

- przenośne urządzenia pomiarowe

- środki służące do wprowadzenia nowych metod badawczych*

Eajczsściej znajdują zastosowanie przekaźniki jedneblokowe

typu WH-n/S, przeznaczone do współpracy ze źródłem promie-

niowania gamma.

Przekaźniki znalaz3y zastosowanie do automatyzacji ścian

wydobywanych typu ASI. Spełniają one kontroli położenia

kombajnu w ścianie węglowej. Doświadczenia uzyskane z zastoso-

waniem przekaźników potwierdziły, że rozwiązanie to jest naj-

korzystniejsze i będzie w dalszym ciągu stosowane.
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Można również usnąć, że zastosowanie przekaźników w układach

urządzeń przyszybowych, szybów wydobywczych klatkowych i ski-

powych zdają dobrze egzamin i umożliwiają:

- zwiększenie wydajności urządzenia, poprzez skrócenie

czasów "martwych" /sygnalizacja, opóźnienia ;/ reakcji obsługi/,

- wyeliminowanie błędów obsługi i poprawi bezpieczeństwa

pracy urządzeń,

- zmniejszenie kosztów ruchu poprzez przestrzeganie harmo-

nogramu pracy oraz przepisowych wartości parametrów maszyuy

wyciągowej.

Przykładów zastosowań w górnictwie coźna podać znacznie

vi « e j , jak nj.. sygnalizacja niedomknięcia klapy śkipy,

kontrola napełniania zbiorników obmiarowych, kontrola zaniknię-

cia vrrót szybowych i inne.

Urządzenia izotopowe odgrywają poważną roi? nie tylko

ial:o pojedyncze mierniki w układach automatyki. Kośna również

-odąć przykłady gdzie urządzenia izotopowe odgrywają rolę

cecydującą i pozwalają na modernizację procesu technologicznego.

Przykładem takim może być proces szlamowania kaolinów. Proces
»

technologiczny jest pozornie prosty i sprowadza siś do wydzie-

lenia z przerobionego kaolinu o odpowiedniej granulacji.

Ważnym wi§c problemem jest kontrola i sterowanie procesen.

Do tego celu służą gtstościomierze, które w sposób ciągły

kontrolują przebieg procesu Ъег pobierania próbek substancji.

Eależy podkreślić, że urs^dzenia te pracują w pomieszcze-

niach gdzie jest duża różnica temperatur. Przeprowadzone próby

z zastosovraniem gęstościonierza tj-p 1551 w pełni potwierdziły

jegcp przydatność. Zakłafi przeróbczy kaolinu można v: pe2aii

zautoaatyzov/ać stosując 5 e^stościonierzy i Ą- vagi taśmociągowe.
Zagadnieniem ściśle ztiriązanyra z możliwościami autoraatj'-zacji

jest także możlivrość wykorzystania atomów znaczonych. ?racep



te prowadzone były przy współpracy Instytutu Szkła oraz

Zakładu Zastosować techniki Jądrowej we Wrocławiu. Opracowano

i zastosov/ano układy pomiarowe poziomu na granicy rozdziału

dwóch faz /ciekłych., ewentualnie stała-eiekła/, różniących

się gęstością. Sygnały z sygnalizatora mogą być wykorzystane

w układach automatyki do uruchamiania różnego rodzaju blokad.

Innym przykładem może być sygnalizator przeznaczony do

wykrywania i przekroczenia przez pianę określonego poziomu

w reaktorze podczas przebiegu procesu technologicznego. Hożna

uznać za duże osiągnięcie opracowanie zdolnego, bezkontakto-

wego i automatycznego regulowania poziomu masy w wannie

szklarskiej. Zadaniem tego układu jest utrzymanie stałego

poziomu masy w warunkach szklarskich, co ma wpływ na wydajność

urządzę^ jak również jakość szkła. Oprócz obwodów regulacji,

miernik wyposażony jest w rejestrator odchyłek poziomu od

wartości nominalnej oraz sygnalizację. Urządzenie to pracuje

od dwóch lat w Hucie Szkła ^&ara" w Piotrkowie Trybunalskim.

Zakład ocenił pracę tego urządzenia pozytywnie. Istnieje

zainteresowanie innych hut instalacją podobnych układów. Duże

możliwości występują w zakresie automatycznych procesów

w odlewniach. Ze względu na trudne warunki pracy aparatury

/duże zamienię i wilgotność/ najlepiej zdała egzamin apara-

tura izotopowa. Aparaturę stosuję się dot

- systemu nadzoru nad stanem zasobów materiałów sypkich

v; zasobnikach»

- sterowanie rozdziałem masy formierskiej dostarczonej

do stanowiska formowania,

- kontroli i regulacji poziomu wsadu w żeliwiakach.

Istnieje całkowita automatyzacja kontroli i regulacji gdy

istnieje kilka żeliwiaków, obsługiwanych przez jedną wsadzarkę

suwnicową,



- automatycznego obciążania forra na taśmie /zesv/ala. us

przesuniecie skrzynki formierskiej na taśmociągu, Ъ?Л- Мо':'г!:

taśmociąg gdy skrzynka jest pusta lub niedociążor^X

Podane przykłady nie rozwiązują w pełni potrze'o -rzenyslv

odlewniczego, dalsze nożliwości nastąpią w trakcie współprac;'

pomiędzy Ośrodkiem Zastosowania 5ecbniki Jądrowej :•.' Gdańsku

Podobnie przedstawia się sytuacja z projektowaniem oraz

wykonywaniem układów automatycznych dla Zakładów '•Jytv/crczych

Betonów Komórkowych. Automatyzacja wykonuje się głói-mie

w oparciu o gęstościomierze, przekaźniki izotopowe oraz ••/agi

taśmociągowe.

Pierwszym zakładem, w którym wykonano układy aato-atyczne

był Zakład w Lidzbarku, Układ został opracowany i wykonany

$rzez Wyuział Zastosowań Zakładu Urządzę» Badawczych i Przei^sł.

w Poznaniu. Aktualnie wykonano dalsze układy automatyczne

dla Zakładów w Puławach, Kozienicach, Ostrołęce. Posiadary

zlecenia na ciągłą współpracę, w latach 1976-80 dla odbiorców

krajowych, jak i dostawy zagraniczne. Przykładów zastosowań

można podać znacznie więcej, np. układy automatyczne 'dla

flotacji rud miedzi w kopalni w Lubinie, współpraca z przero-

słem cementowym, chemicznym, z przemysłem energetycznym, spożyw-

czym iJnnymi hyłaby v?yszczególnieniem prac wykonywanych przea

Zakładu "Polonu", często we współpracy z ISJ oraz innymi

instytutami przemysłowymi. Profil usług stauowią:

- opracowanie dokumentacji

- instalacje i montaże

- serwis

- opracowanie nowej aparatury izotopowej



- badania nieniszczące

- inne usługi г sal^esu techniki izotopowej.

Ogółem zatrudniane эк. 500 osób, zaś wartość usług stanowi

v: bieżącym roku ponad 100 ™tr. zł. Ea wartość przerobu składa-

ją się:

-instalacja i montaż

- serwis

- opracowania nowej aparatury 2^

i inne usługi

- badania nieniszczące 155"

Ilości wykonywanych usług nie zaspakajają potrzeb. Aktualnie

szacujemy» że potrzeby w roku 1976 wynosić "będą ok. 250 тпТтч zł,

zaś możliwości wykonywanych usług wynoszą 140 miń zł.

W programie rozwoju atomistyki przewidywano, że w 1980 roku

wartość usług powinna wynosić 480 min zł. Można jednak już

dziś powiedzie^, że wartość usług w roku 1980 jest zbyt mała

i powinna wynosić 700 nun zł, W pierwszej chwili może budzić

wątpliwości tak duże zapotrzebowanie na zastosowanie techniki

jądrowej. Jednak w miarę prowadzenia akwizycji, zakres odbior-

ców znacznie się rozszerza, stąd też nowi odbiorcy po zapo-

znaniu si^ z oferowaną współpracą przedstawiają swoje potrzeby.

1'Iależy zaznaczyć, że istnieje zapotrzebowanie na aparatur?

izotopową nie tylko produkcji krajowej. 3ozwój współpracy

gospodarczej państw w ramach Międzynarodowego Zjednoczenia

Producentów Urządzeń Jądrowych "Interatominstrument" przewi-

duje specjalizacji produkcji i większy asortyment dostarczanej

aparatury.

Coraz czyściej zleceniodav/cy zwracają sil z życzeniami

opracowań komplelrsov.'ycn, "które obejmują rnetodf pomiarów,

dostawy aparatury oraz serwis.



Howe możliwości stwarza Krajowy System Automatyki i Pomiarów

POIMAIIK. System ten obejmuje urządzenia automatyki i pomiarów

głównie procesów produkcyjnych. Jest on realizowany w powiąza-

niu z Międzynarodowym Systemem Automatyki Kontroli, Regulacji

i Sterowania /URS/ dla krajów HNP&. V ramach Krajowego Systemu

Automatyki i Poniarów następuje scalenie automatyki i poria-

rów coraz bardziej przenikających się, w miarę rozwoju

techniki.

Wydanie Polska I-oma ~-~—74- K-42020 obowiązuje od dnia

1 lipca 1975 r. Celem jej jest ustalenie ogólnych, wymagań

i badań dotyczących urządzeń Krajowego Systemu Automatyki

i Pomiarów. Spełnia ona potrzeby ujednolicenia postanowień

normalizacyjnych dla urządzeń pracujących często w jednakowych

warunkach środowiskowych. Wymagania normy należy rozumieć

jako warunki konieczne do włączenia, wyrobów do systemu, przy

czym wymagania te, w miarę potrzeby, mogą być zaostrzone

w normach przedmiotowych.

Wiadomo, że postęp techniczny i cywilizacyjny stwarza nowe

potrzeby i możliwości ich zaspokajania także w dziedzinie

automatyki i pomiarów. lak np. badania laboratoryjne w coraz

poważniejszym stopniu stają się integralną częścią przemysło-

wego procesu wytwórczego, a podział na aparaturę laboratoryjną

do badań przemysłowych i aparaturę do badań naukowych staje

się coraz bardziej niejednoznaczny.

Struktura KSAP dzieli się na trzy części:

- pomiarową

- centralną

- wykonawczą.

Podział dokonany został w oparciu o funkcje spełniane przez

tę urządzenia w procesie kontroli. Do części pomiarowej

włączone zostały urządzenia służące do poboru informacji



oraz йс 1г-±г.\-.'э.п±с-. irtfornacji bez odziaływania nastawczego,

a -яЛс urządzenia spełniające te funkcje, które i-.-ysrsaezają

tor poci^-zy "kontrolowanym obiekten: a operatorem.

Do części centralnej vłącza siĘ urządzenia służące do

przetwarzania informacji przez v.ykonywane operacje гза+enatycz-

ne nad sygnałami wejściowymi /wyjściowymi oraz do wprowadza-

nia informacji/. Pierwsze z nich są to urządzenia ui&jące

2 regułr standardowe sygnały, zarówno wejściowe ja& i wyjścio-

we, drugie saś służą do komunikacji miedzy operatorem a pro-

cesem Izontroli.

So czyści wykonawczej należą urządzenia służące do wyda-

wania informacji z oddziaływaniem zastawczym na proces

kontrolov/any. Wyroby produkowane w jednostkach organizacyj-

nych HEL mieszczą się w grupach: pomiarowej i centralnej.

Izotopowe urządzenia pomiarowe otrzyma2y nazwę KET3OR&D

i należą do nich te, które wykorzystują do pomiarów izotopów,

umożliwiając przekształcenia różnych wielkości fizyko-chemicz-

nych na sygnały standardowe elektryczne oraz pomiar-rejestra-

cjC tych za pomocą środków ME2?R0RAD_u lub przy użyciu dodatkowo

urządzeń należących do systemu.

Przedsiębiorstwa produkujące wyroby należące do POIMLUX-u,

użyysjące znaku Systemu, uzyskują określone preferencje

ekononiczne wynikające z realizacji Systemn, ujawniające się

na różnych polach działalności placówek badawcze—rozwojowych,

producenta., użytkownika i organizacji handlowych.

IJsasadn.ieiiie szczegółowe oraz mechanizm tworzenia preferen-

cji ekonomicznych v/iąże się z procedurą oceny nowoczesności

A3C oraz procedurą znaku jakości. Zysk od wyrobów może być

podwyższony od 5 do 2$ dla grupy A i B„

tfażnm zagadnieniem jest prowadzenie akwizycji w ramach

oferowar^ch systemów, w zainteresowanych dziedzinach przemysłu.



B3ŁPRZEW0IKIIK0YJE DSTEKTOHT PROMIEITIOV.'AITIA JĄDROWEGO

SEriICOEDUC3!OR UTJCLEŁR RADIATION DETECTORS

ПОЛУПРОВОДНИКОВЫЕ ДБТЕКТОШ ЯДЕРНОГО ИЗЛУЧЕНИЯ

J.Chwassezewska, W.Czarnackl, A.J.Dąbrowski, C.

Samodzielne laboratorium Detektorów Półprzewodnikowych.

IBJ - Świerk



fisenie

Omówiono wyniki uzyskane w ISJ - Svierl: v: zakresie pół-

przewodnikowe 3 metodyki detekcji i spektrometrii prosiienioua-

nia jadrov^ego z vrsrkorzystaniem krzemowych detektorów-; tjrpu

Si/Au/, 5i/li/s germanov̂ jrch detektorów typu &e/bi/ i detekto-

rów z tellurku kadmu.

Тле progress in the development of semiconductor nuclear

detectors Si/Ац/, Si/Li/# &e/Li/ ana cadmium telluride

in the Institute of Unclear Besearch - Svierk is describee.

Same results in their application to nuclear spectroscopy

and detection are discussed.

Приведена результаты, полученные в Институте Ядерных Иссле-
дований - Сверк в области полупроводникового метода детекции
и спектрометрии ядерного излучения с использованием хремниевнх
детекторов типа SL/Au/, Cl/Li/, германиевых детекторов 6e/Lx/
и детекторов из теллурида кадмия.
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Celem głównym prowadzonych w Samodzielnym Laboratoriun

Detektorów Półprzewodnikowych I3J_Swierk prac badawczych, nad

wykorzystaniem materiałów półprzewodnikowych do detekcji

i spektrometrii pronienic/ania jądrowego jest stworzenie

w kraju nowoczesnej bazy detektorov/ej, bez której problema-

tycznym się staje dalszy postęp w zakresie fizyki i techniki

jądrowej. Trendy światowe w tej dziedzinie wskazują, że tak

jak w latach 2Q-40-1grch naszego stulecia główną rolę w detek-

cji promieniowania jądrowego odgrywały liczniki gazowe,

a w latach 50-60-tych liczniki scyntylacyjne, tak w latach

60-80-tych detektory półprzewodnikowe stają się bezkonkuren-

cyjnymi przy pomiarach spektrocetrycznych cząstek naładowa-

nych oraz promieniov:an.ia 2 i gamma, a jako spektrometry pro-

-ienio'.-ania beta na ją zdolność rozdzielczą zbliżoną do zdol-

ności rozdzielczej spektrometrów magnetycznych przy o wiele

wyższej wydajności i prostocie ivykonania zarówno urządzenia

jak i pomiaru. Aktualnie liczniki konwencjonalne używane są

najczęściej przy pomiarach małych aktywności /liczniki scyn-

tylacyjne/ oraz pomiarach niskoenergetycznej części widma

promieniowania 2 i gamma /liczniki proporcjonalne/ w"zakresie

energii <C10 ke^.

Pod naciskiem potrzeb fizyki jądrowej w latach 1961-75

w SIDP-IBJ opracowano /iabl.1/:

a/ krzemowe powierzchniowo-barierowe detektory ciężkich

cząstek naładowanych typu Si/Au/ o zdolności rozdzielczej

-..-T-ossącej w temperaturze pokojowej 16 keV dla-promieniowania

alfa o energii 6 MeT i 8,2 ke^ dla elektronów wewnętrznej

konwersji 1 O 9CdD»23 ,

b/ teleskopy dE/dx, E , pozwalające określić energię

i rodzaj cząstki naładowanej, które stały się podstawowym
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тлвьхсл
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1
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2~5 23°narzędziem jarzy badaniach procesu rozszczepienia D, "'.Pu
252

i Cf pod wpływem neutronów termicznych oraz przy badaniach

struktury jądra atomowego L3-6J .

с/ krzenowe detektory pozycyjne pozwalające precyzyjnie
• * ', ' ' i- -t

określić miejsce padania i energii cząstek naładowanych L7J »

d/ krzemov.'e detektory dyfuzyjno-dryfowe typu 3i/Li/ do

spektrometrycznych pomiarów promienio-.łania beta, S i gamma,

które po schłodzeniu do temperatury ciekłego azotu posiadają

zdolność rozdzielczą 200-300 eV dla promieniowania gamna

o energii 5,9 ke7 /rys.i/ i są używane do rentgenowskiej

analizy fluorescencyjne;Lw zakresie energii 1,8 ke^ - 50

•

12

10

i

<

2

: -Й-•••
• •

*• •

SilLi)IOt
- Я К У
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Ul
ма* ВОР-12
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•
•

1 •• •
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e/ odporne na wp2yw otoczenia krzemowe i germanowe i stekto-

ry implantowane o zdolności rozdzielczej około 20 keV ula

cząstek alfa o energii б Ме7, wykonane metodą domieszkowania

cienkiej warstwy na powierzchni monokryształów krzemu "flypu n

jonami boru i fosforu o energii 15-30 keV[jiJ ,

f/ nie mające odpowiednika w dotychczas wytwarzanej apara-

turze ze względu na wysoką zdolność rozdzielczą germanowe .

detektory dyfuzyjno-dryfowe &e/bi/ do spektrometrii promie-

niowania gamma w zakresie energii У 10 keV w vrersji planarnej

/objętość czynna detektora 0,5 - 1 cm , zdolność rozdzielcza

ok. 300 eV/ 2 ł 1Am//rys.2/ i w wersji Koaksjalnej /objętość

czynna 4-40 cm , zdolność rozdzielcza ok. 3 k e V / Co/ L.12,13J.

e«(u)
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г
i l i -ii ™"*

»* — *

:

Rys.2
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g/ detektory z niskooporovsego tellurtra kadmu typu n ,
które ze względn na szeroką przerw? energetyczną tego materia-
ł u , wynoszącą 1,45 e7 /przerwa energetyczna krzemu s-tanowi
1,1 e 7 , a germanu 0,65 eV/ i wysoką liczbą atocov/a 2»5O ,
taogą liyć użyte do spektrometrii promieniowania gamma, ze zdol-
nością rozdzielczą ok. 2 keV / 5 Pe/ w temperaturze pokojowej
/rys.3/ Cu,153 •

Mn-tfe
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4000-

1
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W BO 200 250

CHANNEL NUMER
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£e vzcl-.au 2Ł •-•узок?, zdolność rozdzielczą oraz możliwość,

jeinocnssne^e ;=~i'ru '-ićrs energetycznego wyżej wymienione

•ietelrtcry sts.ły 21 i podstawowym narc^dzies •••/ laboratoriach

nau.<ov.'c-c-a-Iav.rczych zajmujących si^ fizyką jądrową, zastępując

praktycz:iie dotychczas stosowane netody poniarowe. Jednocześ-

nie dokonane osiągr-ięcia w tej dziedzinie st\v-orzyły możliwoś-

ci smodernizo'yania przemys3:cvrej aparatxiry jądrowej. Przede

wszystkim dotyczy to możliwości wykorzystania spektronetrćw

5i/Li/ i Gе/Ьi/ z chłodzonym pierwszym stopniem przedwzraacnia-

eza Ivjs,\l do fluorescannii rgnt.geno\-rskiei- ¥ysoka energe-

tyczna zdolność rozdzielcza detektorów Si/Id/ i &e/Li/ pozwala

rozróżniać linie £ sąsiednich elensentw o liczbie porządkowej

>14 /v/ przypadku stosowania licznikov/ scyntylacyjnych nożna

rozróżniać pierwiastki, których Z różni się o 4-5 jednost-

ki/. Chociaż wydajność spektrometrów półprzewodnikowych ze

wzglądu na mniejsze rozmiary detektorów Si/Li/ i Ge/Li/ jest

niniejsza, niż w przypadku wykorzystania liczników scyntylacyj-

aych, jednakże jest oną o kilka rzędó4/ wyższa, niż w przypadku

wykorzystania krystalicznych spektrometrów dyspersyjnych.

Praktycznie, jedyną ujenaą stroną spektrometrów Si/bi/

i "-.e/bi/ jest konieczność chłodzenia ciekłyn azotem zarovnio

"stclrtora jak i 1-szego stopnia przedv/zsacniacza przy poaocy

oi?".:Lego asotu. Dalszy postęp v/ tym kierunku wiąże się, wiCe

z ,.l:73=eniem zdolności rozdzielczej detektora Ca Te, pracu-

jrcsgo >.? temperaturze pokojov?e.i i jego zastosov/aniem do fluo-

rescer.c.ii rentgenovrskiej.

--a rys.4 pokąsany jest półprzewodnikowy zestaw spektrome-

tryczic'- do fluorsscencji rentgenoirskiej. W jego skład wcho-

dzą, wytwarzane w SLDP-IBJ:

66



- detektor planarny krzemowy lub germanowy o powierzchni

ezynne-j 10-50 mm i szerokości warstwy czynnej 2,5—4* mis,

- kriostat próżniowy a sitem molekularnym /próżnia sta-

tyczna 10" mm Hg/,

- przedwzmacniacz niskoszumowy z 1-szym stopniem chłodzonj—

oraz produkowany w ZZUJ-Polon zestav/ elektroniczny w systemie

Сашас /v/zmacniacz liniowy, zasilacz do polaryzacji detektora,

tikład odtwarzający składową stałą, szybki vrzma.cnla.cz liniovr-

z fonao\iraniem, вгуЪЫ. dyskryminator, liniov;y układ o?:'-r.i?.-

W przypadku przenysłowego wykorzystania reaktor oven anr-liz-

aktvwacYJnei bezkonkurencyjnym narzgdzies jest spektro-etr

germanmvy z detektorem koaksjalnym &e/bi/ o objętości

6?



4—40 cm'3' i energetycznej zdolności rozdzielczej ок. 3 k

/"""Co/. Wytworzono 25 stroktur tego typu i skierowano je

dc laboratoriów tadavrczveh i przeTsvsSrov.yei kraju /Przedsię-

biorstwo Hydrogeologiczne, Zjednoczenie "C-jprmn", enargetylia

jądrowa, ociirona radiologiczna i inne/, polrrywając całkov/ite

aktaalne gapotrzebo-,7?.T>ie na tego typu urządzenia. Istnieje

także możliwość odpłatnego wykorzystania zestawów spektroae-

trycznyci SIiDP_I3Jf łącznie z analizatorein DEłAC_4000,

przez aevmitrzne instytucje, w których występują trudności

ze skos^letowaniesi własnej aparatury.

~»r ostatnim olrresie dokonano próby v;yk:orzystania deteŁtorćw

krzenowych, pracujących. v.r temperaturze pokojowej, do opraco-

v.'aria prototypu i serii informacyjnej ezujnikov.' radioizotopo-

wych., stosowanych do automatyzacji procesów wydobycia

oraz do pomiarów promieniowania beta w rolnictwie.

Schematycznie przedstawiono czujnik z detektorem

na rys.5.

Sys.5
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Iskrobezpieczne czujniki tego typu z napięciem zasilania
równym 12 V wykonano w wersjach:

- z detektorem planarnym 3i/Li/ z barierą powierzchniową
do r e j e s t r a c j i prosieniowania beta. Szerokość warstwy czynne;;

2
detektora stanowi ok. 0,7 ззп, powierzchnia егтшга - 2 и .
••ydajność czujnika na re jes t rac ję gromieniowania beta.

' O0-. 9Cv" ar + i wynosi 85/% a wydajność na rejestracj-i proi^ienio-
•ania .jz—r.a w trrz '.-.'pr-din: stanowi 10-12 it-p/s/cVh dla °°Co,

-z ćleteirtoren 3i/bi/ z podv.'cjn?, terier?; o szerokości v/arsinrf
2

0 sennej 1,4 Е Е i pov/ierzchni czynnej 2x2 cm . «j-dajnosc czuj-

nika z takim detektorem stanowi dla pronieniov/ania gacma Co

25 inp/s/o3/h , * .

- z detektorem 3±/Ъ±/ koaksjalnym o objętości czynnej

o':. C,2 cm . Wydajność na promieniov;anie gamma Co stanowi

o>oło 40 inp/s/mR/h przy progu dyskryminacji 200 ke 7 i

57 inp/s/mH/h przy progu dyskryminacji 100 ke^.

Czujnik krzemowy może pracować przy praktycznie stałej wydaj-

ności z aokładnością ±2 '/= w zakresie temperatur ou -20 С

do +45 С przy wykorrsystaiiiu elersentów eleictroniczrych odpo-

•'ic-.rjiei ?:l£sy te-?eraturo'.:ej. Czujnik ten przeszedł "pozytyw-

r.ie tucinie eksploatacyjne w Eopalni V/ęgia Kamiennego K-300

1 Hopalni 3ośvriadezalnej "Barbara".

Produkcji przekaźników radioizotopowyen promieniovrania

beta z krzemowym detektorem podejmie 2ZUJ-Polon-Kaix>v/ice.

Krzemowe detektory Si/Li/ wykorzystano także do opracowa-

nia miniaturowego i3krobezpiecznego dawkomierza - sygnaliza-

tora promieniowania gamma z zasilaniem bateryjnym /rys.б/.

Pobór mocy tego dawkomierza wynosi 20 mW i jest .porównywalny

do poboru mocy klasycznych układów, wykorzystujących liczniki

G-E, Próg zadziałania sygnalizatora wynosi 1 nul/h, a ton
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określa wielkość przekroczenia progu*

. Miniaturowe detektory Si/Li/ o średnicy 1-5 mm i grubości

1-2 a zastosowano-w sondach medycznych /rys. 7/ przeznaczo-

nych do radiodiagnostybi emiterami beta oraz do radioterapii.

Przeszły one pozytywne próby w AM w Szczecinie i AK w

Rys. 7
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